
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

Gelieve op basis van deze 8 vragen een bijdrage te maken van één pagina. 

 

1. Naam van uw organisatie  

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
(www.armoedebestrijding.be)  

2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

Interfederale publieke instelling, met een missie rond het samenbrengen van verschillende actoren in 
de strijd tegen armoede (mensen in armoede en hun verenigingen en netwerken, terreinorganisaties, 
administraties van de verschillende overheidsniveaus, wetenschappers, …). 

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan? |  Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die 

transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. |  Geef de voorkeur aan 
een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.  
Op basis van een overlegproces binnen het Steunpunt tot bestrijding van armoede werd het 
tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 ‘Duurzaamheid en armoede’ opgemaakt, met analyses en 
aanbevelingen voor de verschillende overheden. Voor dit Verslag werden de SDGs gebruikt als kader, 
en de aanbevelingen vertrekken vanuit het motto ‘to leave no one behind’. Op basis van dit Verslag 
werd het Steunpunt erkend als SDG Voice 2020. Uiteraard zijn er SDG 1 ‘No Poverty’ en SDG 10 
‘Ongelijkheden verminderen’, maar het Steunpunt maakt in zijn werkzaamheden de link met alle SDGs 
(zie workshop ‘SDGs en mensenrechten’ - SDG Forum 2021).   

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 

punten voor België?  
- Maatregelen in functie van een drastische verhoging van het aantal betaalbare en kwalitatieve 

woningen. 
- Acties in functie van de ondersteuning van energie- en waterbesparing voor huishoudens met 

een laag inkomen en huurders. 
- Uitbreiden van het aanbod van kwalitatieve jobs voor laaggeschoolde personen. 
- Maatregelen in functie van gelijke onderwijskansen voor iedereen. 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

- Ontwikkeling van maatregelen, instrumenten en fondsen in functie van een rechtvaardige 
financiering van klimaatbeleid. 

- Focus op ongelijkheden, en de ontwikkeling van maatregelen en acties om deze te 
verminderen. 

- Versterken van de rechten met betrekking tot energie, water, mobiliteit en internet. 

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

- Belang van een rechtvaardige transitie, met een focus op een rechtvaardige financiering van 
klimaatbeleid, zie de analyses en aanbevelingen rond fiscaliteit in het tweejaarlijkse Verslag 
2020-2021 ‘Solidariteit en armoede’. 

- Verdere opvolging van ongelijkheden en Mattheuseffecten in onze samenleving, in functie van 
gerichte maatregelen in functie van het verminderen van ongelijkheden. In het kader hiervan 
systematische opvolging – op de verschillende overheidsniveaus en op het terrein - van non-
take-up van rechten. 

http://www.armoedebestrijding.be/
https://www.armoedebestrijding.be/duurzaamheid-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/
https://sdgforum.be/wp-content/uploads/2020/09/211005-SDG-FORUM-Steunpunt-tot-bestrijding-van-armoede-NL.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/publicaties/publicaties-steunpunt/tweejaarlijks-verslag/solidariteit-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/
https://www.armoedebestrijding.be/publicaties/publicaties-steunpunt/tweejaarlijks-verslag/solidariteit-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/


- Ex ante en ex post analyse van beleidsmaatregelen, met betrokkenheid van mensen in 
armoede en de andere actoren in de strijd tegen armoede. 

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

 

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

- Tweejaarlijks Verslag 2018-2019 ‘Duurzaamheid en armoede’ 
- Tweejaarlijks Verslag 2020-2021 ‘Solidariteit en armoede’ 

 

 

https://www.armoedebestrijding.be/duurzaamheid-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/
https://www.armoedebestrijding.be/publicaties/publicaties-steunpunt/tweejaarlijks-verslag/solidariteit-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/

