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1. Naam van uw organisatie: WSM 

2. Maatschappelijke groep: NGO 

3. WSM focust hoofdzakelijk op die SDG’s waarin sociale bescherming en waardig werk en arbeidsrechten als  
     hefboom voor de realisatie van duurzame ontwikkeling zijn opgenomen: 

1.3; 3.8; 5.4; 8.5; 10.4; 12.7  
 

4. De thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit te voeren, meer 
specifiek de hoger genoemde SDG’s:  

 

 België moet de Waardig Werk agenda van de IAO centraal zetten in zijn internationaal beleid. 
Het zou zijn co-voorzitterschap van de “group of friends of decent work” moeten reactiveren.   

 De recent opgestarte programma’s ter versterking van sociale beschermingssystemen moeten 
worden bestendigd en een sterker verankerde plaats krijgen in de begroting voor 
ontwikkelingssamenwerking.  

 België moet de ratificatie en de implementatie van de relevante IAO normen m.b.t. sociale 
bescherming (Conventie 102 en Aanbeveling 202) en waardig werk voor kwetsbare werkenden 
(IAO Conventies 189  en 190) en m.b.t. de transitie van de informele naar de formele economie 
(Aanbeveling 204) promoten in zijn internationaal beleid en bij zijn internationale partners. 

 Het is belangrijk dat België de huidige beleidsoriëntaties m.b.t. sociale bescherming en waardig 
werk opwaardeert tot een volwaardige strategienota die de duur van een politieke legislatuur 
overstijgt.  

 Behoud ‘universal health coverage’ als een prioriteit in de ontwikkelingssamenwerking en 
steun de Belgische niet-gouvernementele actoren actief op het raakvlak van gezondheidszorg 
en sociale bescherming. 

 Bewaak en ondersteun de effectieve participatie van middenveldactoren bij het plannen, 
implementeren én evalueren van programma’s ter realisatie van de Waardig Werk agenda en 
ter versterking van sociale beschermingssystemen in de partnerlanden. 

 Het door de VN en de IAO gelanceerde initiatief voor een “global accelerator for jobs and social 
protection” verdient alle steun. Het is een ambitieuze poging om de onderlinge samenwerking 
tussen VN agentschappen, donoren, internationale financiële instellingen en partnerlanden te 
versterken en om de internationale steun voor waardig werk, een rechtvaardige transitie naar 
een koolstofarme economie en sociale bescherming beter af te stemmen en te stroomlijnen en 
om de financiële steun hiervoor substantieel te verhogen. België kan hierin een 
voortrekkersrol opnemen en mee bewaken dat de doelstelling om sociale 
beschermingssystemen te versterken niet ondergesneeuwd geraakt onder de commerciële 
investeringen in zogenaamd groene economische sectoren.  

 België moet streven naar een smart mix van beleidsmaatregelen om het respect voor de 
mensenrechten en het milieu in internationale waardeketens te garanderen, inclusief ‘hard 
law’ en in lijn met de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en VN Leidende 
Principes voor Bedrijven en Mensenrechten. Op nationaal niveau moet de ontwerp 
zorgplichtwet goedgekeurd worden. Op Europees niveau moet België streven naar een sterke 
HRDD richtlijn en ervoor pleiten dat EU een mandaat krijgt om op het niveau van de VN mee te 
onderhandelen over een sterk VN verdrag voor Bedrijven en Mensenrechten.    

 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren?  



 Momenteel is het aandeel van de wereldwijde Officiële Ontwikkelingssamenwerking dat 
voorzien wordt ter versterking van sociale beschermingssystemen slechts 1à 2% van het 
geheel. Dit staat in schril contrast met het aandeel dat hoge inkomenslanden zelf besteden 
aan de sociale bescherming van hun inwoners. Het is ook veel minder dan voor de meeste 
andere sectoren van de internationale samenwerking. Het is belangrijk dat donoren hun 
financiële ondersteuning voor sociale bescherming substantieel verhogen. België heeft met de 
recent opgestarte programma’s en goede aanzet gegeven, maar kan op langere termijn ook 
nog meer doen op dit vlak.  

 Het voorstel voor een HRDD richtlijn (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) bevat 
ernstige tekortkomingen, zoals de beperkte ‘company scope’, de hoge drempels voor toegang 
tot remediëring voor slachtoffers van schendingen in internationale waardeketens, de uiterst 
beperkte rol voor vakbonden en middenveldorganisaties,… Hierdoor zullen het milieu en grote 
aantallen werknemers en gemeenschappen onbeschermd blijven. De tekortkomingen moeten 
weggewerkt worden.  

 
6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

Cf. hiervoor: expliciete steun van België voor de global accelerator for jobs and social protection.  
 

7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  
 

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 Agenda:  
 
 

 


