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Samenvatting
Overeenkomstig de wet van 1997 betreffende de "Coördinatie van het federale beleid inzake
duurzame ontwikkeling" werd het voorontwerp van Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, opgesteld
door de Interdepartementale Commissie (ICDO), onderworpen aan een openbare raadpleging van 9
april tot 8 juni 2021. De Belgische regering moet een dergelijk plan aannemen binnen de twaalf
maanden na haar installatie, in het kader van een cyclus van “overleg-planning-monitoring-evaluatie”
voor de opvolging van de internationale en Europese verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling
en van de doelstellingen van de federale strategische langetermijnvisie (LTV). Om die opdracht te
vervullen, moet het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO 2021-2025) “beleidscoherentie ten
gunste van ontwikkeling” (BCO) verzekeren, wat een cruciaal principe is volgens de verplichtingen en
aanbevelingen op Europees, Belgisch en OESO-niveau, in het bijzonder met oog op de verwezenlijking
van de SDG's. In vier van de hoofdstukken van het voorontwerp, namelijk: bedrijfsleven en
mensenrechten, duurzame voeding, universele sociale bescherming op mondiaal niveau en de
bestrijding van ecocide, moet de visie op de internationale beleidsuitdagingen worden verruimd. Ten
slotte moeten ook de volgende beleidsdomeinen worden opgenomen in het FPDO 2021-2025 die alle
relevant zijn voor de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling en de Agenda 2030 :
ontwikkelingsfinanciering, internationale handel en de mainstreaming van het beleid inzake migratie
en ontwikkeling.

1. Inleiding
1. Dit advies is goedgekeurd door de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van
ontwikkeling op 31 mei 2021. Het oorspronkelijke advies is opgesteld in het Frans.
2. Dit advies heeft betrekking op het Voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling
2021-2025 (hierna: het voorontwerp), dat federaal minister van Duurzame ontwikkeling, Zakia
Khattabi, op 19 maart 2021 heeft voorgesteld aan de Ministerraad. Het voorontwerp 2021-2025
wordt op dit moment voorgelegd aan de bevolking door middel van een openbare raadpleging die
loopt van 9 april tot 8 juni 2021. Sinds de goedkeuring van de wet van 5 mei 1997 betreffende de
coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (hierna de Wet genoemd) is
immers al 24 jaar voorzien dat de regering op geregelde tijdstippen een Federaal Plan voor
Duurzame ontwikkeling (hierna FPDO genoemd) goedkeurt, als onderdeel van een leerproces voor
dit nieuwe soort beleid, dat berust op een cyclus van Raadpleging-Planning-Monitoring-Evaluatie.
Het FPDO moet worden goedgekeurd binnen twaalf maanden na de installatie van een nieuwe
regering.
3. Het FPDO bepaalt de maatregelen die op federaal niveau moeten worden genomen om enerzijds
de internationale en Europese verbintenissen na te komen en anderzijds de doelstellingen uit de
federale strategische langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling (hierna LTV) te
verwezenlijken. Het voorontwerp wordt opgesteld door de Interdepartementale Commissie voor
Duurzame Ontwikkeling (hierna ICDO). Het voorontwerp formuleert een aantal richtlijnen en acties
voor samenwerking tussen de federale departementen tijdens de legislatuur om de doelstellingen
van de LTV te bereiken. De LTV is in 2013 door de regering vastgesteld (Koninklijk Besluit van 18
juli) na een breed inspraakproces en een debat met het Parlement.
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2. Beschrijving van de problematiek
4. Sinds de goedkeuring van de Wet in 1997 zijn er nog maar twee FPDO’s opgesteld, goedgekeurd
en uitgevoerd: het FPDO 2000-2004 en het FPDO 2004-2008. Dat laatste is verlengd tot in 2012
omwille van de toenmalige politieke context, die heeft geleid tot een herziening van de Wet in
2010. Over het ontwerp-FPDO van 2009 werd geen politiek akkoord bereikt na de openbare
raadpleging en het voorontwerp van 2015 raakte niet door de politieke beraadslaging voorafgaand
aan de raadpleging van de bevolking. Het leerproces voor het beleid inzake duurzame ontwikkeling
is echter wel voortgezet en heeft een aantal innovaties mogelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld het
inschrijven van duurzame ontwikkeling in de Belgische grondwet in 2007 (Artikel 7 bis1), het
bepalen van 55 Belgische doelstellingen tegen 2050 in de LTV, als gevolg van de herziening van de
Wet van 30 juli 2010 en de voortdurende verbetering van de indicatoren van duurzame
ontwikkeling.
5. Het afgelopen decennium zijn de internationale engagementen inzake duurzame ontwikkeling
die de basis vormen voor het bestaan van de Wet sterk vernieuwd met nieuwe
beleidsinstrumenten die de universele verbintenissen verduidelijken, zoals de Doelstellingen voor
Duurzame Ontwikkeling (hierna SDG’s genoemd) van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling
van de Verenigde Naties (hierna Agenda 2030 genoemd)2. Het ontbreken van een FPDO voor hun
coherente uitvoering in het overheidsbeleid is des te sterker voelbaar (cf. de gap analysis in
opdracht van het Federaal Instituut voor DO – hierna FIDO genoemd – in 2017, vermeld in punt
A.1.2.02 van het voorontwerp), omdat de andere opdrachten van de door de Wet ingestelde
overheidsactoren zijn voortgezet. Het gaat daarbij zowel om de andere activiteiten van de ICDO
(voorbereiding en monitoring van het transversale beleid met betrekking tot verantwoordelijkheid
van organisaties, Ondernemingen en Mensenrechten, ongelijkheid op het vlak van gezondheid, de
uitvoering van Agenda 2030, enz.) en van het FIDO (voorbereiding en coördinatie van de uitvoering
van het beleid inzake duurzame ontwikkeling) als van die van andere hoofdrolspelers uit de Wet:
de Federale Raad voor DO (adviezen over het beleid inzake duurzame ontwikkeling, forum voor
debat en inspraak, voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek, …) en de Task Force DO van het
Federaal Planbureau (federale rapporten over de evaluatie van de toestand en het gevoerde beleid
inzake duurzame ontwikkeling en ook over de prognoses en de scenario’s inzake duurzame
ontwikkeling, …).
6. Maar die federale activiteiten op het vlak van duurzame ontwikkeling van het afgelopen
decennium hebben niet geleid tot een breed engagement van de volledige regering. Daarom
kwam het Rekenhof 2020 in zijn audit tot de vaststelling dat “er geen breed gedragen politiek
engagement [is] voor het tot stand brengen van de SDG’s, en in tegenstelling tot het administratieve
niveau (ICDO) [is er] geen betrachting om duurzame ontwikkeling binnen alle ministeriële
bevoegdheden te integreren” (B.1.03). De voorstellen van het voorontwerp bevatten transversale
beleidsmaatregelen, dringen aan op de nood aan coherentie en zijn ook bedoeld om de
voorbeeldrol van de federale staat te versterken. Ze stellen een aantal belangrijke vragen over de
coherentie van het beleid ten gunste van ontwikkeling (hier BCO) en ook de coherentie van het
beleid ten gunste van duurzame ontwikkeling (hier BCDO).
1

Artikel 7 Bis: Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de
gewesten de doelstellingen na van duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten,
rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties.
2 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://undocs.org/en/A/RES/70/1
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7. Na een decennium zonder gecoördineerd overheidsbeleid inzake duurzame ontwikkeling is het
voorontwerp 2021-2025 van belang voor alle leden van de regering. Volgens punt 3.3 van het
voorontwerp zal het verder worden verbeterd dankzij de resultaten van de openbare raadpleging
en systematisch worden omgevormd (A.3.4.01) tot een ontwerp van FPDO dat in de zomer van
2021 zal worden voorgelegd voor politieke beraadslaging om daarna te worden goedgekeurd door
de regering.
8. De openbare raadpleging over het voorontwerp 2021-2025 biedt de Adviesraad inzake
beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (ABCO-CCPD) dus de gelegenheid om zich in een
heel breed kader uit te spreken over de acties van het voorontwerp 2021-2025, en die aan te
vullen met voorstellen binnen het kader van de bevoegdheid van de Adviesraad. Die gelegenheid
vormt ook een kans voor de Adviesraad om de in de vorige punten beschreven trend te keren,
namelijk dat de politieke overheid zich al minstens een decennium niet meer inzet voor het
integratie van duurzame ontwikkeling in alle ministeriële bevoegdheden. Die voorstellen zullen
worden meegenomen in de uitvoering van het Regeerakkoord dat stelt: “Op internationaal vlak is
deze regering een vurig pleitbezorger van de multilaterale samenwerking. De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen en Agenda 2030 van de Verenigde Naties staan hierbij centraal”, en
“In 2030, bij de viering van tweehonderd jaar België, moet ons land er staan als toonbeeld in Europa
van economisch dynamisme, doeltreffende solidariteit en duurzame ontwikkeling.”

3. Aanbevelingen

3.1. Aanbeveling over het integratie van BCO in het voorontwerp
9. Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling3 (BCO) is een onontbeerlijk deel van
Beleidscoherentie ten gunste van Duurzame Ontwikkeling (BCDO). Het kader van BCDO wordt
herhaald in de punten B204 tot B208 van het voorontwerp. Omdat BCO minder bekend is, willen wij
daarna een paragraaf B.2.08bis toevoegen, specifiek over BCO en hier nog even ingaan op de definities
op de verschillende niveaus die daarin aan bod komen.
10. B.2.08bis: “Gezien het groeiend belang van wereldwijde crises en van de transnationale gevolgen
van het nationaal en Europees beleid, is het essentieel om te herinneren aan het belang van het
principe van beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (BCO), een cruciaal principe als we de
SDG’s willen bereiken, overeenkomstig de definities, verplichtingen en aanbevelingen op het niveau
van de EU, België en de OESO.”

3

NB: Het woord ontwikkeling in de uitdrukking “Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling” (BCO) heeft dezelfde
geopolitieke betekenis als in het concept “Ontwikkelingssamenwerking”. Terwijl hetzelfde woord “ontwikkeling” in de
uitdrukking “Beleidscoherentie voor Duurzame Ontwikkeling” een universele betekenis heeft zoals in het concept
“Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling”. Dat belangrijke verschil heeft te maken met de compartimentering op alle
niveaus, van internationaal tot lokaal, tussen de instellingen die aan die concepten werken. Die institutionele
compartimentering heeft tot veel verwarring geleid en heeft tussen 1992 en 2015 veel kansen op synergie verloren laten
gaan. Maar de beleidsbeslissingen die zijn genomen voor een snellere uitvoering van de engagementen, gaan in de richting
van een ontschotting.
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11. Op het niveau van Europa zit het concept van BCO vervat in artikel 208 van het Verdrag van
Lissabon van 2009 en wordt het herhaald in de Europese Consensus voor ontwikkeling van 2017, die
België heeft onderschreven. Die Consensus noemt BCO “een cruciaal element voor de verwezenlijking
van de SDG’s en een belangrijke bijdrage aan de ruimere doelstelling van beleidscoherentie ten gunste
van duurzame ontwikkeling (BCDO)”.
12. Op het niveau van België staat BCO vermeld in artikel 8 van de wet van 19 maart 2013 betreffende
de ontwikkelingssamenwerking. BCO is dus een wettelijke verplichting voor België, omschreven als
“een proces om te verzekeren dat de doelstellingen en resultaten van het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van een regering niet tegengewerkt worden door het beleid van
deze regering op andere domeinen die een impact hebben op de ontwikkelingslanden, en dat deze
andere beleidsdomeinen waar mogelijk de ontwikkelingsdoelstellingen steunen”. Deze wet voorziet
een brede definitie voor de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking, gericht op het
algemene doel van duurzame menselijke ontwikkeling. BCO moet er dus voor zorgen dat het algemene
beleid van de Belgische regering op zijn minst niet in strijd is met de doelstellingen van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking (het principe “first do no harm”) en in het beste geval dat de coherentie
van het beleid in het Noorden positief bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van het Zuiden. De
federale overheid moet dus niet alleen onderzoeken of haar beleid niet nadelig is voor de
doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking, maar ook hoe het die kan helpen verwezenlijken.
Het doel van zo’n onderzoek bestaat erin de inconsistenties tussen de verschillende Belgische
beleidsdomeinen te verkleinen en synergiën tot stand te brengen tussen de overheidsinstanties om
de Belgische ontwikkelingssamenwerking doeltreffender te maken.
13. Op het niveau van de OESO onderstreept de aanbeveling (2019) over de geïntegreerde uitvoering
van Agenda 2030 dat die integratie betrekking heeft op de transnationale effecten4 en de
langetermijngevolgen van het overheidsbeleid, vooral degene die betrekking kunnen hebben op de
ontwikkelingslanden. De aanbeveling benadrukt ook de noodzaak van passende en evoluerende
instrumenten om die nationale en transnationale effecten te voorzien, te evalueren en te verhelpen.

3.2. Aanbevelingen over de mechanismen en instrumenten om BCO te
garanderen
14. Hieronder stellen wij [in vet] een aantal amendementen voor bij de tekst van het voorontwerp,
die moeten helpen om BCO beter te garanderen via Belgische institutionele instrumenten en
mechanismen.
15. B.2.2.1. Om de kennis en de uitwisseling van praktijken en instrumenten tussen overheidsdiensten
te versterken, zal de ICDO vanaf 2021 een nieuwe werkgroep voor beleidscoherentie oprichten. Deze
werkgroep zal er met name naar streven om op politiek niveau een mandaat voor te stellen over de
intersectionaliteit van de plannen. Die werkgroep zal ook, onder de verantwoordelijkheid van DGD,
4

Volgens de OESO zijn de transnationale effecten de – al dan niet gewilde – gevolgen die zich over de grenzen van een
land heen verbreiden door middel van stromen van kapitaal, goederen, mensen en middelen en die de vooruitzichten op
duurzame ontwikkeling van een ander land in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden.
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departementale contactpunten coördineren die verantwoordelijk zijn voor BCO, een onontbeerlijk
deel van BCDO. Hij zal ook zorgen voor een permanente relatie met de Adviesraad voor
beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling.
16. B.2.3.1. Het regeerakkoord bepaalt dat de Regelgevingsimpactanalyse (RIA) correct (p.25) en
nauwkeurig (p.43) moet worden toegepast. Het biedt de mogelijkheid om de samenhang van het
optreden van de federale overheid te versterken. Daartoe zal het huidige mechanisme vóór eind 2022
door de federale regering moeten worden herzien op basis van de aanbevelingen van het
Impactanalysecomité en het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (zie link met maatregel
5.3.1). Die herziening van de RIA moet er ook voor zorgen dat ze effectief verslag kan uitbrengen
over de mogelijke negatieve gevolgen voor de ontwikkelingslanden, om zo de BCO beter te
garanderen.
17. B.2.3.4. Op internationaal niveau zullen het FIDO en de FOD Buitenlandse Zaken de conceptuele en
operationele ontwikkelingen met betrekking tot beleidscoherentie voor ontwikkeling en
beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling volgen om instrumenten te identificeren teneinde spillovereffecten te vermijden of de nodige trade-offs te expliciteren. Het wettelijk kader zal [schrappen: ,
indien nodig,] worden aangepast om een centraal punt voor de uitvoering aan te wijzen, dat de taak
zal hebben om onder de verantwoordelijkheid van DGD, te waken over de uitvoering van BCO in
het kader van BCDO (in samenwerking met alle FOD’s binnen de ICDO). Om in het bijzonder BCO te
garanderen, moet een ministerconferentie voor BCO worden opgericht, of toch minstens een
werkgroep BCO binnen de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid, of die voor
Duurzame Ontwikkeling. Een eerste doelstelling van dat orgaan zou de goedkeuring kunnen zijn van
een gezamenlijke verklaring over BCO op hoog niveau, zoals gebeurde in mei 20145. In afwachting
van de oprichting van de interministeriële conferentie zou minimaal een regelmatig federaal overleg
over BCO moeten worden ingesteld, met de ministers en staatssecretarissen van Defensie,
Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Asiel en Migratie, Financiën en ook de Eerste
Minister. Een eerste doel van dat overleg zou de goedkeuring kunnen zijn van een Actieplan voor
BCO, met de dossiers die voorrang moeten krijgen om BCO tijdens deze legislatuur te versterken.
Het interministerieel orgaan (of bij gebrek daaraan de actoren van het federaal overleg) zal erop
toezien dat de jaarlijkse landenverslagen van het Europees Semester 6 vermelden op welke manier
België bijdraagt aan de verwezenlijking van de SDG’s in derde landen, inclusief de verwezenlijkingen
van het Actieplan voor BCO.
18. B.3.2.3 Als blijkt dat de geïnventariseerde instrumenten geen betrekking hebben op thema's of
doelgroepen, zal het FIDO vóór eind 2022 nagaan of het mogelijk is deze lacunes op te vullen, met
name door toepassing van het "Leave no one behind"-principe van de 2030 Agenda, inclusief de
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Verklaring van de Federale Staat, de Gewesten en Gemeenschappen van België betreffende beleidscoherentie ten gunste
van ontwikkeling, 23 mei 2014,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/juin14_D%C3%A9claration_coh%C3%A9rence%20des%20poli
tiques%202014.pdf
6 De jaarlijkse landenverslagen van het Europees Semester evalueren de vooruitgang van de lidstaten op het vlak van de
Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s) van de Verenigde Naties, door te wijzen op het macro-economisch en
werkgelegenheidsbeleid dat kan bijdragen aan hun verwezenlijking. Elk landenverslag omvat voortaan een beknopte
evaluatie van de vorderingen van de lidstaten bij het verwezenlijken van de SDG’s, en ook een bijlage over de prestatie van
elke lidstaat op het vlak van de SDG’s en de vastgestelde trend in de loop van de voorbije vijf jaren.
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internationale dimensie van dat principe. Een mogelijke overheidsopdracht voor het ontwerpen van
nieuwe instrumenten om deze lacunes aan te pakken zal in 2022 worden gelanceerd.
19. B.3.3.1.01 De FOD's hebben soms nog steeds moeite om duurzame ontwikkeling en SDG's in hun
strategie te integreren. Op basis van het pilootproject voor de integratie van de SDG's in hun strategie
dat in 2018 aan vier FOD's werd voorgesteld, zal het FIDO een genderbewuste methodologie uitwerken
om de FOD's en de geïnteresseerde federale instellingen te begeleiden. De grensoverschrijdende
impact van de strategieën van de FOD’s op de verwezenlijking van de SDG’s in de
ontwikkelingslanden zal ook systematisch worden vastgesteld en geëvalueerd om eventuele
negatieve gevolgen van die strategieën te vermijden. Deze ondersteuning op maat zal
geïnteresseerde instellingen in staat stellen om de SDG's te integreren in hun strategie. Zij verbinden
zich ertoe het hele coachingtraject te volgen en het management/middenkader bij het proces te
betrekken. In een contract zullen de verbintenissen van beide partijen (FIDO en de gevormde instelling)
nauwkeurig beschreven worden).

3.3. Aanbevelingen inzake internationaal beleid in het voorontwerp waarbij
BCO een rol speelt
20. Wij willen de visie van het internationaal beleid dat aan bod komt in hoofdstuk 10 van het
voorontwerp aanzienlijk uitbreiden, in overeenstemming met het engagement van de lidstaten van
de VN voor de “universele en effectieve eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden” (Preambule van de UVRM). Wij willen met name vier van deze punten diepgaand wijzigen
(10.1, 10.3, 10.4 en 10.5).

(10.1) “Ondernemingen en mensenrechten” in het beleid voor duurzame ontwikkeling
21. Het betreffende punt in het voorontwerp baseert zich momenteel op de soft law van de “VNrichtsnoeren inzake ondernemingen en mensenrechten” en van het “Nationaal Actieplan
Ondernemingen en Mensenrechten”, die tot dusver beperkt zijn tot het bevorderen van vrijwillige
initiatieven. Een vrijwillige aanpak volstaat echter niet7. De tekst van het voorontwerp moet dus ook
verwijzen naar het federaal regeerakkoord8: “De regering engageert zich om actief en constructief deel
te nemen aan de onderhandelingen over het toekomstig VN-Verdrag inzake Bedrijven en
Mensenrechten. De regering zal een voortrekkersrol spelen in de uitwerking van een Europees
wetgevend kader inzake zorgplicht. Waar mogelijk zal hiertoe een ondersteunend nationaal kader
uitgewerkt worden.”
22. Het voorontwerp zou duidelijk moeten verwijzen naar het engagement van België bij de
wetgevende initiatieven op de verschillende bevoegdheidsniveaus, zoals vermeld in het
regeerakkoord, namelijk:

7

Zie het onderzoek van de Europese Commissie (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c8311ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en )
8 Regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie, p. 89:
https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
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- op multilateraal niveau, in het lopende onderhandelingsproces bij de Mensenrechtenraad van de
Verenigde Naties met het oog op het opstellen van een bindend internationaal verdrag inzake
bedrijven en mensenrechten9;
- op Europees niveau, in het Sustainable Corporate Governance Initiative van de Europese Commissie,
een voorstel tot wetgeving over de zorgplicht van bedrijven en over de verplichtingen van
bestuurders, verwacht in 202110;
- op Belgisch niveau, in het wetsvoorstel over de instelling van een zorg- en verantwoordingsplicht
voor de ondernemingen, over hun hele waardeketen heen11, net als andere Europese landen die al
een wet of wetgevende initiatieven over de zorgplicht hebben12. Het is de bedoeling om alle bedrijven
die in België gevestigd of actief zijn te verplichten om de risico’s van schending van de mensenrechten,
de sociale en milieunormen vast te stellen en te voorkomen in hun hele waardeketen en binnen hun
dochterondernemingen, en ook om elke schending of veroorzaakte schade te herstellen13. Die wet
zou het mogelijk maken het beleid inzake “Ondernemingen en Mensenrechten” te mainstreamen in
het beleid voor duurzame ontwikkeling van het nieuwe Nationale Actieplan (NAP) door de SDG’s, de
duidelijke indicatoren en de monitoringprocessen vermeld in punt C.10.1.1.01 te verduidelijken.

(10.3) Een federale strategie ten dienste van duurzame voedselsystemen
23. Punt 10.3 van het voorontwerp over het bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem berust enkel
op het project Beyond Food. Maar Beyond Food zal slechts een marginale impact hebben op de
bijdrage aan de hervorming van de voedselsystemen en aan de verwezenlijking van de SDG’s, vooral
ook doordat het werkt met een vrijwillige aanpak. De hervorming van de voedselsystemen wordt
nochtans op internationaal en Europees niveau erkend als een dringende noodzaak. Zij bevindt zich
op de kruising van de verschillende SDG’s14 en vormt samen met de strategie Van boer tot bord en de
Biodiversiteitsstrategie een centrale krachtlijn van de Europese Green Deal, zoals vermeld in deel 7.8
van het voorontwerp. Het federaal regeerakkoord erkent die prioriteit trouwens ook voor het beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking: “Prioritaire sectoren van het ontwikkelingsbeleid zijn toegang tot
kwalitatieve gezondheidszorg, onderwijs, sociale bescherming, waardig werk, steun aan de lokale
privésector en recht op voedselzekerheid, kleinschalige landbouw en transitie naar duurzame
voedselsystemen”.15
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Een zevende onderhandelingscyclus van de Intergouvernementele werkgroep voor onbepaalde duur inzake transnationale
bedrijven en andere ondernemingen met betrekking tot de rechten van de mens zal plaatshebben van 25 tot 29 oktober
2021 in Genève. Zie https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session7/Pages/Session7.aspx.
10 Zie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Gouvernanced%E2%80%99entreprise-durable_fr.
11 Zie
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F
&legislat=55&dossierID=1903.
12 Voor een stand van zaken, zie https://corporatejustice.org/publications/mapping-corporate-accountability-legislativeprogress-in-europe/.
13 Zie https://www.cncd.be/IMG/pdf/nlfr_memorandum_zorgplicht_final-27-11-2020.pdf.
14 In 2021 zal de heer António Guterres, Algemeen Secretaris van de VN in het kader van het Decennium van Actie voor de
verwezenlijking van de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030, een Top over de voedselsystemen
bijeenroepen, die de start moet vormen van nieuwe gedurfde maatregelen om stappen vooruit te zetten bij de
verwezenlijking van elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, die allemaal in verschillende mate afhangen van de
invoering van gezondere, duurzamer en rechtvaardige voedselsystemen. https://www.un.org/fr/food-systemssummit/sdgs
15
https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf, pagina 97
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24. De externe dimensie van de strategie Van boer tot bord is van cruciaal belang. Enerzijds omdat de
uitdagingen die de strategie tracht aan te pakken wereldwijde problemen zijn (klimaatverandering,
verlies aan biodiversiteit, gevolgen voor de volksgezondheid, dierenwelzijn, bestaansmiddelen voor
boeren, enz.) en gezamenlijke antwoorden van de internationale gemeenschap vergen. Anderzijds
omdat het Europese landbouw- en voedselsysteem gevolgen heeft buiten Europa, die moeten worden
aangepakt. Daartoe adviseren wij om in de tekst van het voorontwerp een nieuw titel 10.3 op te
nemen: Een federale strategie voor de hervorming van de voedselsystemen implementeren en ook
de volgende wijzigingen aan te brengen:
- De huidige tekst van C.10.3.01 vervangen door Er bestaat een steeds grotere wetenschappelijke
consensus dat we onze voedselsystemen moeten hervormen om de SDG’s te verwezenlijken.
- De huidige tekst van C.10.3.02 vervangen door Hoewel talrijke Europese en internationale
vrijwillige initiatieven tot doel hebben de toeleveringsketens van de levensmiddelenindustrie
te verduurzamen en de belanghebbenden te responsabiliseren, volstaan die initiatieven niet
om de noodzakelijke hervorming van de voedselsystemen in alle dimensies van duurzame
ontwikkeling (economisch, ecologisch en sociaal) op gang te brengen. Zij moeten worden
verankerd in een wetgevend en bestuurlijk kader dat deze hervorming ondersteunt.
- De huidige tekst C.10.3.09 vervangen door De maatregelen ter bestrijding van de geïmporteerde
ontbossing en de hervorming van de voedselsystemen maken deel uit van de Europese Green
Deal en zijn gekoppeld aan verschillende andere strategieën van deze Deal.
25. De te nemen maatregelen in punt C.10.3.11 zouden onder meer de aanzet moeten geven tot de
herziening van de Belgische strategie voor ontwikkelingssamenwerking op het vlak van
voedselzekerheid en landbouw om de verwezenlijking van SDG 2 en de transitie naar duurzame
voedselsystemen centraal te stellen in die strategie, uitgaande van de volgende krachtlijnen:
(1) door de familiale landbouw opnieuw centraal te stellen in de Belgische
ontwikkelingssamenwerking op het vlak van landbouw zou het mogelijk zijn om het principe
van Leave No One Behind – dat inherent verbonden is met de SDG’s – na te komen;
(2) een mensenrechtenbenadering hanteren en het recht op voedsel en ook de verplichtingen
die voortvloeien uit de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van boeren en
andere mensen die in plattelandsgebieden werken (2019) centraal stellen bij elke actie;
(3) de agro-ecologie en haar principes erkennen als het leidend paradigma bij de hervorming
van de huidige voedselsystemen tot duurzame voedselsystemen;
(4) de beleidscoherentie en het wereldwijde beheer van de voedselzekerheid versterken door
ondersteuning van het Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) als belangrijkste en inclusief
internationaal en intergouvernementeel platform, dat voor alle belanghebbenden streeft naar
de verwezenlijking van SDG 2 en ook het recht op voedzaam voedsel.16
26. Om tegelijk te zorgen voor de verwezenlijking van SDG 12, zou de huidige tekst van C.10.3.12 als
volgt moeten worden aangevuld: Bijdragen aan de doelstelling "zorgen voor duurzame consumptieen productiemethodes" en bijdragen aan een versterking van de BCO in de externe dimensies van
de strategie Van boer tot bord, in overleg met de FOD’s en andere betrokken Belgische actoren,
door een actieplan op te stellen.
16

http://www.ccpd-abco.be/wp-content/uploads/2016/11/141116-Conseil-CPD-Avis-CSA-NL.pdf
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(10.4) Pleiten voor de financiering van universele sociale bescherming op wereldvlak
27. Onze Adviesraad zal in andere adviezen terugkomen op het mainstreamen van universele sociale
bescherming in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Wij verwelkomen hier de beslissing van de
overheid zoals vermeld in het voorontwerp om bij te dragen aan de verwezenlijking van een universele
sociale bescherming, inclusief sociale verzekeringen, als effectief mechanisme voor het opvangen van
sociaaleconomische schokken, voor de bestrijding van armoede, ter inperking van ongelijkheid en ter
verwezenlijking van de sociaaleconomische rechten van individuen. In punt C10.4.01 willen wij echter
de zin “Wanneer de productiviteit van de mensen verhoogt, komt dit de economische prestaties ten
goede” vervangen door de zin Zij (de sociale bescherming) kan op die manier helpen om een
productiviteitniveau te bereiken of te behouden dat gunstig is voor de economische welvaart.
28. Wij zijn het ook eens met de visie die staat samengevat in punt C10.4.04 dat de huidige pandemie
niet enkel een gezondheidscrisis maar ook een systeemcrisis is, die met name de sociaaleconomische
pijnpunten blootlegt van een gebrekkige sociale bescherming en de dramatische gevolgen daarvan
voor de bevolking die wordt geconfronteerd met structurele werkloosheid en inkomensverlies. In die
context bepleiten wij dat het voorontwerp, als antwoord op de in dit punt vermelde oproep van de
IAO en de Wereldbank, bij punt C.10.4.3.01 zou stellen: De Belgische regering zal een bepalende rol
spelen bij het bevorderen van de oprichting, binnen de Verenigde Naties en meer bepaald bij de
IAO, van een Wereldfonds voor Sociale Bescherming, voor de financiering van de sociale
bescherming in de arme landen. Het fonds zal fungeren als een herverzekeringsfonds voor sociale
risico's, in tijden van systeemschokken die de financiering van de sociale bescherming door die
landen in gevaar brengen.

(10.5) De strijd tegen misdaden van ecocide in het beleid voor duurzame ontwikkeling
29. Wij verwelkomen ook de beslissing van de regering die vermeld staat in punt C.10.5.07 van het
voorontwerp om bij te dragen aan de bestraffing van misdaden van ecocide zowel op nationaal als op
internationaal niveau in het kader van een overleg met de Gewesten. We benadrukken hier vooral de
voortrekkersrol die België in dit domein kan spelen. Om de beleidscoherentie voor ontwikkeling te
versterken, willen wij dat de huidige tekst van het voorontwerp er rekening mee houdt dat het nodig
is om de structurele oorzaken die leiden tot misdaden van ecocide vast te stellen en voorstellen te
ontwikkelen om de bestraffende aanpak van die misdaden aan te vullen met maatregelen om ze beter
te kunnen voorkomen. We denken dat deze denkoefening nuttige inspiratie kan halen uit de
voorstellen die we hebben gedaan voor hoofdstuk 10.1, onder andere over strafrechtelijke
verantwoordelijkheid, de afbakening van verantwoordelijkheden, de toegang tot slachtoffers of
sancties tot herstel of schadeloosstelling.
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3.4 Aanbevelingen inzake internationaal beleid dat niet in het voorontwerp
vermeld staat en waarbij BCO een rol speelt
30. Ten slotte stellen wij nog voor dat drie thema’s die veel aandacht krijgen in Agenda 2030 en die
ons prioritair lijken voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling ook aan bod zouden komen
in het toekomstige FPDO. Deze dossiers zullen worden uitgediept in de toekomstige adviezen van onze
Adviesraad.

(10.6) De financiering van ontwikkeling in het beleid voor duurzame ontwikkeling
31. Om tegen 2030 alle SDG’s te verwezenlijken, moet het internationale hoofdstuk van het
toekomstige FPDO een deel bevatten over de financiering van duurzame ontwikkeling, met minstens
de drie volgende luiken: ontwikkelingssamenwerking, schuldverlichting van de ontwikkelingslanden
en de strijd tegen belastingontduiking. Het thema van de financiering van de
ontwikkelingssamenwerking zou aan bod moeten komen in het voorontwerp. Het regeerakkoord is
duidelijk: “Voor de bestedingen voor internationale samenwerking wordt, rekening houdende met de
uitzonderlijke budgettaire omstandigheden, vanaf 2021 een bindend groeipad uitgetekend en
uitgevoerd om de internationaal afgesproken norm van 0,7% van het BNI tegen 2030 te behalen.” Ten
tweede zou het voorontwerp moeten bijdragen aan maatregelen die nodig zijn om de schuldenlast
van de ontwikkelingslanden te verlichten. Ten derde moet het voorontwerp bijdragen aan de actie ter
bestrijding van belastingontduiking: die zou het mogelijk maken om meer binnenlandse middelen te
mobiliseren om in te spelen op de context van (gezondheids-, sociale, economische, …) crisis en om
de acties te financieren die nodig zijn voor het verwezenlijken van de SDG’s. Binnen de OESO en de
EU lopen onderhandelingen hierover en de Adviesraad voor beleidscoherentie ten gunste van
ontwikkeling bereidt een advies voor over een hervorming van de internationale belastingregels voor
transnationale ondernemingen die belastingontduiking zou kunnen beperken.

(10.7) De internationale handel ten dienste van duurzame ontwikkeling
32. Om tegen 2030 alle SDG’s te verwezenlijken, moet het internationale hoofdstuk van het
toekomstige FPDO de rol van de internationale handel als hefboom voor duurzame ontwikkeling mee
opnemen. Het Belgisch federaal regeerakkoord heeft zich er immers toe verbonden om de handel te
omkaderen met sociale en milieustandaarden die “bindend en afdwingbaar” zijn. Om dat engagement
concreet gestalte te geven, en zo de beleidscoherentie te vergroten, moeten er ook ruimer strengere
regels komen voor de internationale handel. Op het niveau van Europa zou dit engagement een
herziening kunnen vergen van het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie bij bilaterale
handels- en investeringsakkoorden, met sterkere sociale, milieu- en mensenrechtenclausules in
bindende hoofdstukken “handel en duurzame ontwikkeling” met doeltreffende mechanismen voor
monitoring. Het voorontwerp moet België ertoe aanzetten om in de context van de EU te pleiten voor
het opnemen van clausules over mensenrechten, werk en milieu in de verdragen van de WTO, in een
inclusief internationaal handelsbeleid ten dienste van duurzame ontwikkeling, dat een bijzondere en
gedifferentieerde behandeling voor de ontwikkelingslanden garandeert.
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(10.8) Het beleid inzake migratie en ontwikkeling mainstreamen
33. Migratie, onlosmakelijk verbonden met de verwijzing naar de UVRM bij het begin van dit hoofdstuk
10, is een belangrijk thema op het vlak van BCO en duurzame ontwikkeling, dat het toekomstige FPDO
niet mag negeren. We stellen daarom voor om de volgende korte alinea toe te voegen aan het
voorontwerp:
Op internationaal vlak zal de Belgische regering rekening houden met de koers die wordt
voorgeschreven in de (binnenkort te verschijnen) strategienota Migratie en Ontwikkeling van de
Dienst van de Speciale Gezant voor Migratie en Asiel van Buitenlandse Zaken om de mainstreaming van
het beleid inzake migratie en ontwikkeling te verzekeren. De internationale mobiliteit is immers een
factor van duurzame ontwikkeling, die moet worden ontwikkeld met respect voor de fundamentele
rechten van de mensen in ballingschap en voor het internationaal recht. Een beleid ter uitvoering
van SDG 10 (doel 10.7) vergt ook een sterkere aanpak van de structurele oorzaken van gedwongen
migratie en meer mogelijkheden en een betere toegankelijkheid van de wettelijke en veilige
migratiekanalen.
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