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Verwerkte bijdragen 

In deze synthesetekst zijn bijdragen verwerkt van: 

 Boerenbond vzw 

 Union wallonne des Entreprises (UWE) 

 Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB) 

 VOKA, Vlaams netwerk van ondernemingen. 

 

Aan welke SDGs werken de partners zelf? 

 Uit de antwoorden blijkt dat de organisaties acties ondersteunen of stimuleren rond alle SDGs, 
met enkele accenten. 

o De Boerenbond verwijst naar heel wat verschillende concrete initiatieven of acties die 
gericht zijn op het versterken van de landbouwsector met het oog op de grote 
uitdagingen van vandaag en morgen, onder mee via diverse vormen van innovatie. De 
uitdagingen liggen op ecologisch, sociaal en ecologisch vlak. Hoe landbouwers en de 
sector als geheel goed kunnen antwoorden op onder meer kwesties van klimaat, energie 
en natuur en tegelijk kunnen zorgen voor een leefbaar inkomen is de centrale vraag. De 
Boerenbond verwijst ook naar de voortrekkersrol die ons land speelt in de uitbouw van 
de internationale keten van duurzame soja. 

o UWE heeft zich in belangrijke mate geconcentreerd op sensibilisering en vorming van de 
bedrijven die lid zijn van UWE en dat over het geheel van de SDGs. Concreet ligt de focus 
daarbij op drie elementen. (1) Er wordt sterk ingezet op het informeren en sensibiliseren 
van de UWE-leden. Daartoe is een speciale website ontwikkeld, in samenwerking met de 
Waalse overheid. Uit het geheel van de 169 targets bij de 17 SDGs zijn er 63 geselecteerd 
waar de Waalse bedrijven rond actief zijn. De website bevat verder nog heel wat nuttige 
informatie. (2) Bedrijven die zich willen engageren voor bepaalde SDGs worden daarbij 
begeleid. Dat verloopt via een aantal thematische cellen. Ondersteuning kan inhoudelijk 
zijn, bv. voor milieu of mobiliteit. Er zijn ook initiatieven gericht op het bevorderen van 
stages door jongeren en ontmoetingen met studenten. (3) Er is een actieve deelname 
aan het publieke debat. Daarbij worden voorstellen gelanceerd op het vlak van 
duurzaamheid en de bijdrage aan de SDGs. 

o VBO-FEB verwijst voor de eigen bijdrage naar de vernieuwde missie “Creating Value for 
Society”. De organisatie wil de gids zijn om de bedrijven doorheen de grote 
maatschappelijke en sociaal-economische uitdagingen van de toekomst te loodsen. Dat 
gebeurt op verschillende manieren. (1) De opdracht wordt inhoudelijk ingevuld via 
informatie en belangenverdediging van de bedrijven en dat gekoppeld aan de 
verschillende beleidsinitiatieven die een impact hebben op bedrijven. De verschillende 
competentiecentra van de organisatie hebben duurzaamheid in hun werking verankerd. 
(2) Er wordt gewerkt aan langetermijnvisies in verschillende transversale domeinen op 
het vlak van mobiliteit (mobiliteit, circulaire economie, fiscaliteit, energie, arbeidsmarkt, 
digitalisering, ...). Dat gebeurt via studies, rapporten en deelname aan publieke 
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debatten. Samen met alle sectorfederaties is ook de algemene toekomstvisie voor ons 
land uitgewerkt, met als titel Horizon 2030. Daarbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar de 
SDGs als kader en naar de intentie om ons land ‘SDG-Proof’ te maken. Het plan bestaat 
uit een reeks van 40 fiches. De organisatie verwijst naar een aantal fiches die betrekking 
hebben op de volgende SDGs: 4, 8, 9, 11, 12, 13 17. (3) De organisatie kiest ook voor 
sensibilisering over nieuwe tendensen en brengt goede praktijken in beeld. Dat gebeurt 
onder meer via de eigen publicaties en via events (zoals de Belgian Business Awards for 
the Environment). (4) De sectoren die lid zijn van de organisatie hebben ook 
duurzaamheidsverslagen en roadmaps gemaakt. Enkele voorbeelden: Essenscia, 
Comeos, Fevia, Agoria, Synergid. 

o VOKA. Voka probeert de SDGs op verschillende manieren te verankeren in de eigen 
werking. (1) De rode draad in de hele werking is het Plan Samen Groeien. Daarin is er 
grote aandacht voor gezondheid, innovatie en duurzaamheid. (2) Via het Voka Charter 
Duurzaam Ondernemen worden meer dan 300 bedrijven actief ondersteund in hun 
plannen om de 17 SDGs uit te voeren. Bedrijven kunnen certificaten krijgen voor hun 
inspaningen en Voka werkt daartoe samen met Cifal Flanders en UNITAR. (3) Daarnaast 
zet de organisatie in op verschillende specifieke SDGs. Het gaat bv. over lerende 
netwerken rond energie en duurzaam ondernemen, digitaliseringstrajecten, een 
platform rond zorg, ...  

 Enkele algemene elementen (uit de discussie tijdens het SDG Forum): 
o Heel wat bedrijven, ook kleine ondernemingen, dragen in de praktijk mee bij aan de 

realisatie van de SDGs, maar communiceren of certifiëren dat niet altijd. 
o Partnerschappen met ngo’s kunnen het engagement van bedrijven vergroten. 

 

Wat zijn prioritaire themas’s of SDGs voor België bij de uitvoering van de 2030 Agenda? 

 In de antwoorden van de organisaties worden verschillende accenten gelegd. 
o Het is belangrijk dat België zich concentreert op een aantal doelstellingen en targets 

waarvoor de score nog niet altijd goed is, zoals blijkt uit de indicatoren van de SDG Index. 
Het gaat daarbij over: SDG 7 (vooral: aandeel van hernieuwbare energie in totale 
energiebevoorrading), SDG 9 (vooral: vrouwelijk aandeel van afgestudeerden in STEM-
gebieden op tertiair niveau), SDG 11 (vooral: tevredenheid met openbaar vervoer), SDG 
12, SDG 13, SDG 17 (vooral: ontwikkelingssamenwerking). (UWE) 

o Verder is het belangrijk aandacht te hebben voor de effecten verbonden met import en 
export. België is een open economie, waarbij de ecologische voetafdruk samenhangt 
met de internationale handel. Het is belangrijk om oog te hebben voor de ecologische en 
sociale impact buiten onze grenzen (bv. elektronisch afval, vervuiling, risico van 
mensenrechtenschendingen). Het is nodig een goed inzicht te hebben in de volledige 
toeleveringsketen en in de klanten. Daartoe zijn goede data nodig. (UWE) 

o De ondernemingen willen zich op drie domeinen sterk engageren: meer mensen aan het 
werk, investeren in de toekomst, transformeren naar een duurzame economie. Bij de 
transitie naar een duurzame economie ligt de focus op: CO2-reductie, groene innovatie, 
groene mobiliteit en het uitdragen van ESG-principes. Het is belangrijk om voor deze 
thema’s te kijken naar de referentielanden in de EU. Doel moet zijn om het voor die 
thema’s minstens even goed te doen als die referentielanden. Dat dat mogelijk kan 
worden moet een prioriteit zijn van de Belgische overheid. (VOKA) 
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o Ons land staat voor vier grote uitdagingen: de tendens tot vertraging van onze 
economische groei en productiviteitsgroei, de vergrijzing van onze bevolking, de 
(wereldwijde) klimaatverandering, de internationale tendens tot deglobalisering. Om 
daarop te kunnen antwoorden is er op vier grote domeinen een belangrijke omslag 
nodig: digitalisering, vergroening, arbeidsmarkt, overheden. (VBO-FEB) 

o Een speciale aandacht is nodig voor de landbouwsector. Om de verwachtingen op het 
vlak van duurzaamheid te kunnen integreren is een correct inkomen voor de 
landbouwers een noodzakelijke voorwaarde. Die garantie is er nu niet. Het is nodig om in 
het duurzaamheidsbeleid oog te hebben voor de verschillende bedrijfsvormen in de 
sector en hun onderlinge wisselwerkingen. De landbouw is de eerste schakel in de 
agrovoedingsketen. Het is belangrijk dat de uitdagen samen en ketenbreed worden 
aangepakt. Het is verder belangrijk dat gezond en duurzaam geproduceerd voedsel 
wordt geconsumeerd in een gezond eet- en leefpatroon. (Boerenbond) 

 Enkele algemene elementen (uit de discussie tijdens het SDG Forum): 
o Er is nood aan initiatieven om ook de kleine bedrijven verder te informeren en 

sensibiliseren voor de SDGs. Ondanks de huidige moeilijke omstandigheden zijn 
bedrijven overtuigd van het belang van de SDGs. 

o Een belangrijke uitdaging ligt op het vlak van de circulaire economie, met onder meer 
een focus op ecodesign en levenscyclusanalyse. Het gaat bij dat alles niet alleen over 
productie, maar ook over consumptiepatronen. 

o Verschillende wetgevingen op verschillende beleidsniveaus zijn een uitdaging voor de 
bedrijven. 

o De energiecrisis heeft een zware impact op de bedrijven. Tegelijk kunnen er ook kansen 
zijn om de energietransitie te versnellen, onder meer door minder energie te verbruiken. 

 

Welke kwesties vragen veranderingen op Europees of internationaal niveau om de 2030 Agenda uit te 
voeren? 

 De organisaties wijzen op een aantal kwesties: 
o Er is nood aan een goede opvolging binnen de EU, zodat alle landen op hetzelfde niveau 

worden beoordeeld en de lat even hoog wordt gelegd. (VOKA) 
o Internationaal moeten alle landen mee zijn. Op die manier kunnen we de competitiviteit 

van het continent verzekeren en kunnen we koolstoflekkage voorkomen. (VOKA) 
o Er is nood aan een ander voedselbeleid. Dat betekent een beleid dat een eerlijke prijs 

garandeert voor de voedselproducent en tegelijk voedsel betaalbaar houdt voor 
kwetsbare consumenten. Prijsafspraken binnen de keten zijn nodig. Daartoe is een 
aanpassing van de mededingingswetgeving nodig. Er is nood aan een werkelijk level 
playing field tussen voedsel dat in de EU geïmporteerd wordt en voedsel dat hier onder 
strenge duurzaamheidseisen wordt geproduceerd. In dat verband kan gedacht worden 
aan een vorm van grensheffing (naar analogie met CBAM) die WTO-conform is. 
(Boerenbond) 

o Er is nood aan maatregelen die de huidige situatie op het vlak van de energieprijzen 
kunnen normaliseren. Klimaatinvesteringen moeten kunnen gebeuren in een gunstig 
investeringsklimaat. Door de stijgende energiekosten worden ondernemers voor 
moeilijke dilemma’s geplaatst. (VOKA) 



o Er is nood aan een andere vorm van governance. De 2030 Agenda staat voor een nieuwe 
beleidsvisie waarrond de EU-landen zich kunnen verenigen en waarvoor de burgers 
kunnen gemobiliseerd worden. (UWE) 

 

Welke belangrijke boodschappen wilt u in de VNR zien? 

 De organisaties hebben enkele suggesties: 
o De bedrijfswereld engageert zich nu al sterk voor de verwezenlijking van de SDGs en zal 

dat blijven doen. Het programma van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen is 
innovatief en uniek. Met dit programma is ons land een frontrunner. Vanwege andere 
landen is er interesse hiervoor. Hierin zitte grote kansen. Maar de bedrijven kunnen dit 
niet alleen. Alle stakeholders moeten meewerken: overheid, burgers, kennisinstellingen, 
... Het belang van dit soort programma’s zou in de VNR duidelijk moeten vermeld zijn. 
(VOKA) 

o Het is heel belangrijk om te waken over de beleidscoherentie van het publieke beleid, en 
dat op nationaal en Europees niveau. Dat is van belang voor de versnelling van de 
ecologische transitie en het garanderen van meer sociale rechtvaardigheid. (UWE) 

o Het is globaal zeer belangrijk om meer te waken over de beleidscoherentie van het 
publieke beleid op nationaal, interfederaal en Europees niveau. De structuur van onze 
Belgische economie is zeer open en staat ons niet toe om aan ‘gold plating’ te doen. 
(VBO-FEB) 

o De VNR zou waardering moeten uitspreken voor de duurzame voedselproductie in België 
en erkennen dat de verduurzaming van de voedselproductie lopend is. Er is nood aan 
een systeemaanpassing op het vlak van een eerlijke prijs voor de producent als 
voorwaarde voor de verdere verduurzaming. (Boerenbond) 
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