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Verwerkte bijdragen 

In deze synthesetekst zijn bijdragen verwerkt van: 

 Belgian Disability Forum vzw (BDF) 

 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 

 ATD Quart Monde Belgique. 

Enkele andere bijdragen worden behandeld in de synthesetekst van de ngo’s, maar zijn deels ook van 
toepassing op deze tekst (door een verwijzing in een van de bijdragen of door de discussie tijdens het 
SDG Forum): 

 Associations 21 

 Habitat et Participation 

 Luttes Solidarités Travail 

 Reset Vlaanderen. 

 

Aan welke SDGs werken de partners zelf? 

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

o Het BDF werkt in het kader van de principes ‘niemand achterlaten’, ‘verbondenheid en 
ondeelbaarheid’ en ‘inclusiviteit’. De focus ligt vooral op de SDG 1, SDG 3, SDG 4, SDG 5, 
SDG 8, SDG 10 en SDG 11. Via verschillende communicatiekanalen geeft het BDF 
informatie over de manier waarop de SDGs van belang zijn voor personen met een 
handicap. 

o Het Steunpunt maakte een belangrijk rapport over duurzaamheid en armoede. De SDGs 
vormen het kader voor dit rapport. Het Steunpunt is erkend als SDG Voice. Belangrijke 
prioritaire SDGs voor de eigen werking zijn SDG 1 en SDG 10. In de verschillende 
activiteiten van het Steunpunt komen verder wel alle SDGs aan bod. 

o Voor ATD staat SDG 1 centraal in de werking. De organisatie verwijst naar een belangrijk 
project dat kan bijdragen tot de realisatie van alle SDGs in ons land. Het gaat over een 
participatief onderzoek, in partnerschap met de universiteit van Oxford. In dat project 
kunnen mensen in armoede, professionals en universitairen samenwerken. Het doel van 
dit project is te komen tot een beter beleid van armoedebestrijding op nationaal en 
internationaal niveau. Er is niet altijd voldoende inzicht in de multidimensionaliteit van 
armoede. 

 Enkele algemene elementen (uit de discussie tijdens het SDG Forum): 
o In de discussie kwam naar voor dat transitieprocessen in het algemeen vaak niet erg 

inclusies zijn. Niet alle maatschappelijke groepen kunnen er volwaardig aan participeren. 
Het zijn vaak de meest kwetsbare groepen die zwaarder getroffen worden, onder meer 
door de klimaatverandering, maar die het minst de middelen hebben om zich ertegen te 
beschermen. 

https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/005-INC-BDF-nl.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/024-INC-Steunpunt-armoedebestrijding-NL.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/028-INC-ATD.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/007-NGO-Associations-21.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/008-NGO-Habitat-et-Participation.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/009-INC-LST.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/016-NGO-Reset.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/duurzaamheid-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/
https://atd-quartmonde.be/lutter-efficacement-contre-la-pauvrete-cest-dabord-la-comprendre/


 

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 Prioritaire punten zijn: (1) een drastische verhoging van het aantal betaalbare en 

kwalitatieve woningen, (2) ondersteuning van energie- en waterbesparing voor gezinnen 
met een laag inkomen en voor huurders, (3) een groter aanbod aan kwalitatieve jobs 
voor kortgeschoolden, (4) gelijke onderwijskansen. (Steunpunt) 

o België schiet tekort in de uitvoering van het principe ‘leave no one behind’. Bij elke 
beleidsbeslissing zou de vraag moeten gesteld worden of personen met een handicap 
toegang hebben tot dit beleid of deze maatregel. Meer aandacht is nodig voor SDG 1, 
SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 8, SDG 10 en SDG 11. Om tot een meer inclusieve samenleving 
te komen, is sterker beleid nodig voor onder meer: bestrijding van armoede, inclusieve 
werkgelegenheid, sociale cohesie, betere data, wegwerken discriminatie in statuten 
samenwonenden en gehuwden, toegankelijkheid, wegwerken van de digitale kloof. 
(BDF) 

o Er is nood aan een betere financiering van de energetische renovatie van woningen 
(privéwoningen en sociale woningen) die worden gehuurd door mensen met een laag 
inkomen. Verhuurders zouden gestimuleerd of verplicht moeten worden tot ingrepen in 
de woning. Anders worden de prijzen te hoog voor de huurders en riskeren ze uit de 
woning gezet te worden. (ATD) 

o Er is meer aandacht nodig voor de band tussen de rechtvaardige transitie en sociale 
rechtvaardigheid. Als die er is, kan sociale rechtvaardigheid een motor worden voor de 
rechtvaardige transitie, die dan ook weer kan zorgen voor minder ongelijkheid. De 
nationale conferentie rechtvaardige transitie wordt een belangrijk moment in dat 
verband. (ATD) 

o Het is belangrijk armoede te zien als een gevolg van het schenden van de 
mensenrechten en niet als het gevolg van enkel de individuele verantwoordelijkheid van 
mensen in armoede. (ATD) 

 Enkele algemene elementen (uit de discussie tijdens het SDG Forum): 
o Tijdens de discussie is zeer uitgebreid ingegaan op de wooncrisis. Voor kwetsbare 

mensen of mensen met een laag inkomen zijn er echt structurele problemen op de 
woningmarkt. Er zijn te weinig betaalbare en kwalitatieve woningen voor die groepen. 
Maatregelen voor energetische renovatie van woningen zijn vooral gericht op mensen 
met een gemiddeld of hoog inkomen. Binnen een wijk kan de verbetering van de 
energetische kwaliteit van individuele woningen van bv. eigenaars met een voldoende 
groot inkomen ervoor zorgen dat er verdringingseffecten ontstaan in de wijk, waardoor 
het nog moeilijker wordt voor mensen met een laag inkomen. Er zou iets moeten 
veranderen aan de toepassing van het principe van ‘samenwonende’. Nu werkt dat vaak 
ten nadele van mensen met een laag inkomen. Hopelijk biedt de VNR een mogelijkheid 
om tot een meer coherent interfederaal beleid te komen. 

o Er was ook een algemene kritiek op het proces van de Voluntary National Review als 
geheel. Niet alle organisaties kunnen volwaardig deelnemen. Er is ook een probleem met 
te veel parallel lopende processen van bevraging van het middenveld door de regering. 
Dat vraagt veel te veel energie van organisaties die nu vaak al te weinig middelen 
hebben. 

 



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

 De organisaties wijzen op een aantal kwesties: 
o Prioritaire kwesties zijn: (1) ontwikkelen van maatregelen, instrumenten en fondsen in 

functie van een rechtvaardige financiering van het klimaatbeleid, (2) sterkere focus op 
ongelijkheid en hoe die kan verminderd worden, (3) versterken van rechten ten aanzien 
van energie, water, mobiliteit en internet. (Steunpunt) 

o De Europese wetgever zou meer systematisch aandacht moeten hebben voor 
inclusiviteit. Het gaat daarbij onder meer over de “e-maatschappij” en de digitalisering in 
het algemeen. Mensen moeten steeds de mogelijkheid hebben op dienstverlening die 
niet via de digitale weg verloopt. Ook voor specifieke maatregelen, zoals bv. het verbod 
op plastic rietjes, moet er steeds bekeken worden wat de mogelijke impact is op mensen 
met een handicap. Er zouden ook meer fora moeten zijn voor de uitwisseling van goede 
praktijken tussen de lidstaten. (BDF) 

o Voor SDG 1 en SDG 13. Het Sociaal Klimaatfonds is in principe een goed instrument. Het 
komt erop aan ervoor te zorgen dat met dat fonds die mensen worden bereikt die een 
laag inkomen hebben, in een slecht geïsoleerde woning wonen en in regio’s waar er 
weinig openbaar vervoer is. (ATD) 

o Voor SDG 10. Het is nodig de strijd te versterken tegen discriminatie op basis van het 
socio-economisch statuut. Het FRA kan daartoe bijdragen. (ATD) 

 

Welke belangrijke boodschappen wilt u in de VNR zien? 

 De organisaties hebben enkele suggesties: 
o Een sterke focus op ‘leave no one behind’. (BDF) 
o Het belang van een rechtvaardige transitie, met focus op rechtvaardige financiering van 

het klimaatbeleid. (Steunpunt) 
o Het belang van een betere opvolging van ongelijkheden en Mattheuseffecten in onze 

samenleving. Bijzondere aandacht is nodig voor non-take-up van rechten. (Steunpunt) 
o Een keuze voor ex ante en ex post analyse van beleidsmaatregelen, met participatie van 

mensen in armoede. (Steunpunt) 
o De urgentie van het denken en handelen in een langetermijnperspectief. Maatregelen 

voor mensen in armoede zijn al te vaak voorlopig. Er is nood aan een meer systemisch 
beleid. (ATD) 

o Grotere aandacht en erkenning voor de bijdragen van allen – ook zij die vaak worden 
genegeerd – aan de SDGs. (ATD) 

o Een beter gebruik van de instrumenten die nu al bestaan om op een meer participatieve 
en coherente manier te handelen. Voor de realisatie van SDG 1 is het bestaande 
samenwerkingsakoord een goede basis. (ATD) 
 

 

 

Redactie: Jan Mertens, Fabrice Dehoux en Chris Schuurmans (FRDO-CFDD) 

https://www.armoedebestrijding.be/vliegend/samenwerkingsakkoord-tussen-de-federale-staat-de-gemeenschappen-en-de-gewesten-betreffende-de-bestendiging-van-het-armoedebeleid/

