
BELGIË
VAKBOND RICHT ZICH OP SDG’S

ZITTEN DE VAKBONDEN MEE ROND DE TAFEL?
In België is de implementatie van de Agenda 2030 een federale en gewestelijke 
aangelegenheid.

De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) is het centrale 
coördinatiemechanisme voor de implementatie van de “Sustainable Develop-
ment Goals” (SDG’s). In 2017 keurde de IMCDO een Nationale Strategie Duurza-
me Ontwikkeling (NSDO) goed, die de integratie van de SDG’s in de Belgische 
context beoogt door de belangrijkste thema’s voor een betere coördinatie tussen 
de overheidsinstanties te selecteren.

Via de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO-CFDD) werd de burger-
maatschappij – waaronder de vakbonden – geraadpleegd aangaande de NSDO. 
Dit verliep via online consultaties en sessies die het Federale Instituut voor Duur-

zame Ontwikkeling (FIDO) had georganiseerd. De vakbonden merken op dat de 
FRDO-CFDD beknopte feedback vroeg, wat een diepgaande analyse in de weg 
stond. Bovendien leek de raad maar zeer weinig aanbevelingen over te nemen.

De Belgische overheid legt in het hele SDG-proces een grote rol weg voor The Shift 
(een sectoroverschrijdend overlegplatform rond SDG’s) en voert een communicatie-
campagne om het grote publiek over de SDG’s te informeren. In het licht van enkele 
probleemgevallen stellen de drie Belgische vakbonden zich vragen bij de transpa-
rantie en het engagement van The Shift aangaande het raadplegingsproces.

Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) is verantwoordelijk voor het 
monitoren van de vooruitgang in de richting van de SDG’s. Iedereen kan alle rele-
vante informatie online opvragen.
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Deze publicatie is tot stand gekomen met de 
hulp van de Europese Unie. De inhoud van deze 
publicatie valt uitsluitend onder de verantwoorde-
lijkheid van TUDCN/ITUC en kan geenszins worden 
beschouwd als een weergave van het standpunt 
van de Europese Unie.

WORDT ER (GOED) WERK GELEVERD?
De Belgische inspanningen voor SDG 1 (geen armoede) lopen via het Derde 
Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019). De vakbonden benadrukken 
dat bepaalde beleidsmaatregelen van de overheid vooruitgang op dit vlak ver-
hinderen. Denk onder meer aan de opgeschorte loonindexering, de beperkte 
toegang tot werkloosheidsvoordelen, de flexibelere arbeidsmarkt en de hogere 
pensioenleeftijd.

Verdere vooruitgang is nodig om doelstelling 5.4 te halen (erkennen en 
naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het 
voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een socialebescher-
mingsbeleid). Hoewel alle werknemers officieel door het socialebescher-
mingsstelsel worden gedekt, genieten deeltijdse werknemers weinig of geen 
bescherming. Aangezien 80% van alle deeltijdse werknemers vrouw is en 41,5% 
van de vrouwen deeltijds werkt (tegenover 10% van de mannen), hebben de 
vrouwen duidelijk meer kans dat ze bij de socialebeschermingsmaatregelen over 
het hoofd worden gezien. Hun toegang tot de arbeidsmarkt moet worden ver-
beterd.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is de voorbije 14 jaar met 8% gedaald, 
maar er is nog een lange weg te gaan om doelstelling 8.5 (een volledige 
en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en 
mannen) te halen, want aan het huidige tempo zal de kloof pas tegen 2051 
verdwijnen. Verder daalt de koopkracht van de Belgische werknemers gestaag 
sinds 2009 en vandaag is opnieuw het niveau van 2006 bereikt. Toch weigert de 
overheid een indexering waardoor de lonen in lijn zouden zijn met de stijgende 
prijzen.

Door de wettelijke en politieke beperkingen kan België doelstelling 8.8 (de 
arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen 
bevorderen) maar niet halen. Gevallen van gerechtelijke tussenkomsten in 
collectieve geschillen ondermijnen de effectieve uitoefening van de collectieve 
onderhandelingsrechten. Ook na een vakbondsklacht bij de Raad van Europa 
voor de niet-naleving van het Europees Sociaal Handvest gooit België het nog 
niet meteen over een andere boeg.

We zien enige vooruitgang betreffende doelstelling 10.4 (geleidelijk een 
grotere gelijkheid). Uit cijfergegevens blijkt dat de loonongelijkheid afge-
nomen is. Wat wel zorgwekkend is: het maandelijkse minimumloon bedraagt 
slechts 51,1% van het gemiddelde loon. Het land heeft een hardnekkig armoe-
deprobleem als gevolg van langdurige werkloosheid, wat de migranten oneven-
redig treft.

Het halen van doelstelling 13.2 (maatregelen inzake klimaatverande-
ring integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning) is 
gekunsteld, want België heeft door de langdurige politieke discussies nog altijd 
geen geïntegreerd nationaal klimaat-energieplan aangenomen. De vakbonden 
zijn erin geslaagd om de klimaat- en energiekwesties op verschillende niveaus 
op de agenda te plaatsen, maar kregen tot dusver nog geen uitnodiging voor 
de besprekingen over de industriële overgang van het land. Terwijl België zich 
profileert als een actieve speler in het Groene Klimaatfonds, merken de vakbon-
den op dat de middelen voor het fonds niet voldoen aan de criteria ‘nieuw’ en 
‘aanvullend’, zoals vereist door de COP 15.

DE VOLGENDE STAP?
NIEMAND IN DE KOU LATEN STAAN, DE OPLOSSING VAN DE VAKBOND
De vakbonden adviseren de Belgische overheid om de volgende doelstellingen voorop te plaatsen: waardig werk bevorderen en ongelijkheden bestrijden, vooral voor 
de mensen die risico lopen op armoede, meer sociale bescherming voorzien en de lonen verbeteren, de sociale dialoog bevorderen en levenslang leren bevorderen.

Met het oog op een effectieve implementatie van deze doelstellingen moet de Belgische overheid:

•  Een oprechte en transparante dialoog met de sociale partners aangaan over de implementatie en opvolging van de SDG’s;
•  Zich richten op de voornaamste transformatiedoelstellingen die een impact hebben op de realisatie van andere doelstellingen, en hierdoor 

speciale aandacht verdienen, zoals SDG 8 en 10;
•  Specificeren hoe de doelen en doelstellingen, die de overheid heeft geselecteerd, effectief geïntegreerd worden in het binnen- en buitenlandse 

beleid en hoe deze worden geïmplementeerd, met inbegrip van de toekenning van de middelen voor elk aspect.


