
Gemeentefinanciën

Bulletleningen

lokaal bestuur jaarlijks rente af, maar geen kapitaal. Kapitaal lost het bestuur af op de 
vervaldatum. Er is geen regelgeving die het gebruik ervan verbiedt of beperkt.

Uit de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) met als resultaat een conceptnota 
met voorstellen tot bijsturing van de BBC (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 juli 
2016) blijkt dat het niet noodzakelijk is om nieuwe (verbods-)regelingen in te voeren. Wel is 
geoordeeld dat een nieuwe indicator (geen norm) nodig is die in de beleidsrapporten van de 

zichtbaar wordt of de leninglasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode na 

regelgeving inzake BBC wordt aan de Vlaamse regering voorgelegd in het verlengde van de 
goedkeuringsagenda van het decreet Lokaal Bestuur.

Bron: Schriftelijke vraag nr. 483 van Peter Van Rompuy van 14 maart 2017: Evaluatie 
beleids- en beheerscyclus – Bullet-leningen, Vlaams Parlement, Schriftelijke Vragen, 
websitebulletin, publicatiedatum: 26 april 2017.

Structurele voorschotten 
aanvullende personenbelasting
Op 30 november 2016 werd een eerste nota met de modaliteiten van een nieuw voorschot-
tensysteem voor de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voorgelegd 
aan de drie regionale verenigingen van steden en gemeenten. De federale administratie 

vertegenwoordigers van de steden en gemeenten, maar er werden ook simulaties gedaan 
om duidelijk te maken wat de eventuele invoering van het aangepaste voorschottensys-
teem vanaf het aanslagjaar 2017 concreet zou betekenen voor de budgetten van de steden 
en gemeenten. Dit werd met de VVSG, de Union des Villes et Communes de Wallonie 
(UVCW) en Brulocalis besproken op 22 februari 2017.

-

Het voorontwerp van wet wordt binnenkort afgestemd binnen de federale regering. Het is de 
bedoeling om de regeling te laten ingaan vanaf het aanslagjaar 2017.

Bron: Vraag nr. 1657 van Griet Smaers van 17 mei 2017: Lokale besturen – Structurele 
voorschottensysteem, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Bulletin van Schriftelijke 
Vragen en Antwoorden, 23 mei 2017, 118.

Berichten uit Europa

Naleving van de EU-wetgeving 
door de lidstaten: nog niet goed 
genoeg
Jan DE MULDER, Attaché Bestuur & Kanselarij bij de Vlaamse 

Vertegenwoordiging bij de EU

In deze bijdrage berichten we opnieuw over een aantal recente ontwikkelin-

gen in de Europese Unie met relevantie en belang voor de lokale overheden. 

Geen regelgeving
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We starten met een toelichting over de monitoringresultaten van de Commis-

sie over de naleving van het EU-recht. Daaruit blijkt dat België aan de staart 

hangt. Vervolgens besteden we aandacht aan de allereerste editie van de 

Europese “Monitor van culturele en creatieve steden". Ook enkele Vlaamse 

steden komen daarin voor. Tot slot rapporteren we ook nog over enkele inter-

nationale en Europese beleidsontwikkelingen op het vlak van duurzame ont-

wikkeling. Lokale overheden zijn cruciale partners in de mondiale ambities.

Jaarverslag Commissie

Op 6 juli 2017 publiceerde de Commissie haar jaarverslag over de controle op de toepassing 
van het EU-recht. Daarin beschrijft de Commissie hoe ze de EU-wetgeving in 2016 heeft 
gemonitord en gehandhaafd. Op dezelfde dag publiceerde de Commissie ook het scorebord 
van de eengemaakte markt online. Uit dat scorebord blijkt dat de meeste belemmeringen 
voor het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal uit de weg worden 
geruimd, maar dat op sommige gebieden de situatie stagneert of zelfs verslechtert.

De doeltreffende toepassing van de wetgeving is van essentieel belang om ervoor te zorgen 
dat burgers en ondernemingen de voordelen van de EU-wetgeving genieten. Wanneer zich 
problemen voordoen (bijvoorbeeld met betrekking tot het testen van emissies van auto's, 
illegale stortplaatsen of de veiligheid en beveiliging van het vervoer), is de oorzaak vaak 
niet een gebrek aan EU-wetgeving, maar wel het feit dat de lidstaten de EU-wetgeving niet 
correct en doeltreffend toepassen. Ook de eengemaakte markt is nog steeds Europa's waar-
devolste troef voor miljoenen burgers en bedrijven en de Europese Commissie zal ervoor 
zorgen dat zij vrij in de 28 lidstaten kunnen wonen, werken, shoppen en handel drijven door 
op de toepassing van de regels met betrekking tot de eengemaakte markt toe te zien.

Achtergrond

Naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement brengt de Commissie sinds 
1984 jaarlijks verslag uit over de controle op de toepassing van het EU-recht in het voor-
gaande jaar. Het Europees Parlement stelt vervolgens een resolutie vast over het verslag 
van de Commissie. Het scorebord van de eengemaakte markt wordt jaarlijks online gepu-
bliceerd. Het scorebord monitort de prestaties van de EU-lidstaten op een aantal beleid-

openheid van de markt) en ten aanzien van een niet gering aantal governance-instrumenten 
(omzetting, inbreukprocedures en EU Pilot op met de eengemaakte markt verband hou-
dende gebieden; Eures, Uw Europa, Uw Europa – Advies, Solvit, IMI, e-Certis, prioritaire 
gebieden, Europese Consumentencentra, Netwerk voor samenwerking op het gebied van 
consumentenbescherming (CPC Network), het informatiesysteem betreffende technische 
voorschriften (TRIS).

Uit het jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 blijkt dat het 
aantal lopende inbreukzaken aanzienlijk is gestegen (met 21 %) vergeleken met vorig jaar 

-
bleem: wanneer de lidstaten het EU-recht niet correct toepassen, worden burgers en bedrij-
ven de rechten en voordelen ontzegd die zij op grond van de Europese wetgeving genieten. 
De volledige omzetting en toepassing van de EU-regels inzake overheidsopdrachten en 
concessies is bijvoorbeeld van essentieel belang om het voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) eenvoudiger en goedkoper te maken aan openbare aanbestedin-
gen deel te nemen.

De Commissie treedt daarom kordaat op wanneer inbreuken op het EU-recht de belangrijkste 

maatregelen genomen ten aanzien van lidstaten die geen sancties vaststellen of toepassen om 
autofabrikanten af te schrikken de wetgeving inzake emissies van auto's te schenden.

Inbreukprocedures

beschikbaar is) geeft een overzicht van de situatie voor elke lidstaat. Samen met Cyprus 

Eind 2016 stond de teller op 87 inbreukzaken tegenover 65 eind 2015.
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Spanje liepen het hoogste aantal zaken wegens incorrecte omzetting en/of foute toepassing 
van het EU-recht. Tegen Estland liepen vorig jaar in het totaal het minste aantal zaken. Ook 
in 2016 hebben de beleidsgebieden interne markt, industrie, ondernemerschap, KMO’s en 

Te late omzetting van richtlijnen bestrijden

Burgers en bedrijven kunnen alleen de voordelen van de EU-wetgeving genieten, als de lid-
staten de Europese richtlijnen binnen de afgesproken termijnen in nationaal recht omzetten. 
In 2016 is het aantal nieuwe inbreukprocedures wegens te late omzetting bijna verdubbeld 
(847 gevallen) vergeleken met het vorige jaar (543 gevallen). De Commissie heeft nieuwe 
inbreukprocedures tegen het merendeel van de lidstaten geopend omdat ze de richtlijnen 
betreffende overheidsopdrachten en concessies (Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 
2014/25/EU), tabaksproducten (Richtlijnen 2014/40/EU en 2014/109/EU) en rijbewijzen 
(Richtlijn 2014/85/EU) niet hebben omgezet.

De Commissie heeft de lidstaten ook in 2016 geholpen de richtlijnen tijdig om te zetten 
door voor uitvoeringsplannen, speciale websites en richtsnoeren te zorgen en beste prak-
tijken tijdens vergaderingen van deskundigengroepen uit te wisselen.

Scorebord van de eengemaakte markt 2017

Het scorebord van de eengemaakte markt geeft online een accuraat beeld van de toepassing 

wordt hoe de EU-lidstaten deze regels toepassen en op welke punten ze tekortschieten en 
meer inspanningen moeten leveren. Afhankelijk van hun prestaties in 2016 ten aanzien van 
een aantal governance-instrumenten en beleidsgebieden krijgen de lidstaten een kaart. Een 
groene kaart betekent beter dan het gemiddelde, een gele kaart wijst op een gemiddeld resul-
taat of een rode kaart signaleert een score slechter dan het gemiddelde.

Het scorebord evalueert niet alleen in hoeverre de lidstaten de wetgeving met betrekking 
tot de eengemaakte markt naleven, maar ook hoe ze burgers en bedrijven met behulp 
van verschillende EU-instrumenten helpen algemene informatie te verkrijgen, concrete 
problemen op te lossen en werk te vinden. Het scorebord evalueert ook in hoeverre de 
lidstaten voor handel en investeringen openstaan en bepaalde sectoren (bv. overheids-

scoren Oostenrijk, Denemarken, Estland, Litouwen, Malta en Slowakije het best.

De Commissie reageert op klachten van burgers

Met een online klachtenformulier op het Europaportaal (Uw rechten en kansen) kun-
nen burgers, bedrijven, ngo's en andere belanghebbenden melding maken van mogelijke 
schendingen van het EU-recht. In 2016 hield het merendeel van de klachten verband met 
justitie en consumentenrechten, werkgelegenheid, de eengemaakte markt, de industrie en 
kmo's. Met behulp van het klachtenformulier kan Solvit burgers en bedrijven helpen hun 
problemen met een overheidsdienst in een andere EU-lidstaat op te lossen.

Meer informatie: 
Rapport: https://ec.europa.eu/info/publications/2016-commission-report-and- 
factsheets-monitoring-application-eu-law_nl
Scoreboard: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/belgium/
index_en.htm
Website: rechten & kansen: http://ec.europa.eu/your-rights/help/individuals/index_nl.htm

Stedenbeleid: nieuwe monitor
Op 6 juli 2017 bracht de Europese Commissie de allereerste editie uit van de "Monitor 
van culturele en creatieve steden". De Monitor maakt het mogelijk de prestaties van 168 
"culturele en creatieve steden" in Europa in vergelijking met andere steden te monitoren en 
te beoordelen door middel van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Dit nieuwe instru-
ment verstrekt vergelijkbare gegevens over de prestaties van Europese steden voor negen 

EU
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dimensies in verband met cultuur en creativiteit en maakt duidelijk hoe die bijdragen aan de 
maatschappelijke ontwikkeling, economische groei en nieuwe banen in de steden.

De Monitor van culturele en creatieve steden is het resultaat van een onderzoeksproject 
in 168 steden en 30 landen in Europa. Hij is beschikbaar als interactief online instrument 
waarmee gebruikers de geselecteerde steden kunnen opzoeken en een hele reeks kwanti-
tatieve en kwalitatieve informatie over de prestaties van die steden kunnen raadplegen.

Achtergrond

De EU is een kennis- en creativiteit-intensieve economie waarin de culturele en creatieve 
sectoren een belangrijke rol spelen. Deze behoren tot de meest dynamische economische 
sectoren, zijn een drijvende kracht achter innovatie, groei en werkgelegenheid en bevor-
deren de sociale cohesie. Een betere ondersteuning van creativiteit en creatief talent is 
van cruciaal belang om de aanpak van de EU op het gebied van groei en innovatie in de 
nieuwe digitale deeleconomie te hervormen.

Sinds de vaststelling van de eerste Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondi-
alisering (2007) heeft cultuur een steeds belangrijkere plaats in het beleid van de Europese 
Unie verworven. De transversale dimensie van cultuur en creativiteit draagt bij tot slimme, 
inclusieve en duurzame groei en is een katalysator van innovatie in de bredere economie, 
zoals in verschillende EU-beleidsdocumenten is erkend, bijvoorbeeld in de mededeling 
inzake steun aan de culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU 
(2012), de mededeling over cultureel erfgoed (2014) of de resolutie van het Europees Parle-
ment over een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (2016).

Het initiatief Culturele Hoofdsteden van Europa is een van de bekendste EU-projecten en 
is bedoeld om steden een centrale plaats in het culturele leven te geven. Het programma 

beleidsprojecten op dit gebied, zoals "Cultuur voor steden en regio's", het "Europees 
netwerk van creatieve hubs" en het netwerk "Creative Lenses/Trans Europe Halles". Dit 
zijn allemaal voorbeelden van succesvolle samenwerking met gemeenten waarvoor de 
culturele en creatieve sector heel belangrijk is.

Zoals bepaald in het EU-werkplan voor cultuur 2015-2018, heeft een van de vier priori-
taire gebieden betrekking op de culturele en creatieve sector, m.n. de rol van de creatieve 
economie ter bevordering van innovatie.

en creatieve troeven in kaart te brengen en de waarde en impact daarvan in heel Europa sys-
tematisch en vergelijkbaar te meten, in het bijzonder op stedelijk niveau. Het Gemeenschap-
pelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie heeft de "Monitor van 
culturele en creatieve steden" ontwikkeld om dit gebrek aan informatie weg te nemen.

Monitor

De algemene doelstelling van de Monitor van culturele en creatieve steden is om zowel 
het publiek als de beleidsmakers aan te moedigen het belang van cultuur en creativiteit in 
de huidige samenleving ten volle te erkennen en investeringen voor de bevordering van 
cultuur en creativiteit aan te trekken.

De Monitor voorziet in een gemeenschappelijke gegevensbank over cultuur en creativi-
teit op stedelijk niveau met als doel:

 beleidsmakers ondersteuning te bieden om sterke punten vast te stellen, hun stad 
systematisch met andere steden te vergelijken en daarvan te leren, en de effecten van 
hun beleid te beoordelen;

 het belang van cultuur en creativiteit voor de verbetering van de sociaaleconomische 
vooruitzichten en veerkracht onder de aandacht te brengen;

 nieuw onderzoek en een nieuwe aanpak in de studie van de rol van cultuur en creati-
viteit in steden aan te moedigen.

Dit instrument is opgebouwd op basis van drie hoofdcriteria: culturele vitaliteit, de creatieve 
economie en een stimulerende omgeving. Die vormen 9 dimensies en worden gemeten 
aan de hand van 29 kwantitatieve indicatoren zoals het aantal musea en concertzalen en de 
werkgelegenheid in de culturele en de creatieve sector, of zoals ICT-octrooiaanvragen en 
het vertrouwen in de medeburgers. Daarbij worden gegevens uit diverse openbare bronnen 
(zoals Eurostat en de Eurobarometer) en empirische gegevens (bijvoorbeeld afkomstig 
van TripAdvisor) samengebracht.
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Beleidsmakers en mensen uit de culturele en de creatieve sector zullen daarmee de lokale 
sterke punten en ruimte voor verbetering kunnen vaststellen en van vergelijkbare steden 
kunnen leren. De Monitor werpt ook licht op het sterke verband tussen de culturele vita-
liteit en uiteenlopende dimensies van het leven in de stad, om te beginnen de maatschap-
pelijke diversiteit en de economische activiteit.

De "ideale" culturele en creatieve stad in Europa zou beschikken over de troeven van de 

centra en voorzieningen van Cork (Ierland), de culturele participatie en aantrekkelijkheid 
evenals de creatieve en kennisbanen van Parijs (Frankrijk), de intellectuele eigendom 
en innovatie van Eindhoven (Nederland), de nieuwe banen in creatieve sectoren van 

de verdraagzaamheid en het vertrouwen van Glasgow (VK), de lokale en internationale 
verbindingen van Utrecht (Nederland) en de kwaliteit van het bestuur van Kopenhagen 
(Denemarken). Vijf van de acht steden hebben minder dan 500 000 inwoners (Cork, 
Eindhoven, Umeå, Leuven en Utrecht).

Hoe zijn de steden geselecteerd?

168 steden zijn geselecteerd op basis van drie meetbare en vergelijkbare criteria die 
consequent op een brede en uiteenlopende groep van steden in Europa kunnen worden 
toegepast (zie bijlage I bij het verslag):

 93 steden die ten laatste in 2019 Culturele Hoofdstad van Europa zijn geweest of zullen 
zijn of die op de shortlist staan om dat ten laatste in 2021 te worden;

 22 creatieve steden van de Unesco (met inbegrip van de meest recente winnaars in 
2015) – met uitsluiting van de culturele hoofdsteden van Europa;

 53 steden die ten minste twee internationale culturele festivals organiseren die regel-
matig en ten minste tot 2015 plaatsvinden.

Alle hoofdsteden van de 30 landen waarop de Monitor betrekking heeft (EU plus Noorwe-
gen en Zwitserland) zijn ook geselecteerd. 13 steden zijn in de Monitor, maar niet in het 
uiteindelijke klassement opgenomen omdat zij niet aan het criterium van gegevensdekking 
hebben voldaan: ten minste 45 % gegevensdekking op indexniveau en ten minste 33 % voor 
de subindex-cijfers van "culturele vitaliteit" en "creatieve economie".

-
zen Culturele hoofdsteden), Gent als, en vier steden die ten minste twee internationale 
cultuurfestivals organiseren: Leuven, Luik, Namen en Oostende.

Het klassement en de analyse zijn daarom altijd gebaseerd op een totaal van 155 steden, 
maar voor de volledige steekproef van 168 steden wordt in kwalitatieve gegevens voorzien.

andere steden kunnen zich duidelijk ook inzetten voor het bevorderen van kunst, cultuur en 
verwante creatieve activiteiten en beroepen om hun sociaaleconomische doelstellingen te 

op cultuur gebaseerde stadsvernieuwingsprojecten hebben opgestart.

Conceptueel kader en indicatoren

De kwaliteitscomponent omvat de voornaamste feiten en uitingen van het culturele en 
creatieve leven van steden, gaande van de belangrijkste culturele plekken, kunstencentra 

-
-

schalige werkplaatsen voor digitale productie, waar het juiste materiaal aanwezig is om 
met digitale productie te experimenteren – 3D-printen, frezen enz. -, waar mensen  
in het echt of virtueel via internet samenkomen en speelgoed, experimentele ontwerpen 

van cultuur en creativiteit.

De resultaten laten zien waar de steden goed in zijn (om hen bijvoorbeeld te helpen hun stra-

soortgelijke steden te leren. De Europese verscheidenheid voorziet dan ook in een leerplat-
form voor steden die een cultureel dynamisch en creatief ecosysteem willen ontwikkelen.

In welke zin beschikken kleine steden over meer cultuur dan grote? De controle van de 
gegevens gebeurde in een aantal stappen. De indicatoren per hoofd van de bevolking 
uitdrukken, is er een van. Deze aanpak is in de eerste plaats bedoeld om de verschillende 
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steden met elkaar te kunnen vergelijken, maar beloont ook steden met een groter cultu-
reel en creatief vermogen per inwoner. Daarom kunnen kleinere steden een hogere score 
behalen dan grotere (en vaak onweerlegbaar rijke en dynamische) steden.

Limerick in Ierland, bv., scoort op musea beter dan zeg maar Lissabon of Parijs. Om 
misverstanden te vermijden: de belangstellende gebruikers wordt verzocht soortgelijke 
steden als referentiekader te gebruiken. Het onlineplatform biedt gebruikers de mogelijk-
heid om de resultaten uitgaande van een vergelijkbaar bevolkingsaantal en soortgelijke 
arbeidsparticipatie en welvaart te verkennen. Het poly-centrische patroon van de "cultu-
rele vitaliteit", met sterke hoofdsteden en andere steden in vele delen van Europa, geeft 
blijk van de kracht van steden van verschillende grootte, met inbegrip van kleinere of 

personen aan te trekken en te behouden.

 Toonaangevende culturele en creatieve steden: Parijs, Kopenhagen, Edinburgh en 
Eindhoven doen het beter dan andere steden met een vergelijkbaar bevolkingsaantal.

 Cultuur, creativiteit en welvaart: cultuur en creativiteit bevorderen economische groei 
en zijn essentieel voor steden met lage inkomsten.

 "Hoe groter, hoe beter" klopt niet: de grootte van een stad bepaalt niet de prestaties 
op het gebied van cultuur en creativiteit, aangezien kleine en middelgrote steden het 
gemiddeld wat beter doen dan grote.

 Hoofdsteden nemen een hoge vlucht, maar vliegen niet altijd het hoogst: vaak zijn 

Polen, Spanje en het VK scoren zij niet het hoogst.

Welke toekomst voor de Monitor?

Dit instrument is een eerste stap om beter te meten en begrijpen hoe verschillende culturele 
en creatieve steden in heel Europa functioneren en presteren, op basis van een momentop-
name van de afgelopen jaren. De Monitor van 2017 is een goed uitgangspunt, maar zal naar 
verwachting om de twee jaar worden bijgewerkt om conceptueel en statistisch voortdurend 
up-to-date te blijven voor alle landen en steden en de voortgang te kunnen volgen. Het 
JRC-team is met name reeds "big data"-bronnen aan het verkennen die het vermogen van de 
Monitor vergroten om zicht te krijgen op informele culturele ontmoetingsruimtes –  
bijvoorbeeld op culturele verenigingen. Google Maps en OpenStreetMap bijvoorbeeld zijn 
bronnen die dit soort informatie kunnen verstrekken. Bovendien zal in de loop van 2018 een 

feiten en meningen van burgers over "verborgen schatten" van de steden.

Sommige Europese steden die ten minste aan een van de drie selectiecriteria voldoen, zijn in 
2017 omwille van een lage gegevensdekking niet in de Monitor van culturele en creatieve 
steden opgenomen. Sommige daarvan kunnen in toekomstige edities worden opgenomen, 
als er meer gegevens beschikbaar zijn. Meer in het algemeen is de Monitor van culturele en 
creatieve steden een open instrument: elke stad krijgt de mogelijkheid haar prestaties op het 
gebied van cultuur en creativiteit te monitoren. Hoewel de drie selectiecriteria een pragma-
tisch uitgangspunt vormen voor de selectie van een eerste steekproef, stelt het onlineplat-
form gebruikers in staat nieuwe gegevens in te voeren of het gewicht van de dimensies en 
subindex-cijfers te wijzigen om beter weer te geven wat lokaal van groot belang is.

Meer informatie: 
Monitor: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-citiesmonitor/
media/c3monitor2017.pdf
Q & A-Nota: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1804_en.htm
Interactief on line instrument: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/
cultural-creative-cities-monitor/

Duurzame ontwikkeling: Agenda 
2030
Verenigde Naties: ‘Nationaal Vrijwillig Rapport’ over 
duurzame ontwikkelingsdoelen

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, "Onze wereld transformeren", werd aangeno-
men op de VN-top voor duurzame ontwikkeling (New York, 25-27 september 2015). Zij bevat 
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een reeks mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, die op 1 januari 
2016 in de plaats zijn gekomen van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDGs).

De Agenda 2030 biedt een antwoord op mondiale uitdagingen door de uitbanning van 
armoede en de economische, sociale en ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling 
op een integrale manier te benaderen. De 17 nieuwe duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
en de 169 daaraan gekoppelde streefdoelen hebben betrekking op sleutelgebieden als 
armoede, de mensenrechten, voedselzekerheid, gezondheid, duurzame consumptie en pro-
ductie, groei, werkgelegenheid, infrastructuur, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbron-
nen, oceanen, klimaatverandering en gendergelijkheid. Samen vormen ze een actieplan om 
de planeet opnieuw op een duurzaam spoor te krijgen. Uitgangspunt daarbij zijn de zgn. ‘5 
P’s’ (People, Planet, Peace, Prosperity en Partnership).

Nationaal Vrijwillig Rapport

De VN-lidstaten worden aangemoedigd om regelmatig een inclusieve balans op te maken 
van hun vooruitgang inzake duurzame ontwikkeling op nationaal niveau. Dat gebeurt 
op vrijwillige basis. De belangrijkste doelstelling van het Nationaal Vrijwillig Rapport 
(National Voluntary Review – NVR) is het delen van ervaringen en goede praktijken 
tussen naties om de implementering van de Agenda 2030 in een stroomversnelling te 
brengen en de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren.

Tijdens de Coormulti Duurzame Ontwikkeling, het intra-federale orgaan van het Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken voor internationale standpuntbepaling, van 14 oktober 2016 
werd beslist om tijdens het volgende High-level Political Forum van de VN in 2017 ook 
een Belgische Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren. Dus moest die NVR eerst 

voor elk ervan de (beleids)maatregelen en sleutelacties van de verschillende Belgische 

Stakeholders

Bij de redactie van het recente Belgische rapport was een veelheid aan stakeholders betrok-
ken, met ook een nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Het federale 
niveau coördineert het proces, maar uiteraard waren er belangrijke bijdragen van de gewes-
ten en gemeenschappen.

Toch waren er ook kritische bedenkingen bij de opmaak en de inhoud van dit NVR. In zijn 
advies van 30 mei 2017 stelde de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling onder meer dat 
men betreurde dat zij in een erg korte termijn tot een advies moesten komen en dat zij sterk 
moesten aandringen bij de beleidsverantwoordelijken om een voldoende structurele rol te 
kunnen spelen in dit proces. De adviesraden hebben een wettelijke opdracht. De omstan-
digheden waarbinnen de verschillende adviesraden moesten werken (voorziene termijn 
voor een document van een dergelijke omvang) maakten het erg moeilijk, tot bijna onmo-
gelijk, om die opdracht op een kwaliteitsvolle manier uit te oefenen. Het was zo nauwelijks 
mogelijk participatie te organiseren die recht deed aan de inbreng van alle stakeholders. 
Bij verschillende stakeholders was en is er nochtans een grote bereidheid om betrokken 
te worden bij de VNR. Ook werd door de FRDO opgemerkt dat in het NVR een globale 
evaluatie van hoe ons land scoort op het geheel van de SDGs ontbreekt.

Voorstelling Belgisch NVR in New York

Het High-level Political Forum (HLPF) is het centrale platform van de Verenigde Naties 
voor de follow-up en review van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de duur-
zame ontwikkelingsdoelen. In juli 2016 vond het eerste HLPF plaats waar 22 lidstaten 
reeds hun geleverde werk voor een succesvolle implementatie van Agenda 2030 voor 

te presenteren. Het HLPF ging door van 10 tot 19 juli 2017 in New York. Het centrale 
thema dit jaar was “Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world”.

Op het HLPF werd ook het rapport van het United Cities and Local Governments 
(UCLG) netwerk voorgesteld over de rol en de betrokkenheid van de lokale en regionale 
besturen in het consultatie- en opmaakproces van de NVRs. Het is gebaseerd op een 
analyse van alle NVRs die in 2016 en 2017 werden voorgesteld.

Meer informatie: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15721Belgium_English.pdf
https://www.sdgs.be/nl/news/belgie-presenteert-national-voluntary-review-tijdens-high-
level-political-forum-2017
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https://www.gold.uclg.org/reports/other/
national-and-sub-national-governments-way-towards-localization-sdgs.
https://www.uclg.org/

Mondiale duurzaamheidsuitdagingen: Nederlandse 
infographics

Op 6 juli 2017 lanceerde het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 
Den Haag de publicatie “People and the Earth”. Dit document maakt in 23 infographics 
de mondiale samenhang zichtbaar van de uitdagingen om duurzaam om te gaan met 
voedsel, water, land en energie. Die uitdagingen zijn complex vanwege hun onderlinge 
verwevenheid. De infographics verbeelden helder welke mogelijke oplossingen er zijn 
om tot een duurzame wereld te komen.

Bijdragen aan mondiale doelen duurzame ontwikkeling

Nederland heeft veel kennis op het gebied van voedselproductie, waterbeheer en duurzame 
handel. Hiermee kan men bijdragen aan het realiseren van de mondiale doelen voor duur-
zame ontwikkeling, zowel binnen Nederland als internationaal. Voor het bereiken van de 
doelen is het van belang om te streven naar inclusieve groene groei, d.i. groei waarbij reke-
ning wordt gehouden met natuur, milieu en een eerlijke verdeling.

In de infographics zoomt het PBL niet alleen in op de toekomstige ontwikkelingen en 
uitdagingen, ze laten ook oplossingen en spanningsvelden zien. Bij meerdere oplossingen 
speelt de leefomgeving een relevante rol, en daarom staat de wederzijdse afhankelijkheid 
tussen mens en aarde centraal. Het boekje is bedoeld om de mondiale verwevenheid en 
complexiteit van uitdagingen te duiden en de discussie aan te wakkeren om te komen tot 
een meer duurzame wereld.

Uitdagingen

Eén van de 23 infographics laat zien dat van de wereldbevolking in 2050 (9 miljard mensen) 
naar verwachting 70 % in een stedelijke omgeving zal wonen. In ontwikkelingslanden wordt 
naar verwachting de trek naar de stad het grootst, m.n. in Sub-Sahara Afrika waar veel men-

problemen met voedsel- en energievoorziening, en in rivierdelta’s tot overstromingsrisico’s.

Een belangrijk spanningsveld tussen mens en aarde ligt op het terrein van landgebruik 
voor voedsel, water en energie bij een steeds groeiende wereldbevolking, waarbij ook 
nog eens de welvaart en toegang tot natuurlijke hulpbronnen ongelijk zijn verdeeld. Bij 
de huidige ontwikkelingen zal steeds meer land voor de landbouw worden bestemd en 
tegelijkertijd gaat de geschiktheid van het land voor productiedoelen erop achteruit door 
slecht beheer en door klimaatverandering.

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voorzien van voldoende voedsel, materi-
alen, duurzaam opgewekte energie en tegelijkertijd ruimte te reserveren voor natuur en 
biodiversiteit is het nodig om het gebruik van land voor verschillende behoeftes goed te 
regelen, dat wil zeggen duurzaam en eerlijk.

Samenwerking is cruciaal

Om de mondiale duurzaamheidsdoelen te bereiken werken overheden, steden, bedrijfsle-
-

beeld is er een duidelijke noodzaak voor publieke en private partijen om meer samen te 
werken. Enerzijds om de benodigde investeringen in groene en inclusieve projecten met 

-

Meer informatie: 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

Agenda 2030: Europese raad neemt verdere stappen

Op 20 juni 2017 nam de Europese Raad conclusies aan over de uitvoering van de SDGs. 
In deze conclusies formuleert de Europese de respons van de EU op de Agenda 2030. 
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Ook bevatten ze de aanpak voor de uitvoering ervan op EU-niveau. Ze bevatten vervolg-
stappen, de benodigde middelen en instrumenten, de wijze waarop multilaterale belang-
hebbenden bij de uitvoering betrokken kunnen worden, en maatregelen op het gebied van 
monitoring en evaluatie in de toekomst. De conclusies onderstrepen hoe belangrijk het is 
om duurzame ontwikkeling te bereiken in al haar drie dimensies (economisch, sociaal en 
milieu), en om dit op een evenwichtige en geïntegreerde wijze te doen. Het is cruciaal dat 
duurzame ontwikkeling integraal deel gaat uitmaken van alle beleidsterreinen en dat de 
EU ambitieus beleid voert om wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

Achtergrond

De conclusies zijn gebaseerd op de mededeling van de Commissie inzake de "volgende 
stappen voor een duurzame Europese toekomst", die in november 2016 werd gepresenteerd. 
Daarmee werd een koppeling gemaakt tussen de duurzame ontwikkeling van de Agenda 
2030 en het EU-beleidskader en de Commissieprioriteiten. In de mededeling wordt nage-
gaan waar de EU staat wat betreft de aanpak van de SDGs en komen de belangrijkste punten 
van zorg en lacunes op het gebied van duurzaamheid aan bod.

De nieuwe conclusies beschouwen die mededeling als een eerste stap in het mainstreamen 
van de SDGs en het toepassen van duurzame ontwikkeling als een essentieel leidend begin-

aanbestedingen, partnerschappen met het bedrijfsleven en door het gebruik van betere 
regelgevingsinstrumenten. Bovendien moet er gestart worden met een denkoefening over 
een toekomstperspectief na 2020.

Nieuwe impuls?

De Raad dringt er bij de Commissie op aan uiterlijk medio 2018 een uitvoeringsstrate-
gie op te stellen met termijnen, doelstellingen en concrete maatregelen om de Agenda 
2030 in het algehele EU-beleid ten uitvoer te brengen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk medio 2018 de lacunes in kaart brengen op terreinen waarop de EU vóór 2030 
nog meer moet doen wat betreft beleid, wetgeving, bestuursstructuren met het oog op 
horizontale samenhang en uitvoering.

De Raad verzoekt de Commissie effectbeoordelingen te verrichten met betrekking tot het 
mainstreamen van de Agenda 2030 en de SDGs ervan als leidende beginselen bij komende 

Van de Commissie wordt verwacht dat ze een duidelijk proces uitstippelt om de SDGs in 
de beleidsontwikkeling aan bod te laten komen en de integratie ervan in het beleid na 2020, 
waarbij in de loop van het proces alle relevante stakeholders worden geraadpleegd. De Raad 
onderstreept ook het fundamentele belang van beleidscoherentie voor duurzame ontwikke-
ling om de uitvoering van de geïntegreerde Agenda 2030 te realiseren.

Stakeholders

De EU vraagt de andere VN-leden en alle belanghebbenden – ook het maatschappelijk 
middenveld en de particuliere sector – bij te dragen aan de uitvoering van de Agenda 
2030. Er moet meer worden gedaan om bekendheid te geven aan de Agenda 2030.

In zijn conclusies wijst de Raad op het gebrek aan betrokkenheid onder het brede publiek 
en dringt hij aan op maatregelen om het bewustzijn onder Europese burgers te vergroten. 

-
liere sector moeten worden gewezen op het transformatieve potentieel van de Agenda 
2030. Maar niet alleen de burgers worden geviseerd. De Raad bekritiseert eigenlijk ook 
zichzelf wanneer ze stelt dat de mate van overheidsbetrokkenheid en -verantwoordelijkheid 
en politiek leiderschap met betrekking tot de SDGs op alle niveaus moet worden opgevoerd. 
Dat moet bijdragen tot mondiale burgerzin door meer bewustmaking over het posi-
tieve transformatieve potentieel van de SDGs. De Commissie moet daarom ambitieuze 
voorlichtings- en bewustmakingsactiviteiten ontplooien, onder meer voortbouwend op de 

De Raadsconclusies benadrukken het potentieel van een bottom-up-benadering voor de 
tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 en onderstrepen de rol van het EU-beleid bij het 
tot stand brengen van modelprojecten en het reproduceren en laten doorgroeien ervan 
door de betrokkenheid van meerdere stakeholders.

Meer informatie: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10370-2017-INIT/nl/pdf
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EMA-briefing illustreert moeilijkheden

Europe’s low carbon, climate resilient future,” die aangeeft hoe moeilijk de door de 
Raad gewenste wending naar een meer duurzaam beleid is en welke uitdagingen ermee 
gepaard gaan. Dit document stelt dat een transitie naar een koolstofarme toekomst een 
belangrijke investeringsuitdaging inhoudt. Die overgang naar een koolstofarmere econo-
mie is een centraal element in het streven naar een meer duurzame economie.

studie stelt vast dat slechts enkele EU-lidstaten hun klimaat en energie-doelstellingen in con-

Frankrijk en in zekere mate Duitsland hebben volgens deze studie een nationale aanpak of 
strategie om bestedingen op het vlak van klimaatmitigatie en –adaptatie in kaart te brengen.

Meer informatie: 
https://www.eea.europa.eu/highlights/rapid-action-needed-on-climate

Wetgeving

Belgisch Staatsblad
Publicatiedatum 12 juni – 22 augustus 2017

Steden en gemeenten

15/06/2017 11 mei 2017 – MB betreffende de vormvereisten voor het register van de toe-
latingen, de bekrachtigingen van archeologienota's en nota's en de meldin-
gen, bijgehouden door de erkende onroerenderfgoedgemeenten, bl. 64903.

16/06/2017 13 mei 2017 – Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe 
gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot 
sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische 
activiteiten plaatsvinden, bl. 65244.

-

24 maart 2017 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van 
het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft 

ongeschikte en onbewoonbare woningen en het vereenvoudigd 

20/06/2017 12 mei 2017 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsi-
diëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse 
Gewest door of op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde 
personen worden uitgevoerd, bl. 66338.

12 mei 2017 – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 
decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de 
werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van 
(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen, bl. 66343.

21/06/2017 13 mei 2017 – Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe 
gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot 
sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische 
activiteiten plaatsvinden, bl. 66690.
Herpublicatie van de tekst.
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