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…voor een inclusieve samenleving
1 In 2030 blijft het aandeel gezinnen dat leeft in armoede en 

geconfronteerd wordt met sociale uitsluiting bij de laagste in 
vergelijking met de best presterende landen in Europa, en is het aantal 
mensen dat leeft in armoede gedaald.

WVG Personen in Vlaanderen met een risico op armoede of 
sociale uitsluiting (AROPE)

EU-SILC / bestaand 4 4 OK outcome 2 OK

WVG Opsplitsing AROPE naar achtergrondkenmerken 
(geslacht, leeftijd, met of zonder kinderen …) en 
detaillering in armoederisico, zeer lage werkintensiteit 
en materiële deprivatie

EU-SILC OK bestaand 4 4 OK outcome 1 OK

2 Tegen 2030 leven we gezonder op het vlak van voeding, 
lichaamsbeweging,  geestelijke gezondheid en hebben we meer 
welbevinden (met specifieke aandacht voor zelfdoding en verslaving 
waaronder gebruik van tabak, alcohol, drugs en gokken).

WVG Aandeel van de bevolking in (zeer) goede gezondheid HIS OK bestaand 4 4 OK outcome 2 -

WVG Aandeel van de bevolking dat zijn welzijn als (zeer) goed 
percipieert.

SCV OK bestaand 4 4 / outcome 1 Eurobarometer

Aan te vullen met aantal aspecten van de ‘regional well 
being’ indicator van de OESO, met daarbij vooral 
aandacht voor algemene tevredenheid en 
gemeenschapsleven.
Voorstel VSA om levenstevredenheid, 
gemeenschapsleven en vrijwilligerswerk te baseren op 
EU-SILC: internationaal vergelijkbaar

EU-SILC / bestaand 4 4 OK outcome 1

3 In 2030 is er in Vlaanderen een sportmentaliteit opdat gezond sporten 
en actief bewegen een gewoonte is in ons dagelijks leven, mede 
geïnspireerd door de bewegingsdriehoek.

WVG
CJSM

Sportparticipatie op basis van SCV-survey (VOS) SCV OK bestaand 5 4 / outcome 1

4 In 2030 voorziet Vlaanderen, met het oog op een rechtvaardige en 
relevante zorg en ondersteuning, in een voldoende toegankelijk en 
betaalbaar, performant en kwaliteitsvol aanbod aan hulp- en 
zorgverlening in het licht van de zich wijzigende maatschappelijke 
behoeften en sociaal demografische ontwikkelingen.

WVG % kinderen met minstens 1 consult in eerste 3 
levensmaanden

K&G Opname in VOS te 
bekijken

bestaand 4 4 outcome 1

WVG Aantal personen met een handicap dat op 31/12 een 
persoonsvolgend budget heeft

VOS OK bestaand 4 4 outcome 1

WVG Aantal kinderen en jongeren waarvoor is opgestart: 1. 
niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in een 
voorziening. 2. pleegzorg 

Jongerenwelzijn Opname in VOS te 
bekijken

bestaand 4 4 outcome 1

5 Tegen 2030 heeft elke Vlaming via de Vlaamse Sociale Bescherming 
recht op financiering van zorg die hem of haar zo veel mogelijk, 
rekening houdend met zijn/haar kwetsbaarheden en 
ondersteuningsnoden, autonomie en eigen regie laat behouden of 
herwinnen, die beantwoordt aan de behoeften, vragen en 
doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste 
omgeving en die de kwaliteit van leven nastreeft, met zoveel mogelijk 
automatische rechtentoekenning. Tegen 2030 is de Vlaamse Sociale 
Bescherming aangepast aan de stijgende maatschappelijke noden 
onder meer omwille van de vergrijzing.

WVG Aantal rechthebbenden over de 3 zorgbudgetten, voor 
zwaar zorgbehoevenden, voor ouderen met een 
zorgnood, voor mensen met een handicap. 

Opname in VOS te 
bekijken

te ontwikkelen 4 4 outcome 1

6 Tegen 2030 heeft elk gezin met een behoefte aan kinderopvang recht 
op een kwaliteitsvol, beschikbaar, betaalbaar, inclusief en rechtstreeks 
toegankelijk aanbod voor elk kind zonder onderscheid met aandacht 
voor de sociale functie van kinderopvang. 

WVG Aantal formele kinderopvangplaatsen en het aantal 
kinderen dat gebruikmaakt van die formele 
opvangplaatsen. Verder na te gaan met K&G: uitsplitsing 
naar gezinssamenstelling en socio-economische status; 
gebruik 20% voorbehouden plaatsen in opvang.

K&G OK bestaand 5 5 / outcome 1 Kinderopvangplaatsen, niet 
het gebruik
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7 In 2030 participeren alle jonge kinderen (2,5- tot 5-jarigen) aan het 
kleuteronderwijs.

OND Deelname aan het kleuteronderwijs: aandeel 
ingeschreven kleuters en aandeel voldoende aanwezig, 
naar leeftijdsjaar (2,5 tot 5), evolutie.
Uitsplitsing naar geslacht en socio-economische 
kenmerken (zogenaamde leerlingenkenmerken)
Deze statistiek omvat 2 deelstatistieken: 
- De participatie van 3 leeftijdsgroepen (3-, 4- en 5-
jarigen) aan het kleuteronderwijs (=welk percentage is in 
het kleuteronderwijs ingeschreven)
- Het aandeel van de ingeschreven kleuters dat een 
minimumaantal halve dagen aanwezig is in het 
kleuteronderwijs

OND OK bestaand 5 5 / outcome 1 -

8 In 2030 verzekert Vlaanderen een gelijke toegang tot basisonderwijs, 
secundair onderwijs en tot hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, 
en bieden we maximale leerkansen voor elke lerende.

OND Basisonderwijs: gemiddelde prestatie wiskunde, 
wetenschappen en lezen, naar geslacht en socio-
economische status, internationale vergelijking (TIMSS & 
PIRLS).
Data slechts om de 5 jaar beschikbaar.

TIMSS & PIRLS OK bestaand 4 5 OK outcome 1 -

OND Secundair onderwijs; gemiddelde prestatie 
leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en 
wetenschappelijke geletterdheid, naar geslacht en socio-
economische status, internationale vergelijking (PISA). 

PISA OK bestaand 4 5 OK outcome 1 -

OND Deelname aan hoger onderwijs naar scholingsgraad 
moeder, naar geslacht (PACT 2020)

OND OK bestaand 4 5 / outcome 2 OK

9 In 2030 voorzien we een kwalitatief aanbod en zorgen we voor 
kwalitatieve infrastructuur, leeromgeving en leerkrachten  bij de 
verschillende onderwijsverstrekkers (in alle onderwijsniveaus). 

OND Aandeel scholen met gunstig advies inspectie 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiène, naar 
onderwijsniveau

OND / bestaand 5 5 / outcome 1 -

OND Aandeel gekwalificeerde leraren, naar onderwijsniveau OND / bestaand 4 4 / outcome 1 -

OND Aandeel leraren dat aan professionalisering doet, naar 
onderwijsniveau (TALIS)

OND / bestaand 4 4 / outcome 1 -

10 Tegen 2030 bieden opleidingen in alle onderwijsniveaus een solide 
basis van kennis, vaardigheden en attitudes waardoor lerenden zichzelf 
kunnen ontplooien en op een volwaardige manier aan de samenleving 
kunnen participeren, duurzame ontwikkeling in al haar dimensies 
kunnen bevorderen en snel nieuwe ontwikkelingen kunnen oppikken. 
Dat wil zeggen dat het secundaire onderwijs, het hoger onderwijs en 
het volwassenenonderwijs ook voorbereiden op een duurzame 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Data slechts om de 5 jaar beschikbaar.

OND Basisonderwijs: basis niveau wiskunde, wetenschappen 
en lezen, naar geslacht en socio-economische status, 
internationale vergelijking (TIMSS & PIRLS).

TIMSS & PIRLS Toekomst ? bestaand 4 5 OK outcome 1 -

OND Secundair onderwijs; basis niveau leesvaardigheid, 
wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke 
geletterdheid, naar geslacht en socio-economische 
status, internationale vergelijking (PISA).

PISA Toekomst ? bestaand 4 5 OK outcome 1 -

OND Opdeling leerlingen secundair onderwijs en hoger 
onderwijs naar OESO-opdeling in grote groepen (o.a. 
STEM en zorg): nog te bekijken

OND / bestaand OK? outcome 1

11 Tegen 2030 zijn opleidingen bij opleidingsverstrekkers (buiten 
onderwijs) gericht op zowel levenslang als levensbreed leren, door een 
solide basis van kennis, vaardigheden en attitudes aan te bieden 
waardoor (naast de competenties) ook de wendbaarheid en de 
maatschappelijke participatie van lerenden bevorderd worden.

WSE Aandeel dat deelneemt aan levenslang leren, naar 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau (EU/ET 2020-
indicator; o.b.v. LFS; ook mogelijkheden op basis van 
AES).
Komt ook voor als indicator onder 13.

EAK OK bestaand 5 5 OK outcome 1 OK



OND PIAAC (Programme or the International Assessment of 
International Competencies) - onderzoek naar de 
taalkundige en numerieke vaardigheden van 
volwassenen.
Bruikbaarheid dient nog nagegaan te worden.                                                                

PIAAC Opname in VOS te 
bekijken

bestaand 5 4 OK outcome 1 Laaggeletterdheid op basis 
van PIAAC

Digitale competentie van burgers op basis van aantal 
aspecten van DESI-index (internetgebruik, digitale 
basisvaardigheden)

ICT-survey Opname in VOS te 
bekijken

bestaand 5 4 OK outcome 1

12 In 2030 krijgen alle jongeren de kans om minstens kwalitatief secundair 
onderwijs af te werken, waarbij zij relevante en doeltreffende 
leerresultaten behalen, en is de ongekwalificeerde uitstroom sterk 
teruggedrongen.

OND Aandeel leerlingen dat basisniveau leesvaardigheid, 
wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke 
geletterdheid behaalt (o.b.v. PISA, (niet) bereiken van 
niveau 2).
Komt ook voor als indicator onder 10.

PISA OK bestaand 5 5 OK outcome 1 -

OND Aandeel 18-24-jarigen dat geen kwalificatie heeft van 
het niveau SO en geen onderwijs of opleiding meer volgt 
(EU2020-indicator ‘early leavers from education and 
training’ o.b.v. LFS).

EAK OK bestaand 5 5 OK outcome 2 OK

WSE Aantal/aandeel NEET-jongeren [18 - 24 jaar]. EAK OK bestaand 5 5 OK outcome 1 -

13 In 2030 volgen drie keer zoveel volwassenen formeel of non-formeel 
onderwijs of vorming als in 2015.

OND Aandeel volwassenen dat in de voorbije vier weken 
onderwijs of opleiding volgde, naar geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau, internationale vergelijking (o.b.v. LFS, 
EU/ET2020-indicator);  op basis van LFS/AES met 12 
maanden referentieperiode.
Komt ook voor als indicator onder 11.

EAK OK bestaand 5 5 OK outcome 1 OK

OND Deelname aan volwassenenonderwijs: profielen van 
participanten naar geslacht, hoogst behaald diploma en 
werksituatie

OND OK bestaand 4 5 OK outcome 1 -

14 Tegen 2030 streven we naar een evenredige participatie van 
kansengroepen (doelgroepen in het gelijke kansen en integratiebeleid) 
aan alle aspecten van het maatschappelijk leven in Vlaanderen.

WSE Werkzaamheidsgraden, loopbaanverwachting 
(potentiële werkzaamheidsgraad) (zie indicator 22), 
verder onderverdeeld naar de kansengroepen; PmAH 
(personen met arbeidshandicap), laagopgeleiden, 
mensen van buitenlandse origine, jongeren, ouderen (55-
46 jaar), geslacht. 

EAK OK bestaand 4 5 OK outcome 1 Werkzaamheidsgraad

KB (VSA)
CJSM

Proportionele deelname kansengroepen op 
verschillende maatschappelijke
terreinen: cultuur, sport, lidmaatschap verenigingen, 
internetgebruik en
politieke participatie.
Uitsplitsing: zie Pact 2020: geslacht, laaggeschoolden, 
ouderen, personen met een handicap, alleenstaanden, 
alleenstaande ouders, holebi's, personen van niet-EU 
herkomst.
In de toekomst voorziet Sport Vlaanderen een 
permanente monitoring o.b.v. datawarehousing en big 
data analyse.

SCV OK bestaand 4 4 / outcome 1 OK

15 Tegen 2030 verkleint Vlaanderen de sociale ongelijkheid in gezondheid 
en welzijn substantieel. Dit gebeurt door binnen de Vlaamse 
bevoegdheden bij te dragen aan de vermindering met 25% van de 
actuele verschillen in levensverwachting in goede gezondheid en in 
welbevinden tussen personen naargelang hun positie op de sociale 
ladder.

WVG Gezonde levensverwachtingen per socio-economische 
status (Sciensano)

HIS OK bestaand 5 4 OK outcome 1 Levensverwachting zonder 
beperking



WVG Personen die medische zorg (tandarts/huisarts) 
uitstellen om financiële redenen

EU-SILC / bestaand 4 4 OK outcome 1 OK

16 Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar een voldoende kennis van het 
Nederlands voor elke persoon die zich langdurig in Vlaanderen heeft 
gevestigd.

KB Indicatoren uit SID-survey buiten VOS:
(1) Aandeel (%) van de respondenten dat Nederlands 
aangeeft als best gekende taal + (2) Aandeel (%) van de 
respondenten (waarvan het Nederlands niet de best 
gekende taal is) dat al dan niet Nederlands verstaat, 
leest, spreekt of schrijft.

Nog te bekijken of dit kan aangevuld worden met 
gegevens over taalvaardigheid op basis van PIAAC.

ABB / bestaand 3 3 / outcome 1 -

17 In 2030 erkent Vlaanderen als lerende samenleving competenties en 
kwalificaties, waar ze ook verworven zijn.

OND/WSE Indicatoren rond:
EVC: elders verworven competenties
EVK: elders verworven kwalificaties.

EAK OK bestaand 3 5 OK outcome 1 Ervaringsbewijzen

18 Tegen 2030 voldoet 80% van de woningen aan de minimale veiligheids-
, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

OMG Aandeel woningen van ‘toereikende kwaliteit’, 
afzonderlijk voor private huur, sociale huur en eigenaar.
Data slechts om de 5 jaar beschikbaar.

Woonsurvey OK bestaand 5 4 / outcome 1 Woningdeprivatie en gebrek 
aan ruimte op basis van EU-
SILC

…via een nieuwe economie
19 Tegen 2030 garandeert Vlaanderen voor kmo’s een gelijke toegang tot 

hulpbronnen, land, kennis, financiële diensten, kapitaal en markten, 
zodat ze toegevoegde waarde kunnen bieden en tewerkstelling 
genereren.

EWI Algemene kredietvoorwaarden voor ondernemingen 
(Belgische data Bank Lending Survey - navraag naar 
mogelijkheid om representatief staal te bekomen voor 
Vlaamse resultaten).

1

20 Tegen 2030 zijn duurzame voedselproductiesystemen gegarandeerd en 
veerkrachtige landbouwpraktijken geïmplementeerd die de 
productiviteit en de productie kunnen verhogen en een toereikend 
inkomen verzekeren

EWI/LV Productie landbouw. LV OK bestaand 4 4 / outcome 1

Toereikend arbeidsinkomen landbouw te ontwikkelen 1
EWI/LV Productiviteit landbouw LV OK bestaand 4 4 / outcome 1 Netto toegevoegde waarde 

per bedrijf en arbeidskracht

OMG Eco-efficiëntie landbouwsector VMM Opname in VOS te 
bekijken

bestaand 5 4 / outcome 1 OK

21 Tegen 2030 is de groei van het BBP per capita in Vlaanderen minstens 
in stand gehouden en is daarbij een verdere ontkoppeling gerealiseerd 
tussen de economische groei enerzijds en het grondstoffenverbruik en 
de milieu-impact anderzijds.

EWI/LV Reële groei van BBP/capita INR OK bestaand 5 5 OK outcome 1 BBP per inwoner

OMG Eco-efficiëntie: BBP uitgezet ten opzichte van 
energiegebruik, watergebruik, productie van 
huishoudelijk en bedrijfsafval, emissie naar de lucht van 
broeikasgassen, verzurende stoffen en fijn stof, emissie 
naar het water van stikstof.

VMM Opname in VOS te 
bekijken

bestaand 5 4 / outcome 1 OK

22 Tegen 2030 komt Vlaanderen tot een volledige tewerkstelling en 
behoort Vlaanderen tot de top van Europa  inzake 
werkzaamheidsgraad met langere loopbanen en meer werkbare jobs.

WSE Werkzaamheidsgraden, werkloosheidsgraden, 
gemiddelde effectieve uittredeleeftijd.                                 
(Werkbaarheid internationaal vergelijken moeilijk: geen 
EAK-gegevens, European Working Conditions survey niet 
representatief op Vlaams niveau).

EAK OK bestaand 5 5 OK outcome 2 Werkzaamheidsgraad



WSE Werkbaarheidsgraden SERV (4 dimensies): zolang geen 
internationaal vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn

SERV OK bestaand 5 4 / outcome 1 OK

23 Tegen 2030 heeft Vlaanderen de transformatie gemaakt naar een 
polyvalente economie, die op een duurzame en competitieve manier 
welvaart en tewerkstelling creëert en die ondernemingen aanmoedigt 
om duurzame praktijken aan te nemen.

KB (VSA) Geharmoniseerde competitiviteitsindicator VSA OK bestaand 4 4 / outcome 1 OK

KB (VSA) Loonkostenhandicap tov. onze 3 voornaamste 
buurlanden/handelspartners (DU, Fr, Nl)
Loonkost per eenheid product

VSA OK bestaand 4 4 / outcome 1 OK

24 Tegen 2030 verhoogt Vlaanderen het aantal kennisgedreven 
buitenlandse investeringen in Vlaanderen, die ook tewerkstelling 
genereren en neemt de export, het aantal exporterende bedrijven 
evenals het exportaandeel buiten Europa toe.

EWI Uitvoerratio,
Uitgesplitst binnen en buiten de EU.

INR OK bestaand 4 5 / outcome 1 Evolutie Vlaamse uitvoer

EWI O&O bestedingen van buitenlandse entiteiten in 
Vlaanderen.
Onder voorbehoud: nagaan bij ECOOM of de 
methodologie van de bepaling buitenlandse 
ondernemingen van EWI op de dataeset van ECOOM kan 
toegepast worden.

ECOOM / te ontwikkelen outcome 1 -

25 Tegen 2030 is in Vlaanderen de ondernemerschapscultuur breed 
gedragen, stijgt het aantal starters en neemt het aantal snelgroeiende 
ondernemingen sterk toe.

EWI Oprichting van bedrijven Statbel OK bestaand 5 5 / outcome 1 OK

EWI Snelgroeiende bedrijven Statbel OK bestaand 5 5 / outcome 1 OK
EWI Ondernemerschapscultuur Steunpunt 

Economie
bestaand 5 4 / outcome 1

26 Tegen 2030 is Vlaanderen koploper in de digitale economie en 
maatschappij, ondersteund door een volledig uitgerolde state-of-the-
art digitale infrastructuur. 

EWI Aandeel bedrijven dat big data analyseert vanuit om het 
even welke bron.

Statbel OK bestaand 5 5 OK outcome 1 -

EWI Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij 
ondernemingen

Statbel OK bestaand 5 5 OK outcome 1 -

Aan te vullen met aantal relevante aspecten van de DESI-
index over bedrijven

ICT-survey Opname in VOS te 
bekijken

bestaand 5 4 OK outcome 1

27 Tegen 2030 versterken we onze economie door de multimodale 
bereikbaarheid van Vlaanderen te verbeteren. Het vervoersnetwerk is 
toekomstbestendig met optimaal verknoopte en slimmere 
infrastructuur. Een sterk netwerk van verschillende modi vormt het 
mobiliteitssysteem dat de gebruiker gecombineerd aanwendt naar 
gelang zijn of haar vervoersvraag.

MOW Zie toekomstige te ontwikkelen indicatorenset MOW

MOW Zie toekomstige te ontwikkelen indicatorenset MOW

28 Tegen 2030 heeft de Vlaamse industrie een belangrijk aandeel in de 
economie en is de aanpassing van de Vlaamse industrie, die zich 
toespitst op innovatieve goederen en diensten met een hoge 
toegevoegde waarde, een feit.

EWI Industrie (aandeel in BTW en WG) Hermreg OK bestaand 5 5 / outcome 1 OK

Aandeel innoverende bedrijven (CIS enquête). Na te 
gaan of gegevens beschikbaar zijn per sector

CIS-enquête / bestaand 5 4 / outcome 1 OK

29 Tegen 2030 is de vertraging van de productiviteitsgroei ongedaan 
gemaakt en scoren we hoger dan het Europese gemiddelde.

EWI Omvang arbeidsproductiviteit, in industrie en totale 
economie. Na te gaan of per sector mogelijk is.

Hermreg In VOS: 
Productiviteit in de 
industrie

bestaand 4 5 / outcome 1 OK



EWI Productiviteitsgroei,
naar sector

Hermreg Ok bestaand 5 5 / outcome 2 -

30 Op korte termijn groeit de besteding aan onderzoek en ontwikkeling 
naar 3% van het BBP, waarbij het aantal onderzoeks- en 
ontwikkelingswerkers sterk toeneemt, en daarna verbeteren we onze 
relatieve positie ten opzichte van de top van Europa. 

EWI 3% norm (GERD) ECOOM OK bestaand 5 5 / outcome 2 OK

EWI O&O personeel ECOOM OK bestaand 5 4 OK outcome 1 -

EWI Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie (EWI) EWI OK bestaand 5 4 OK outcome 1

31 In 2030 voeren alle  ondernemingen en organisaties een strategisch 
competentiebeleid.

Gemiddeld aantal opleidingsdagen per VTE werknemer: 
regionale beschikbaarheid wordt nagegaan

Sociale balans 
NBB

Opname in VOS te 
bekijken

bestaand 4 4 / outcome 1 -

High Performance Work Practics indicator PIAAC / bestaand 4 4 OK outcome 1

32 Tegen 2030 is de energiekost voor de bedrijven op een eenzelfde 
concurrentieel niveau met de ons omringende landen.

EWI/OMG Energienorm: opname in VOS te bespreken in 
Themagroep Omgeving en Energie.

VREG Toekomst ? bestaand 2 5 OK outcome 1 Evolutie energieprijzen

…binnen de ecologische grenzen van de planeet
33 Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van een 

circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 
materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 
verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 
Vlaanderen met 30% verminderd

OMG/EWI/LV Materiaalproductiviteit van de Vlaamse economie OMG-VITO OK bestaand 4 4 / outcome 1 -

OMG/EWI/LV Koolstofvoetafdruk en materialenvoetafdruk van de 
Vlaamse consumptie 

VMM en OVAM Koolstofvoetafdruk bestaand 4 outcome 1 Broeikasgasemissies

Toevoegen: gegevens over voedselverliezen 1

34 Tegen 2030 is de genetische diversiteit in stand gehouden van zaden, 
cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het 
wild levende verwanten, en worden de voordelen afkomstig van het 
gebruik van genetische hulpbronnen en daaraan gekoppelde 
traditionele kennis eerlijk en billijk gedeeld.

LV Genetische diversiteit (nog te onwikkelen) ? Opname in VOS te 
bekijken

te ontwikkelen 5 outcome 1 -

35 Tegen 2030 het aantal getroffenen aanzienlijk verminderen en in 
aanzienlijke mate de economische impact, inclusief rampschade aan 
kritische infrastructuur en ontwrichting van basisdiensten, die 
veroorzaakt wordt door weersomstandigheden en klimaatgerelateerde 
rampen, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en 
van mensen in kwetsbare situaties, het responsabiliseren en 
ondersteunen van de betrokken sectoren en op het beschermen tegen 
armoede veroorzaakt door weeromstandigheden en 
klimaatgerelateerde rampen.

OMG Overstroombare gebieden en kwetsbare instellingen en 
door hitte getroffenen 

VMM Opname in VOS te 
bekijken

te ontwikkelen 4 4 / outcome 1 -

36 Tegen 2030 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en 
andere potentieel schadelijke stoffen alsook en van alle afval 
gedurende hun hele levenscyclus, en de uitstoot aanzienlijk beperken 
in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de 
menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

OMG Bestemming (hergebruik, recycleren, verbranden, 
storten,…) van huishoudelijk en bedrijfsafval

OVAM Ok bestaand 4 5 / outcome 1 OK

37 Tegen 2030 is gegarandeerd dat mensen overal in de mogelijkheid zijn 
om duurzame keuzes te maken, dat ze daarbij beschikken over 
relevante en handzame informatie en zich bewust zijn van levensstijlen 
die in harmonie zijn met de natuur, en dat hun omgeving en de 
omstandigheden maken dat de duurzame keuze, de meest logische en 
eenvoudige keuze is.

OND Nagaan wat mogelijk is o.b.v. de  VEA enquête. VEA / Na te gaan outcome 0 -

38 Tegen 2030 heeft iedere watergebruiker via een transparante en 
redelijke prijs optimaal toegang tot water. De kwaliteit en 
betaalbaarheid van drinkwater voor de burger blijft gegarandeerd, ook 
voor de kwetsbare groepen.

OMG Betaalbaarheid van drinkwater: aantal 
afbetalingsplannen en afsluitingen van drinkwater

VMM Toekomst ? bestaand 4 5 / outcome 1 -

Kwaliteit van drinkwater VMM Toekomst ? bestaand 4 outcome 1 -



39 Tegen 2030 is de waterverontreiniging verder beperkt en is de 
hydromorfologie hersteld zodat het behalen van de goede toestand in 
de meeste Vlaamse waterlopen en grondwaterlagen mogelijk is, als 
cruciale opstap naar een robuust watersysteem en als bijdrage aan de 
bescherming van het marien milieu

OMG Ecologische toestand van Vlaamse 
oppervlaktewatersystemen

VMM Ok bestaand 5 outcome 1 OK

OMG Aandeel grondwatersystemen in goede toestand 
(kwalitatief & kwantitatief)

VMM Ok bestaand 4 outcome 1 -

40 Tegen 2030 is de waterbevoorrading veilig gesteld door enerzijds de 
oppervlaktewater- en grondwatervoorraden te beschermen en 
voldoende ruimte en opslag voor water te voorzien, en anderzijds 
verspilling te vermijden, alternatieve waterbronnen maximaal te 
benutten en waterhergebruik aan te moedigen.

OMG Grondwaterstand VMM Ok bestaand 5 outcome 1 -

41 Tegen 2030 is de visvangst op een doeltreffende manier gereguleerd, 
en zijn op wetenschap gebaseerde beheerplannen geïmplementeerd 
om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op 
niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen 
zoals bepaald door hun biologische kenmerken.

LV Geen nood aan specifieke Vlaamse indicator: is nu al het 
geval op basis van Europese regelgeving

42 Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit 
minstens behouden, is de aftakeling van de natuurlijke leefgebieden 
ingeperkt en zijn met uitsterven bedreigde soorten beschermd.

OMG Biodiversiteitsindex INBO Ok bestaand 5 4 OK outcome 2 Broedvogel en vlinderindex

OMG Oppervlakte onder effectief natuurbeheer ANB Ok bestaand 4 5 / outcome 1 OK

43 Tegen 2030 is gegarandeerd en aangetoond dat alle openbare bossen 
en 50% van de private bossen volgens de nieuwe criteria geïntegreerd 
natuurbeheer worden beheerd en dat Vlaanderen in verhoogde mate 
bijdraagt tot de bevordering van duurzaam bosbeheer en de 
vermindering van ontbossing op wereldniveau.

OMG Oppervlakte bos met geïntegreerd beheerplan ANB Ok bestaand 5 4 / outcome 1 -

44 Tegen 2030 mag er in Vlaanderen netto geen gedegradeerde grond 
meer bijkomen.

OMG Verharding (oppervlakte artificiële bodembedekking 
t.o.v. totale oppervlakte)

AIV Ok bestaand 4 5 / outcome 1 -

OMG Verontreinigde gronden per saneringsfase OVAM Ok bestaand 4 5 / outcome 1 OK
OMG Bodemerosie OMG Ok bestaand outcome 1

45 Tegen 2030 krijgen nieuwe invasieve soorten geen kans om zich te 
vestigen en worden aanwezige invasieve exoten bestreden of onder 
controle gehouden om hun impact te voorkomen of te beperken.

OMG Aandeel uitheemse planten- en dierensoorten INBO Ok bestaand 5 4 / outcome 1 -

…met een open en wendbare overheid in partnerschap
46 In 2030 heeft Vlaanderen op alle niveaus doeltreffende, 

verantwoordelijke, eenvoudige, slanke en transparante instellingen. 
met oog voor participatieve en representatieve besluitvorming.

KB Aspecten van imago: transparantie, efficiëntie, 
samenwerken, vernieuwend, voortdurend verbeteren, 
klantgerichtheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid.

Tevredenheidsmo
nitor

Ok bestaand 5 4 / outcome 2 -

KB Evolutie van de tevredenheid over de 
informatieverstrekking en communicatie door de 
overheid

SCV Ok bestaand 4 4 / outcome 1 -

Voorstel VSA om levenstevredenheid, 
gemeenschapsleven en vrijwilligerswerk te baseren op 
EU-SILC: internationaal vergelijkbaar                                                      
Komt ook voor als indicator onder 2

1

47 Vlaanderen levert inspanningen om haar bijdrage aan de 0,7% norm in 
het kader van ontwikkelingssamenwerking te realiseren.

IV Bedrag in euro van Vlaanderens ODA-bijdrage, 
verrekend naar de waarde van de euro in 2018.

BZ Ok bestaand 5 5 / outcome 1 OK

48 Tegen 2030 is er een verschuiving binnen de overheidsuitgaven naar 
investeringen, waardoor Vlaanderen inzake publieke investeringen bij 
de top van Europa hoort.

KB (VSA) Nieuwe cijfers VSA over investeringen (inclusief lokale 
besturen)

VSA te bekijken bestaand 4 4 / outcome 1

Dashboard 9
      = indicator die meermaals voorkomt in de lijst Niet-dashboard 

indicatoren
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Nr. SDG Officieel NL Lang (Resolutie Agenda 2030 dd20150925) SDG Officieel NL Kort

1 Beëindig armoede overal en in al haar vormen Geen armoede

2
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde 
voeding en promoot duurzame landbouw Geen honger

3
Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle 
leeftijden Goede gezondheid en welzijn

4
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en 
bevorder levenslang leren voor iedereen Kwaliteitsonderwijs

5
 Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen 
en meisjes Gendergelijkheid

6
Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie 
voor iedereen Schoon water en sanitair

7
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en 
moderne energie voor iedereen Betaalbare en duurzame energie

8

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische 
groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk 
voor iedereen Eerlijk werk en economische groei

9
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en 
duurzame industrialisering en stimuleer innovatie Industrie, innovatie en infrastructuur

10 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug Ongelijkheid verminderen

11
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam Duurzame steden en gemeenschappen

12 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen Verantwoorde consumptie en productie

13
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact 
te bestrijden Klimaatactie

14
Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën 
en de maritieme hulpbronnen Leven in het water

15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van 
ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd 
woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep 
het verlies aan biodiversiteit een halt toe Leven op het land

16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog 
op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor 
iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, 
verantwoordelijke en open instellingen Vrede, justitie en sterke publieke diensten

17
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het 
wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling Partnerschap om doelstellingen te bereiken


