Doelstellingen

Subdoelstellingen

LIJST 3a
OTHER-targets
SMART
High ambition

LIJST 3b
OTHER-targets
SMART
Average ambition

LIJST 3c
OTHER-targets
SMART
Business As Usual

1. Beëindig
1.4. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle
SDG targets 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 7.1, 7.2, 9.1, SDG targets 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 7.1, 7.2, 9.1, 9.3;
armoede overal en mannen en vrouwen, in het bijzonder de
9.3; 9.c; 11.1; 11.2, 11.6, 3.8, 8.10
9.c; 11.1; 11.2, 11.6, 3.8, 8.10
in al haar vormen armen en de kwetsbaren, gelijke rechten
hebben op economische middelen, alsook
toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en
controle over land en andere vormen van
eigendom, nalatenschap, natuurlijke
hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie
en financiële diensten, met inbegrip van
microfinanciering

SDG targets 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 7.1, 7.2, 9.1,
9.3; 9.c; 11.1; 11.2, 11.6, 3.8, 8.10

1. Beëindig
1.a. Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie SDG targets 17.1; 17.3; 17.2; 17.4.
armoede overal en van middelen afkomstig uit verschillende
in al haar vormen bronnen, ook via versterkte
ontwikkelingssamenwerking, om adequate
en voorspelbare middelen te voorzien voor
ontwikkelingslanden, in het bijzonder de
minst ontwikkelde landen, om programma's
en beleidslijnen te implementeren die een
einde moeten maken aan armoede in al
haar vormen

SDG targets 17.1; 17.3; 17.2; 17.4.

SDG targets 17.1; 17.3; 17.2; 17.4.

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

2.2. Tegen 2030 komaf maken met alle
vormen van ongezonde voeding, waarbij
ook tegen 2025 voldaan moet kunnen
worden aan de internationaal
overeengekomen doelstellingen met
betrekking tot groeiachterstand en
ondergewicht bij kinderen onder de 5 jaar;
en eveneens tegemoetkomen aan de
voedingsbehoeften van adolescente
meisjes, zwangere vrouwen, vrouwen die
borstvoeding geven en oudere personen

"Tegen 2030 komaf maken met alle vormen
van ongezonde voeding, waarbij ook tegen
2025 voldaan moet kunnen worden aan de
internationaal overeengekomen doelstellingen
met betrekking tot groeiachterstand en
ondergewicht bij kinderen onder de 5 jaar;”
plus “bij vrouwen tussen de 15 en 49 jaar
streven naar de de volledige afwezigheid van
anaemia (bloedarmoede)” plus "tegen 2022
komt ondervoeding bij ouderen (personen van
meer dan 70 jaar) niet meer voor."

"Tegen 2030 komaf maken met alle vormen van
ongezonde voeding, waarbij ook tegen 2025 voldaan
moet kunnen worden aan de internationaal
overeengekomen doelstellingen met betrekking tot
groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen onder
de 5 jaar;” plus “bij vrouwen tussen de 15 en 49 jaar
streven naar de de volledige afwezigheid van anaemia
(bloedarmoede)” plus "Tegen 2025 komt
ondervoeding bij ouderen niet meer voor. Tegen 2022
is het aantal ouderen (personen van meer dan 70
jaar) dat ondervoed is, herleid tot een vierde ten
opzichte van 2013."

"Tegen 2030 komaf maken met alle vormen van
ongezonde voeding, waarbij ook tegen 2025
voldaan moet kunnen worden aan de
internationaal overeengekomen doelstellingen
met betrekking tot groeiachterstand en
ondergewicht bij kinderen onder de 5 jaar;” plus
“bij vrouwen tussen de 15 en 49 jaar streven naar
de de volledige afwezigheid van anaemia
(bloedarmoede)” plus "Tegen 2030 komt
ondervoeding bij ouderen (personen van meer
dan 70 jaar) niet meer voor. Tegen 2025 is het
aantal ouderen dat ondervoed is gehalveerd ten
opzichte van 2013."

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

2.3. Tegen 2030 de landbouwproductiviteit
en de inkomens verdubbelen voor
kleinschalige voedselproducenten, in het
bijzonder vrouwen, inheemse bevolkingen,
familieboeren, veefokkers en vissers, onder
meer door een veilige en gelijke toegang tot
land, andere productieve hulpbronnen en
inputs, kennis, financiële diensten, markten
en opportuniteiten die toegevoegde waarde
bieden en ook buiten de landbouw
tewerkstelling genereren

Zie SDG 2a plus "Het gemiddelde bruto
inkomen per arbeidskracht in de land- en
tuinbouw evenaart in 2030 het gemiddelde
bruto jaarloon van voltijds tewerkgestelde
werknemers. "

Zie SDG 2a plus "In 2030 is verschil tussen het
Zie SDG 2a plus "Het gemiddelde bruto inkomen
gemiddelde bruto inkomen per arbeidskracht in de
per arbeidskracht in de land- en tuinbouw stijgt
land- en tuinbouw en het gemiddelde bruto jaarloon gemiddeld met 0.5% per jaar, tot 2030."
van voltijds tewerkgestelde werknemers gehalveerd. "

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

2.5. Tegen 2020 de genetische diversiteit in
stand houden van zaden, cultuurgewassen
en gefokte en gedomesticeerde dieren en
hun in het wild levende verwanten, ook aan
de hand van zaad- en plantenbanken die op
een degelijke manier beheerd en
gediversifieerd worden op nationaal,
regionaal en internationaal niveau; en de
toegang bevorderen tot het eerlijk en billijk
delen van voordelen afkomstig van het
gebruik van genetische hulpbronnen en
daaraan gekoppelde traditionele kennis,
zoals internationaal overeengekomen

De hoeveelheid genetische hulpbronnen
(plantaardig en dierlijk) voor voedselproductie
en landbouw die ex-situ worden bewaard,
stijgt tegen 2030 tov 2015. Tegen 2025
onderzoekt België de status van de overige 35%
lokale rassen en is maximum nog 20% van alle
lokale rassen bedreigd. Tegen 2030 is geen
enkel lokaal ras nog met uitsterven bedreigd.

De hoeveelheid genetische hulpbronnen (plantaardig De hoeveelheid genetische hulpbronnen
en dierlijk) voor voedselproductie en landbouw die ex- (plantaardig en dierlijk) voor voedselproductie en
situ worden bewaard, stijgt tegen 2030 tov 2015.
landbouw die ex-situ worden bewaard, stijgt
Tegen 2025 onderzoekt België de status van de
tegen 2030 tov 2015. Tegen 2030 onderzoekt
overige 35% lokale rassen en is maximum nog 50%
België de status van de overige 35% lokale rassen.
van alle lokale rassen bedreigd. Tegen 2030 is
maximaal nog 20% van alle lokale rassen met
uitsterven bedreigd.

3. Verzeker een
goede gezondheid
en promoot
welvaart voor alle
leeftijden

3.7. Tegen 2030 universele toegang tot
seksuele en reproductieve
gezondheidszorgdiensten garanderen, met
inbegrip van diensten voor gezinsplanning,
informatie en opvoeding, en voor de
integratie van reproductieve gezondheid in
nationale strategieën en programma's

Tegen 2025 hebben alle vrouwen die dit wensen
toegang tot de anticonceptie van hun eerste keuze,
neemt 85% van de mensen die hiervoor in
aanmerking komen deel aan nationale
screeningsprogramma’s voor reproductieve kankers
en weet 85% van alle adolescenten waar ze terecht
kunnen voor seksuele en reproductieve
gezondheidsdiensten.
Tegen 2025 wordt, door wetten, regelgeving en
beleid, gegarandeerd dat alle scholen kwalitatieve
seksuele en relationele vorming in overeenstemming
met de Europese standaarden voor seksuele
voorlichting aanbieden.

3. Verzeker een
goede gezondheid
en promoot
welvaart voor alle
leeftijden

3.a. Waar nodig de implementatie van de
kaderovereenkomst van de
Wereldgezondheidsorganisatie over
tabakscontrole versterken

Tegen 2025 hebben alle vrouwen die dit
wensen toegang tot de anticonceptie van hun
keuze, nemen alle mensen die hiervoor in
aanmerking komen deel aan nationale
screeningsprogramma’s voor reproductieve
kankers en weten alle adolescenten waar ze
terecht kunnen voor seksuele en reproductieve
gezondheidsdiensten.
Tegen 2025 wordt, door wetten, regelgeving en
beleid, en in de praktijk, gegarandeerd dat alle
scholen kwalitatieve seksuele en relationele
vorming in overeenstemming met de Europese
standaarden voor seksuele voorlichting
aanbieden.
België scoort 70/100 punten of meer op de
Tobacco Control Scale in Europe.
In 2030 rookt minder dan 5% van de inwoners
van België van 18 jaar en ouder en 0% van de
jongeren en zwangere vrouwen

3. Verzeker een
goede gezondheid
en promoot
welvaart voor alle
leeftijden

3.c. De financiering van de gezondheidszorg
aanzienlijk opvoeren, net als de aanwerving,
de ontwikkeling, de opleiding en het lange
tijd in dienst houden van
gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden,
in het bijzonder in de minst ontwikkelde
landen en de kleine eilandstaten

Tegen 2030 hebben alle partnerlanden van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking met een
focus op gezondheid heeft een beleid en
actieplan mbt “Health worker density and
distribution” en de implementatie van “socially
accountable health professional education” in
hoger onderwijs + SDG 17.2

Tegen 2030 heeft 75% van de partnerlanden van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking met een focus
op gezondheid een beleid en actieplan mbt “Health
worker density and distribution” en de implementatie
van “socially accountable health professional
education” in hoger onderwijs +SDG 17.2.

3. Verzeker een
goede gezondheid
en promoot
welvaart voor alle
leeftijden

3.d. De capaciteit van alle landen
versterken, in het bijzonder die van de
ontwikkelingslanden, met betrekking tot
systemen voor vroegtijdige waarschuwing,
risicovermindering en het beheer van
nationale en globale gezondheidsrisico's

Tegen 2030 hebben alle partnerlanden van de Tegen 2030 heeft 75% van de partnerlanden van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking die
Belgische ontwikkelingssamenwerking die gezondheid
gezondheid als prioritair thema hebben de IHR als prioritair thema heeft de IHR geïmplementeerd.
geïmplementeerd.

Tegen 2025 hebben alle vrouwen die dit wensen
toegang tot de anticonceptie van hun eerste
keuze, neemt 70% van de mensen die hiervoor in
aanmerking komen deel aan nationale
screeningsprogramma’s voor reproductieve
kankers en weet 70% van alle adolescenten waar
ze terecht kunnen voor seksuele en reproductieve
gezondheidsdiensten.

België scoort 60/100 punten of meer op de Tobacco België scoort 50/100 punten of meer op de
Control Scale in Europe tegen 2030.
Tobacco Control Scale in Europe tegen 2030.
Het aandeel dagelijkse rokers bedraagt 13,1% in 2030 Het aandeel dagelijkse rokers is 16% in 2030

Tegen 2030 heeft de helft van de partnerlanden
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking met
een focus op gezondheid een beleid en actieplan
mbt “Health worker density and distribution” en
de implementatie van “socially accountable
health professional education” in hoger
onderwijs + SDG 17.2
Tegen 2030 heeft de helft van de partnerlanden
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking die
gezondheid als prioritair thema heeft de IHR
geïmplementeerd.
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4. Verzeker gelijke
toegang tot
kwaliteitsvol
onderwijs en
bevorder
levenslang leren
voor iedereen

4.4. Tegen 2030 het aantal jongeren en
volwassenen met relevante vaardigheden,
met inbegrip van technische en
beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling,
degelijke jobs en ondernemerschap
aanzienlijk opdrijven

Tegen 2030, voorbereiding voor tewerkstelling
en de professionele wereld maakt deel uit van
alle opleidingstrajecten: 80% van de leerlingen,
studenten en cursisten toont ondernemingszin
en alle leerlingen, studenten en cursisten
hebben voeling met de wereld van het
ondernemen.

Tegen 2030, voorbereiding voor tewerkstelling en de
professionele wereld maakt deel uit van 75% van alle
opleidingstrajecten: 60% van de leerlingen, studenten
en cursisten toont ondernemingszin en 80% van de
leerlingen, studenten en cursisten heeft voeling met
de wereld van het ondernemen.

Tegen 2030, voorbereiding voor tewerkstelling en
de professionele wereld maakt deel uit van de
helft van alle opleidingstrajecten: 40% van de
leerlingen, studenten en cursisten toont
ondernemingszin en 60% van de leerlingen,
studenten en cursisten heeft voeling met de
wereld van het ondernemen.

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

4.6. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle
jongeren en een groot aantal volwassenen,
zowel mannen als vrouwen, geletterd en
rekenvaardig zijn

Jongeren: Er zijn geen laagpresteerders wat
betreft leesvaardigheid, wiskundige en
wetenschappelijke geletterdheid, het aantal
toppresteerders stijgt met 20% tegen 2030 en
het gemiddelde niveau stijgt met 20%.
Volwassenen: de gemiddelde geletterdheid en
rekenvaardigheid bij volwassenen is level 4 en
het aandeel volwassenen dat level 1 of minder
scoort reduceert met 50% tegen 2030.

Jongeren: Het aantal laagpresteerders wat betreft
leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke
geletterdheid daalt met 50% en het gemiddelde
niveau stijgt met 20%.
Volwassenen: de gemiddelde geletterdheid en
rekenvaardigheid bij volwassenen blijft op level 3 en
het aandeel volwassenen dat level 1 of minder scoort
reduceert met 50% tegen 2030.

Jongeren: het niveau van leesvaardigheid,
wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid
van jongeren blijft gelijk aan dit van 2018 (laatste
PISA-onderzoek), zowel wat betreft het
gemiddelde niveau en het aandeel laag- en
toppresteerders.
Volwassenen: het niveau van geletterdheid en
rekenvaardigheid blijft op level 3 en het aandeel
volwassenen dat level 1 of minder scoort blijft
stabiel.

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

4.a. Bouwen en verbeteren van
onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben
voor kinderen, mensen met een beperking
en gendergelijkheid en die een veilige,
geweldloze, inclusieve en doeltreffende
leeromgeving bieden voor iedereen

Tegen 2030, alle scholen in partnerlanden van
de Belgische ontwikkelingssamenwerking die
onderwijs als prioriteit hebben, hebben een
beleid rond veilige, geweldloze, inclusieve en
doeltreffende leeromgeving en 100% van alle
leerlingen in het algemeen en in specifieke
kwetsbare sub-groepen (LGBTQI, kinderen met
een beperking, meisjes) voelt zich veilig en
erkend op school.

Tegen 2030, 75% van de scholen in partnerlanden van
de Belgische ontwikkelingssamenwerking die
onderwijs als prioriteit hebben, heeft een globaal
schoolbeleid voor het welbevinden van alle leerlingen
en minimum 80% van de leerlingen in het algemeen
en in specifieke kwetsbare sub-groepen (LGBTQI,
kinderen met een beperking, meisjes) voelt zich veilig
en erkend op school.

Tegen 2030, 50% van de scholen in partnerlanden
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking die
onderwijs als prioriteit hebben, heeft een globaal
schoolbeleid voor het welbevinden van alle
leerlingen en minimum 60%+Q66 van de
leerlingen in het algemeen en in specifieke
kwetsbare sub-groepen (LGBTQI, kinderen met
een beperking, meisjes) voelt zich veilig en erkend
op school.

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

4.b. Tegen 2020 het aantal studiebeurzen
Tegen 2025 het aantal studiebeurzen dat
wereldwijd en substantieel verhogen dat
beschikbaar is voor ontwikkelingslanden
beschikbaar is voor ontwikkelingslanden, in verhogen met 20%.
het bijzonder de minst ontwikkelde landen,
de kleine eilandstaten en de Afrikaanse
landen, voor toegang tot het hoger
onderwijs, met inbegrip van
beroepsopleiding en programma's omtrent
informatie en communicatietechnologie,
techniek, ingenieurswezen en
wetenschappen, in ontwikkelde landen en
andere ontwikkelingslanden

Tegen 2025 het aantal studiebeurzen dat beschikbaar Tegen 2025, het aantal studiebeurzen dat
is voor ontwikkelingslanden verhogen met 15%.
beschikbaar is voor ontwikkelingslanden
verhogen met 10%.

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

4.c. Tegen 2030 op aanzienlijke wijze de
toevloed verhogen van gekwalificeerde
leraren, ook via internationale
samenwerking voor lerarenopleidingen in
ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de
minst ontwikkelde landen en de kleine
eilandstaten

Tegen 2030 biedt België technische en
financiële ondersteuning bij het opstellen en
uitvoeren van onderwijsbeleidsplannen inzake
in- en pre-service opleiding van leerkrachten in
alle partnerlanden van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking die onderwijs als
prioriteit hebben.

Tegen 2030 biedt België technische en financiële
ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van
onderwijsbeleidsplannen inzake in- en pre-service
opleiding van leerkrachten in 75% van de
partnerlanden van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking die onderwijs als
prioriteit hebben.

Tegen 2030 biedt België technische en financiële
ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van
onderwijsbeleidsplannen inzake in- en pre-service
opleiding van leerkrachten in de helft van de
partnerlanden van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking die onderwijs als
prioriteit hebben.

5. Bereik
gendergelijkheid en
empowerment voor
alle vrouwen en
meisjes

5.4. Erkennen en naar waarde schatten van
onbetaalde zorg en thuiswerk door het
voorzien van openbare diensten,
infrastructuur en een sociaal
beschermingsbeleid en door de bevordering
van gedeelde verantwoordelijkheden binnen
het gezin en de familie, zoals dat nationaal
van toepassing is

Tegen 2030 verschilt de tijd die besteed wordt
aan onbetaalde gezins- en
familieverantwoordelijkheden gemiddeld niet
tussen mannen en vrouwen en de kloof tussen
het aandeel van het werk dat vrouwen en
mannen onbetaald doen en de kloof tussen het
aandeel mannen en vrouwen dat geen
beroepsactiviteit heeft door
gezinsverantwoordelijkheden verdwijnt.

Tegen 2030 verschilt de tijd die besteed wordt aan
onbetaalde gezins- en familieverantwoordelijkheden
gemiddeld niet meer dan 10% tussen mannen en
vrouwen en de kloof tussen het aandeel van het werk
dat vrouwen en mannen onbetaald doen daalt met
50%.

Tegen 2030 verschilt de tijd die besteed wordt
aan onbetaalde gezins- en
familieverantwoordelijkheden gemiddeld niet
meer dan 20% tussen mannen en vrouwen en de
kloof tussen het aandeel van het werk dat
vrouwen en mannen onbetaald doen daalt met
20%.

5. Bereik
gendergelijkheid en
empowerment voor
alle vrouwen en
meisjes

5.b. Het gebruik doen toenemen van
innovatieve technologie, in het bijzonder de
informatie- en communicatietechnologie,
om te komen tot een grotere
zelfredzaamheid van vrouwen

Tegen 2025 heeft iedereen digitale
basisvaardigheden en stijgt het aantal mensen
per geslacht dat over gevorderde digitale
vaardigheden beschikt tot 80%.

Tegen 2025 stijgt het aantal mensen dat digitale
basisvaardigheden heeft per geslacht met 25% en
stijgt het aantal mensen per geslacht dat over
gevorderde digitale vaardigheden beschikt met 25%.

Tegen 2025 stijgt het aantal mensen dat digitale
basisvaardigheden heeft per geslacht met 10% en
stijgt het aantal mensen per geslacht dat over
gevorderde digitale vaardigheden beschikt met
10%.

6. Verzeker toegang
tot duurzaam
beheer van water
en sanitatie voor
iedereen

6.a. Tegen 2030 de internationale
SDG targets 17.2 en 17.9
samenwerking en de
capaciteitsopbouwende ondersteuning
uitbreiden voor de ontwikkelingslanden
voor activiteiten die betrekking hebben op
water en sanitaire voorzieningen en
programma's, met inbegrip van
technologieën voor waterwinning,
ontzilting, waterefficiëntie,
afvalwaterzuivering, recyclage en hergebruik

SDG targets 17.2 en 17.9

SDG targets 17.2 en 17.9

6. Verzeker toegang
tot duurzaam
beheer van water
en sanitatie voor
iedereen

6.b. De deelname versterken en
SDG targets 6a; 17.2 en 17.9
ondersteunen van plaatselijke
gemeenschappen bij de verbetering van het
waterbeheer en van de sanitaire
voorzieningen

SDG targets 6a; 17.2 en 17.9

SDG targets 6a; 17.2 en 17.9
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7. Verzeker toegang
tot betaalbare,
betrouwbare,
duurzame en
moderne energie
voor iedereen

7.a. Tegen 2030 de internationale
samenwerking verhogen om toegang te
vergemakkelijken tot onderzoek en
technologie inzake schone energie, met
inbegrip van de hernieuwbare energie, de
energiedoeltreffendheid en de
geavanceerde en schonere fossiele
brandstoffentechnologie, en de investering
promoten in energie-infrastructuur en
schone energietechnologie

“Tot 2020 draagt België 50 miljoen euro
jaarlijks bij tot de internationale
klimaatfinanciering en vanaf dan zal de
Belgische financiële bijdrage elk jaar stijgen
met minstens 5%. België zal deelnemen aan
COP’s over klimaat en zal internationale
verdragen voor klimaatbestrijding
implementeren en hiaten vermelden/bijsturen.
België zal het technologiemechanisme (2010)
ondersteunen, (twee onderdelen: een
“Technology Executive Committee” (TEC), dat
de behoeften evalueert en aanbevelingen
formuleert, en een “Climate Technology Centre
and Network” (CTCN), belast met het
verstrekken van adviezen en technische
bijstand aan ontwikkelingslanden, om die
landen te helpen hun technologische
behoeften te bepalen en hun eigen
aanpassings- of mitigatieprogramma’s op te
zetten.). Actief lidmaatschap in internationale
energie-organisaties (eg. IEA; IRENA). België zal
actief uitwisselingsprogramma’s in het
onderwijs en o&o projecten opzetten om
kennis te delen. België zal alle bijdragen in nietschone technologieën heroriënteren.

“Tot 2020 draagt België 50 miljoen euro jaarlijks bij
tot de internationale klimaatfinanciering en vanaf dan
zal de Belgische financiële bijdrage elk jaar stijgen met
minstens 1% en dat minstens tot 2030. België zal
deelnemen aan COP’s over klimaat en zal
internationale verdragen voor klimaatbestrijding
implementeren. België zal het
technologiemechanisme (2010) ondersteunen, (twee
onderdelen: een “Technology Executive Committee”
(TEC), dat de behoeften evalueert en aanbevelingen
formuleert, en een “Climate Technology Centre and
Network” (CTCN), belast met het verstrekken van
adviezen en technische bijstand aan
ontwikkelingslanden, om die landen te helpen hun
technologische behoeften te bepalen en hun eigen
aanpassings- of mitigatieprogramma’s op te zetten.).
Actief lidmaatschap in internationale energieorganisaties (eg. IEA; IRENA). België zal inzetten op
uitwisselingsprogramma’s in het onderwijs en o&o
projecten om kennis te delen. België zal alle bijdragen
in niet-schone technologieën heroriënteren.

“Tot 2020 draagt België 50 miljoen euro jaarlijks
bij tot de internationale klimaatfinanciering en
vanaf dan zal de Belgische financiële bijdrage
minstens op het niveau van 2020 blijven. België
zal deelnemen aan COP’s over klimaat en zal
internationale verdragen voor klimaatbestrijding
implementeren. België zal het
technologiemechanisme (2010) ondersteunen,
(twee onderdelen: een “Technology Executive
Committee” (TEC), dat de behoeften evalueert en
aanbevelingen formuleert, en een “Climate
Technology Centre and Network” (CTCN), belast
met het verstrekken van adviezen en technische
bijstand aan ontwikkelingslanden, om die landen
te helpen hun technologische behoeften te
bepalen en hun eigen aanpassings- of
mitigatieprogramma’s op te zetten.). Actief
lidmaatschap in internationale energieorganisaties (eg. IEA; IRENA)

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

7.b. Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden
en de technologie upgraden om moderne en
duurzame energiediensten te kunnen
aanbieden aan alle ontwikkelingslanden, in
het bijzonder de minst ontwikkelde landen,
de kleine eilandstaten en door land
ingesloten ontwikkelingslanden, in
overeenstemming met hun respectieve
steunprogramma's

“Tegen 2030 moet de geïnstalleerde capaciteit
hernieuwbare energie-capaciteit in
ontwikkelingslanden stijgen (in watt per capita)
en moet het aandeel hernieuwbare energie in
de energiemix van ontwikkelingslanden stijgen
met minstens 5% waar België een afgesproken
deel in bijdraagt, én tot 2020 draagt België 50
miljoen euro jaarlijks bij tot de internationale
klimaatfinanciering en vanaf dan zal de
Belgische financiële bijdrage elk jaar ten minste
met 5% toenemen"

“Tegen 2030 moet de geïnstalleerde capaciteit
hernieuwbare energie-capaciteit in
ontwikkelingslanden stijgen (in watt per capita) en
moet het aandeel hernieuwbare energie in de
energiemix van ontwikkelingslanden stijgen met
minstens 1% waar België een afgesproken deel in
bijdraagt., én tot 2020 draagt België 50 miljoen euro
jaarlijks bij tot de internationale klimaatfinanciering
en vanaf dan zal de Belgische financiële bijdrage elk
jaar ten minste met 1% toenemen"

“Tegen 2030 moet de geïnstalleerde capaciteit
hernieuwbare energie-capaciteit in
ontwikkelingslanden stijgen (in watt per capita)
en moet het aandeel hernieuwbare energie in de
energiemix van ontwikkelingslanden stijgen, én
tot 2020 draagt België 50 miljoen euro jaarlijks bij
tot de internationale klimaatfinanciering en vanaf
dan zal de Belgische financiële bijdrage minstens
op het niveau van 2020 blijven"

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

8.4. Tegen 2030 geleidelijk aan de
SDG targets 12.1 en 12.2
wereldwijde efficiëntie, productie en
consumptie van hulpbronnen verbeteren en
streven naar de ontkoppeling van
economische groei en achteruitgang van het
milieu, volgens het 10-jarig
Programmakader voor Duurzame
Consumptie en Productie, waarbij de
ontwikkelde landen de leiding nemen

SDG targets 12.1 en 12.2

SDG targets 12.1 en 12.2

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

9.2. Bevorderen van inclusieve en duurzame SDG targets 9.a en 9.b
industrialisering en, tegen 2030, het aandeel
in de werkgelegenheid en het bruto
binnenlands product van de industrie
aanzienlijk doen toenemen, in
overeenstemming met de nationale
omstandigheden, en dat aandeel
verdubbelen in de minst ontwikkelde landen

SDG targets 9.a en 9.b

SDG targets 9.a en 9.b

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

9.3. De toegang vergroten van kleinschalige SDG targets 9.a en 9.b
industriële en andere ondernemingen, in
het bijzonder in de ontwikkelingslanden, tot
financiële diensten, inclusief betaalbare
kredietverlening, alsook hun integratie in
waardeketens en markten

SDG targets 9.a en 9.b

SDG targets 9.a en 9.b

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

9.a. De duurzame en veerkrachtige
SDG targets 17.2, 17.6, 17.9 en 17.16
ontwikkeling van infrastructuur mogelijk
maken in ontwikkelingslanden aan de hand
van extra financiële, technologische en
technische steun aan Afrikaanse landen, de
minst ontwikkelde landen, de door land
ingesloten ontwikkelingslanden en de kleine
eilandstaten

SDG targets 17.2, 17.6, 17.9 en 17.16

SDG targets 17.2, 17.6, 17.9 en 17.16

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

9.c. In aanzienlijke mate de toegang
SDG targets 17.6 en 17.8
verhogen tot informatie- en
communicatietechnologie en streven naar
het verschaffen van universele en
betaalbare toegang tot internet in de minst
ontwikkelde landen tegen 2020

11. Maak steden en
menselijke
nederzettingen
inclusief, veilig,
veerkrachtig en
duurzaam

11.3. Tegen 2030 inclusieve en duurzame
stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen
voor participatieve, geïntegreerde en
duurzame planning en beheer van
menselijke nederzettingen in alle landen

SDG targets 17.9 en 17.18

SDG targets 17.9 en 17.18

SDG targets 17.9 en 17.18

LIJST 3a
OTHER-targets
SMART
High ambition

LIJST 3b
OTHER-targets
SMART
Average ambition

LIJST 3c
OTHER-targets
SMART
Business As Usual

“Tegen 2030 moet het gemiddeld deel van de
built up oppervlakte van steden dat open
ruimte is voor publiek gebruik voor allen (per
gender, leeftijd en personen met een
beperking) stijgen én het aantal slachtoffers
van fysieke of seksuele aanranding (per gender,
leeftijd, personen met een beperking en plaats
van voorval) moet dalen naar 0% in de publieke
ruimte én alle inwoners moeten toegang
hebben tot openbare groene ruimte op 200
meter afstand van hun woonplaats en tot een
openbare groene ruimte van minstens 1
hectare binnen de 400 meter”

“Tegen 2030 moet het gemiddeld deel van de built up
oppervlakte van steden dat open ruimte is voor
publiek gebruik voor allen (per gender, leeftijd en
personen met een beperking) stijgen én het aantal
slachtoffers van fysieke of seksuele aanranding (per
gender, leeftijd, personen met een beperking en
plaats van voorval) moet dalen in de publieke ruimte
én alle inwoners moeten toegang hebben tot
openbare groene ruimte op 200 meter afstand van
hun woonplaats en tot een openbare groene ruimte
van minstens 1 hectare binnen de 400 meter”

“Het gemiddeld deel van de built up oppervlakte
van steden dat open ruimte is voor publiek
gebruik voor allen (per gender, leeftijd en
personen met een beperking) moet stijgen én het
aantal slachtoffers van fysieke of seksuele
aanranding (per gender, leeftijd, personen met
een beperking en plaats van voorval) moet dalen
in de publieke ruimte elke rapporteringsperiode
(12 maanden).

11.b. Tegen 2020 het aantal steden en
SDG targets 1.5, 10.2, 12.2; 13.1 en 13.2
menselijke nederzettingen aanzienlijk
verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en
plannen goedkeuren en implementeren
inzake inclusie, doeltreffendheid van
hulpbronnengebruik, mitigatie en adaptatie
aan klimaatverandering, weerbaarheid
tegen rampen, en in overeenstemming met
het kader van Sendai voor
rampenrisicovermindering 2015-2030 een
holistisch ramprisicobeheer ontwikkelen en
implementeren op alle niveaus

SDG targets 1.5, 10.2, 12.2; 13.1 en 13.2

SDG targets 1.5, 10.2, 12.2; 13.1 en 13.2

11.c. De minst ontwikkelde landen steunen, SDG targets 17.2 en 17.9
ook via financiële en technische bijstand, in
het opbouwen van duurzame en
veerkrachtige gebouwen waarbij gebruik
wordt gemaakt van lokale materialen

SDG targets 17.2 en 17.9

SDG targets 17.2 en 17.9

“Tegen 2030 moet:
het totale binnenlands materiaalverbruik dalen met
5%
de materialenvoetafdruk van de Belgische
consumptie dalen met 30%
België verbintenissen aangaan om ontginningen in
het buitenland duurzamer te maken (sociale én
ecologische kost meerekenen) + nationale organisatie
oprichten om te monitoren + verbintenis tot circulaire
economie te implementeren

“Tegen 2030 moet:
het totale binnenlands materiaalverbruik dalen
de materialenvoetafdruk van de Belgische
consumptie dalen
België verbintenissen aangaan om ontginningen
in het buitenland duurzamer te maken (sociale
én ecologische kost meerekenen) + monitoring
ervan en van de stromen in en uit het land +
verbintenis tot circulaire economie”

“Tegen 2024 een Belgisch beleidsplan implementeren
om Education on Sustainable Development (in lijn
met aanbeveling van Europese Raad 2010) te
voorzien in alle niveaus van het onderwijs alsook het
levenslang leren over Duurzame Ontwikkeling
verzekeren van alle burgers. Het plan moet een
geschikte steekproef ‘kennis duurzame ontwikkeling’
bevatten voor de monitoring van de kennis
(bijvoorbeeld Sulitest). Vanaf 2024 moet elk jaar de
aanbevolen steekproef genomen worden voor alle
studenten (in elk niveau van onderwijs). De
participatiegraad aan de steekproef van andere
burgers (geen studenten) moet elk jaar stijgen."

“Tegen 2030 een Belgisch beleidsplan
implementeren om Education on Sustainable
Development (in lijn met aanbeveling van
Europese Raad 2010) te voorzien in alle niveaus
van het onderwijs alsook het levenslang leren
over Duurzame Ontwikkeling verzekeren van alle
burgers.“

SDG targets 17.6; 17.7 en 17.8

SDG targets 17.6; 17.7 en 17.8

“Tegen 2024 een Belgisch beleidsplan implementeren
om Education on Sustainable Development (in lijn
met aanbeveling van Europese Raad 2010) te
voorzien in alle niveaus van het onderwijs alsook het
levenslang leren over Duurzame Ontwikkeling
verzekeren van alle burgers. Het plan moet een
geschikte steekproef ‘kennis duurzame ontwikkeling’
bevatten voor de monitoring van de kennis
(bijvoorbeeld Sulitest). Vanaf 2024 moet elk jaar de
aanbevolen steekproef genomen worden voor alle
studenten (in elk niveau van onderwijs). De
participatiegraad van andere burgers (geen
studenten) moet elk jaar stijgen. Beide (ESD en GCE)
zijn inclusief educatie over klimaatsverandering. En
bestaan en jaarlijkse evaluatie/bijsturing van
adaptatieplan.

“Tegen 2030 een Belgisch beleidsplan
implementeren om Education on Sustainable
Development (in lijn met aanbeveling van
Europese Raad 2010) te voorzien in alle niveaus
van het onderwijs alsook het levenslang leren
over Duurzame Ontwikkeling verzekeren van alle
burgers. Beide (ESD en GCE) zijn inclusief educatie
over klimaatsverandering. En bestaan van
adaptatieplan.“

Doelstellingen

Subdoelstellingen

11. Maak steden en
menselijke
nederzettingen
inclusief, veilig,
veerkrachtig en
duurzaam

11.7. Tegen 2030 universele toegang
voorzien tot veilige, inclusieve en
toegankelijke, groene en openbare ruimtes,
in het bijzonder voor vrouwen en kinderen,
ouderen en personen met een handicap

11. Maak steden en
menselijke
nederzettingen
inclusief, veilig,
veerkrachtig en
duurzaam

11. Maak steden en
menselijke
nederzettingen
inclusief, veilig,
veerkrachtig en
duurzaam

12. Verzeker
12.2. Tegen 2030 het duurzame beheer en
duurzame
het efficiënte gebruik van natuurlijke
consumptie- en
hulpbronnen realiseren
productiepatronen

“Tegen 2030 moet:
het totale binnenlands materiaalverbruik dalen
met 10%
de materialenvoetafdruk van de Belgische
consumptie dalen met 40%
België verbintenissen aangaan om
ontginningen in het buitenland duurzamer te
maken (sociale én ecologische kost
meerekenen) + nationale organisatie oprichten
om te monitoren + verbintenis tot circulaire
economie te implementeren.
12. Verzeker
12.8. Tegen 2030 garanderen dat mensen
“Tegen 2024 een Belgisch beleidsplan
duurzame
overal beschikken over relevantie informatie implementeren dat voorziet om Education on
consumptie- en
over en zich bewust zijn van duurzame
Sustainable Development (in lijn met
productiepatronen ontwikkeling en levensstijlen die in
aanbeveling van Europese Raad 2010) te
harmonie zijn met de natuur
voorzien in alle niveaus van het onderwijs
alsook het levenslang leren over Duurzame
Ontwikkeling verzekeren van alle burgers. Het
plan moet een geschikte steekproef ‘kennis
duurzame ontwikkeling’ bevatten voor de
monitoring van de kennis (bijvoorbeeld
Sulitest). Vanaf 2024 moet elk jaar de
aanbevolen steekproef genomen worden voor
alle burgers. De resultaten op de steekproef
moeten elk jaar beter worden”
12. Verzeker
12.a. Ondersteunen van
SDG targets 17.6; 17.7 en 17.8
duurzame
ontwikkelingslanden ter versterking van hun
consumptie- en
wetenschappelijke en technologische
productiepatronen mogelijkheden om de richting uit te gaan
van meer duurzame consumptie- en
productiepatronen
13. Neem dringend
actie om de
klimaatverandering
en haar impact te
bestrijden

13.3. De opvoeding, bewustwording en de
menselijke en institutionele capaciteit
verbeteren met betrekking tot mitigatie,
adaptatie, impactvermindering en
vroegtijdige waarschuwing inzake
klimaatverandering

“Tegen 2024 een Belgisch beleidsplan
implementeren dat voorziet om Education on
Sustainable Development (in lijn met
aanbeveling van Europese Raad 2010) te
voorzien in alle niveaus van het onderwijs
alsook het levenslang leren over Duurzame
Ontwikkeling verzekeren van alle burgers. Het
plan moet een geschikte steekproef ‘kennis
duurzame ontwikkeling’ bevatten voor de
monitoring van de kennis (bijvoorbeeld
Sulitest). Vanaf 2024 moet elk jaar de
aanbevolen steekproef genomen worden voor
alle burgers. De resultaten op de steekproef
moeten elk jaar beter worden. Beide (ESD en
GCE) zijn inclusief educatie over
klimaatsverandering. En bestaan en jaarlijkse
evaluatie/bijsturing van adaptatieplan”

LIJST 3a
OTHER-targets
SMART
High ambition

LIJST 3b
OTHER-targets
SMART
Average ambition

LIJST 3c
OTHER-targets
SMART
Business As Usual

13.b. Mechanismen promoten om de
capaciteit te vergroten in het kader van
doeltreffende aan klimaatverandering
gekoppelde planning en beheer in de minst
ontwikkelde landen en de kleine
eilandstaten, waarbij ook wordt gefocust op
vrouwen, jongeren en lokale en
gemarginaliseerde gemeenschappen

“Actieve Belgische deelname (onmiddellijk) aan
Paris Agreement én toekomstige
overeenkomsten of initiatieven, om
ondersteuning te geven aan
ontwikkelingslanden via afgesproken NDC.
Bestaan van en opvolging van NAP. België zal
het technologiemechanisme (2010)
ondersteunen, (twee onderdelen: een
“Technology Executive Committee” (TEC), dat
de behoeften evalueert en aanbevelingen
formuleert, en een “Climate Technology Centre
and Network” (CTCN), belast met het
verstrekken van adviezen en technische
bijstand aan ontwikkelingslanden, om die
landen te helpen hun technologische
behoeften te bepalen en hun eigen
aanpassings- of mitigatieprogramma’s op te
zetten. Investeer in Green Climate Fund
Readiness en Preparatory Support Programme,
(met jaarlijkse verhoging zodanig dat de steun
tegen 2030 een verdubbeling is in vergelijking
met 2021), bedoeld om het opmaken van NAPs
te ondersteunen.”

“Actieve Belgische deelname (onmiddellijk) aan Paris
Agreement én toekomstige overeenkomsten of
initiatieven, om ondersteuning te geven aan
ontwikkelingslanden via afgesproken NDC. Bestaan
van en opvolging van NAP. België zal het
technologiemechanisme (2010) ondersteunen, (twee
onderdelen: een “Technology Executive Committee”
(TEC), dat de behoeften evalueert en aanbevelingen
formuleert, en een “Climate Technology Centre and
Network” (CTCN), belast met het verstrekken van
adviezen en technische bijstand aan
ontwikkelingslanden, om die landen te helpen hun
technologische behoeften te bepalen en hun eigen
aanpassings- of mitigatieprogramma’s op te zetten.
Investeer in Green Climate Fund Readiness en
Preparatory Support Programme, met jaarlijkse
verhoging, bedoeld om het opmaken van NAPs te
ondersteunen.”

“Actieve Belgische deelname (onmiddellijk) aan
Paris Agreement om ondersteuning te geven aan
ontwikkelingslanden via afgesproken NDC.
Bestaan van en opvolging van NAP. België zal het
technologiemechanisme (2010) ondersteunen,
(twee onderdelen: een “Technology Executive
Committee” (TEC), dat de behoeften evalueert en
aanbevelingen formuleert, en een “Climate
Technology Centre and Network” (CTCN), belast
met het verstrekken van adviezen en technische
bijstand aan ontwikkelingslanden, om die landen
te helpen hun technologische behoeften te
bepalen en hun eigen aanpassings- of
mitigatieprogramma’s op te zetten.”

14. Behoud en
maak duurzaam
gebruik van de
oceanen, de zeeën
en de maritieme
hulpbronnen
14. Behoud en
maak duurzaam
gebruik van de
oceanen, de zeeën
en de maritieme
hulpbronnen

14.3. De impact van de verzuring van de
oceanen minimaliseren en aanpakken, ook
via verhoogde wetenschappelijke
samenwerking op alle niveaus

België start met pH metingen in de Noordzee
tegen 2022. België sluit aan bij OAalliance
tegen 2022 en stelt een actieprogramma op
tegen 2024 met het oog op het realiseren van
acties tegen 2030.

België start met pH metingen in de Noordzee tegen
2022. België sluit aan bij OAaliiance tegen 2023.

België start met pH metingen in de Noordzee
tegen 2025.

Het percentage R&D middelen die besteed worden
aan oceaanonderzoek verdubbelt tegen 2030.

Het percentage R&D middelen die besteed
worden aan oceaanonderzoek blijft vanaf nu en
minstens tot 2030 behouden op het niveau van
2015.

15. Bescherm,
herstel en bevorder
het duurzaam
gebruik van
landecosystemen,
beheer wouden,
bestrijd
woestijnvorming,
stop en maak
landdegradatie
ongedaan en roep
het verlies aan
biodiversiteit een
halt toe.

15.2. Tegen 2020 de implementatie
bevorderen van het duurzaam beheer van
alle soorten bossen, de ontbossing een halt
toeroepen, verloederde bossen herstellen
en op duurzame manier bebossing en
herbebossing mondiaal opvoeren

Forest area net change rate = 0,75% (cfr. de
Forest area net change rate = 0,75%/jaar (cfr. de
Vlaamse doelstelling), maw een globale
Vlaamse doelstelling), maw een toename van het
toename van het bosoppervlak van 7,5% tegen bosoppervlak van 7,5% tegen 2030.Tegen 2030 is
2030.Tegen 2030 is gegarandeerd en
gegarandeerd en aangetoond dat alle openbare
aangetoond dat alle openbare bossen en 50% bossen en 50% van de private bossen gecertificeerd
van de private bossen gecertificeerd zijn
zijn volgens FSC of PEFC. Bossen die beantwoorden
volgens FSC of PEFC.Bossen die beantwoorden aan één of meerdere typische Europese habitat-codes
aan één of meerdere typische Europese habitat- worden niet ontbost.
codes worden niet ontbost. Het aandeel
bossen die beantwoorden aan één of
meerdere typische Europese habitatcodes
maakt 25% van het totale bosoppervlakte uit
tegen 2030.

Forest area net change rate = 0%; maw bos dat
wordt gekapt wordt altijd 100% in oppervlakte
gecompenseerd en in 2030 is het totale
bosoppervlak in België niet gedaald.De
bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label moet
stijgen tegen 2030.

15. Bescherm,
herstel en bevorder
het duurzaam
gebruik van
landecosystemen,
beheer wouden,
bestrijd
woestijnvorming,
stop en maak
landdegradatie
ongedaan en roep
het verlies aan
biodiversiteit een
halt toe.

15.3. Tegen 2030 de woestijnvorming
tegengaan, aangetast land en
gedegradeerde bodem herstellen, ook land
dat wordt aangetast door woestijnvorming,
droogte en overstromingen, en streven naar
een wereld die qua landdegradatie neutraal
is

deelname aan het LDN Target Setting
Programme van de UNCCD met de opmaak van
een actieprogramma tegen 2022, waarbij LDN,
zoals hierboven gedefinieerd bereikt wordt
tegen 2030 én waarbij, in navolging van Aichi
target 15, 15% van de gedegradeerde grond
hersteld wordt, eveneens tegen 2030. Dit
betreft een inspanningsverbintenis én een
ambitieuzer resultaatsverbintenis

deelname aan het LDN Target Setting Programme van
de UNCCD met de opmaak van een actieprogramma
tegen 2022, waarbij LDN, zoals hierboven
gedefinieerd bereikt wordt tegen 2030. Dit betreft
een inspanningsverbintenis én een concrete
resultaatsverbintenis sin overeenstemming met de
SDG target tegen 2030 op landelijk niveau.

deelname aan het LDN Target Setting Programme
van de UNCCD met de opmaak van een
actieprogramma tegen 2025. Dit betreft een
inspanningsverbintenis.

15. Bescherm,
herstel en bevorder
het duurzaam
gebruik van
landecosystemen,
beheer wouden,
bestrijd
woestijnvorming,
stop en maak
landdegradatie
ongedaan en roep
het verlies aan
biodiversiteit een
halt toe.

15.4. Tegen 2030 het behoud garanderen
geen bergen in België, voor internationaal zie
van de ecosystemen in de bergen, met
SDG target 17.9
inbegrip van hun biodiversiteit, om hun
vermogen te versterken voordelen te
genereren die essentieel zijn voor duurzame
ontwikkeling

geen bergen in België, zie SDG target 17.9

geen bergen in België, zie SDG target 17.9

Doelstellingen

Subdoelstellingen

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

14.a. De wetenschappelijke kennis
Het percentage R&D middelen die besteed
vergroten, onderzoekscapaciteit
worden aan oceaanonderzoek verdubbelt
ontwikkelen en mariene technologie
tegen 2025.
overdragen, waarbij rekening wordt
gehouden met de criteria en richtlijnen van
de Intergouvernementele Oceanografische
Commissie inzake de overdracht van
mariene technologie, om de gezondheid van
de oceaan te verbeteren en de bijdrage te
verruimen van de mariene biodiversiteit tot
de ontwikkeling van ontwikkelingslanden, in
het bijzonder kleine eilandstaten en de
minst ontwikkelde landen

Doelstellingen

Subdoelstellingen

LIJST 3a
OTHER-targets
SMART
High ambition

LIJST 3b
OTHER-targets
SMART
Average ambition

LIJST 3c
OTHER-targets
SMART
Business As Usual

15. Bescherm,
herstel en bevorder
het duurzaam
gebruik van
landecosystemen,
beheer wouden,
bestrijd
woestijnvorming,
stop en maak
landdegradatie
ongedaan en roep
het verlies aan
biodiversiteit een
halt toe.

15.9. Tegen 2020 ecosysteem- en
biodiversiteitswaarden integreren in
nationale en plaatselijke planning,
ontwikkelingsprocessen, strategieën en
plannen inzake armoedebestrijding

Tegen 2025 ten laatste, houden alle
strategieën en planningsprocessen inzake
ontwikkeling en armoedebestrijding rekening
met biodiversiteitswaarden. Toepassing
aangepaste SEEA methodiek tegen 2022

Tegen 2030 ten laatste, houden alle strategieën en
planningsprocessen inzake ontwikkeling en
armoedebestrijding rekening met
biodiversiteitswaarden.Toepassing aangepaste SEEA
methodiek tegen 2025.

Toepassing aangepaste SEEA methodiek tegen
2025

15. Bescherm,
herstel en bevorder
het duurzaam
gebruik van
landecosystemen,
beheer wouden,
bestrijd
woestijnvorming,
stop en maak
landdegradatie
ongedaan en roep
het verlies aan
biodiversiteit een
halt toe.

15.a. Financiële hulpbronnen mobiliseren en
aanzienlijk verhogen vanuit allerlei bronnen
om de biodiversiteit en de ecosystemen te
vrijwaren en op duurzame wijze te
gebruiken

Het verdubbelen van de jaarlijkse besteding
van financiële middelen voor biodiversiteit ten
opzichte van het jaarlijkse gemiddelde tussen
2018 en 2020, en dit tegen 2025. Dit niveau
minstens tot 2030 handhaven.

Het verdubbelen van de jaarlijkse besteding van
financiële middelen voor biodiversiteit ten opzichte
van het jaarlijkse gemiddelde tussen 2018 en 2020, en
dit tegen 2030.

Minstens behouden van de jaarlijkse besteding
van financiële middelen voor biodiversiteit op het
niveau van het jaarlijkse gemiddelde tussen 2018
en 2020, en dit zeker nog tot 2030.

15. Bescherm,
herstel en bevorder
het duurzaam
gebruik van
landecosystemen,
beheer wouden,
bestrijd
woestijnvorming,
stop en maak
landdegradatie
ongedaan en roep
het verlies aan
biodiversiteit een
halt toe.

15.b. Aanzienlijke middelen mobiliseren
SDG target 17.1, 17.2, 17.3 en 17.4
vanuit allerlei bronnen en op alle niveaus
om duurzaam bosbeheer te financieren en
gepaste stimuli te verschaffen aan
ontwikkelingslanden om een dergelijk
beheer te organiseren, ook voor behoud en
herbebossing

SDG target 17.1, 17.2, 17.3 en 17.4

SDG target 17.1, 17.2, 17.3 en 17.4

15. Bescherm,
herstel en bevorder
het duurzaam
gebruik van
landecosystemen,
beheer wouden,
bestrijd
woestijnvorming,
stop en maak
landdegradatie
ongedaan en roep
het verlies aan
biodiversiteit een
halt toe.

15.c. De wereldwijde inspanningen ter
SDG targets 15.7, 16.4 en 17.9
bestrijding van stroperij en illegale handel in
beschermde diersoorten opvoeren, ook
door verhoging van de capaciteit van
plaatselijke gemeenschappen in hun streven
naar kansen inzake een duurzaam bestaan

SDG targets 15.7, 16.4 en 17.9

SDG targets 15.7, 16.4 en 17.9

17. Versterk de
implementatiemidd
elen en revitaliseer
het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame
ontwikkeling

17.4. Ontwikkelingslanden bijstaan in hun
streven naar schuldhoudbaarheid op lange
termijn via gecoördineerde beleidslijnen
waarbij aandacht wordt besteed aan het
aanmoedigen van de schuldfinanciering, de
schuldverlichting en de
schuldherstructurering, indien van
toepassing, en de externe schuld aanpakken
van arme landen met een grote schuldenlast
om hun schuldencrisis in te perken

“Tegen 2030 blijft schuldkwijtschelding een
deel in de mix van ontwikkelingsfinanciering.
België zal de inspanningen van het verleden
verderzetten om schulden kwijt te schelden
aan ontwikkelingslanden en bij onze partners
aandringen hetzelfde te doen. België zal een
financiële bijdrage leveren via internationale
organisaties voor capaciteitsopbouw in
ontwikkelingslanden om te leren schuld te
managen (“debt sustainability”). België zal
onmiddellijk en continu tot 2030 actief
deelnemen aan (internationale UN) debatten
over schuldbeheer en of schuldkwijtschelding.

“Tegen 2030 blijft schuldkwijtschelding een deel in de
mix van ontwikkelingsfinanciering. België zal de
inspanningen van het verleden verderzetten om
schulden kwijt te schelden aan ontwikkelingslanden
en bij onze partners aandringen hetzelfde te doen.
België zal een financiële bijdrage leveren via
internationale organisaties voor capaciteitsopbouw in
ontwikkelingslanden om te leren schuld te managen
(“debt sustainability”).

“Tegen 2030 blijft schuldkwijtschelding een deel
in de mix van ontwikkelingsfinanciering. België zal
de inspanningen van het verleden verderzetten
om schulden kwijt te schelden aan
ontwikkelingslanden en bij onze partners
aandringen hetzelfde te doen. “

17. Versterk de
implementatiemidd
elen en revitaliseer
het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame
ontwikkeling

17.6. Versterken van de Noord-Zuid-, de
Zuid-Zuid- en de regionale en internationale
trilaterale samenwerking inzake
wetenschap, technologie en innovatie en
vergemakkelijken van de toegang daartoe;
en het delen van kennis uitbreiden volgens
voorwaarden die wederzijds worden
bepaald, ook via de verbeterde coördinatie
tussen bestaande mechanismen, in het
bijzonder op het niveau van de Verenigde
Naties, en via een mondiaal mechanisme
voor de facilitering van technologie

“Tegen 2030 moet het aantal Fixed Internet
broadband (per snelheid) inschrijvingen per
100 burgers stijgen én moet het aantal
studenten en onderzoekers van
ontwikkelingslanden stijgen met 10%. Partner
zijn in het “technologie (facilitatie)
mechanisme” van de UN. D4D versterken.”

“Tegen 2030 moet het aantal Fixed Internet
broadband (per snelheid) inschrijvingen per 100
burgers stijgen én moet het aantal studenten en
onderzoekers van ontwikkelingslanden stijgen met
5%. Partner zijn in het “technologie (facilitatie)
mechanisme” van de UN. Verder zetten van de D4D.”

“Tegen 2030 moet het aantal Fixed Internet
broadband (per snelheid) inschrijvingen per 100
burgers stijgen én mag het aantal studenten en
onderzoekers van ontwikkelingslanden niet
dalen. Partner zijn in het “technologie (facilitatie)
mechanisme” van de UN. Verder zetten van de
D4D.”

17. Versterk de
implementatiemidd
elen en revitaliseer
het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame
ontwikkeling

17.7. Promoot de ontwikkeling,
overdracht, verspreiding en verdeling
van ecologische technologieën aan
ontwikkelingslanden volgens gunstige
voorwaarden, ook inzake gunstige en
preferentiële bepalingen, zoals
wederzijds overeengekomen

“Tegen 2030 zal België ontwikkeling,
overdracht, en verspreiding van
“Environmentally Sound Technologies” aan
ontwikkelingslanden volgens gunstige
voorwaarden, ook inzake gunstige en
preferentiële bepalingen, vastleggen (via een
algemeen beleidskader voor groene
technologie, partnerschappen en financiële
steun direct voor deze technologieën, waarvan
ten minste voor elk van de in UNSTAT
metadata EST sector een specifieke

“Tegen 2030 zal België ontwikkeling, overdracht, en
verspreiding van “Environmentally Sound
Technologies” aan ontwikkelingslanden volgens
gunstige voorwaarden, ook inzake gunstige en
preferentiële bepalingen, vastleggen (via een
algemeen beleidskader voor groene technologie,
partnerschappen en financiële steun direct voor deze
technologieën, waarvan ten minste voor elk van de in
UNSTAT metadata EST sector een specifiek
overeenkomst wordt uitgewerkt) én verzamel jaarlijks
data over financieringen in EST”.

“Tegen 2030 zal België ontwikkeling, overdracht,
en verspreiding van “Environmentally Sound
Technologies” aan ontwikkelingslanden volgens
gunstige voorwaarden, ook inzake gunstige en
preferentiële bepalingen, vastleggen (via een
algemeen beleidskader voor groene technologie,
partnerschappen en financiële steun direct voor
deze technologieën) én verzamel jaarlijks data
over financieringen in EST.”

LIJST 3a
OTHER-targets
SMART
High ambition

LIJST 3b
OTHER-targets
SMART
Average ambition

LIJST 3c
OTHER-targets
SMART
Business As Usual

Doelstellingen

Subdoelstellingen

17. Versterk de
implementatiemidd
elen en revitaliseer
het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame
ontwikkeling

17.9. De internationale steun verhogen voor
het implementeren van doeltreffende en
doelgerichte capaciteitsopbouw in
ontwikkelingslanden ter ondersteuning van
nationale plannen die erop gericht zijn om
alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
te implementeren, ook via de Noord-Zuid-,
Zuid-Zuid- en trilaterale samenwerking

17. Versterk de
implementatiemidd
elen en revitaliseer
het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame
ontwikkeling

17.11. De export van ontwikkelingslanden “Tegen 2030 het aandeel van import in België
aanzienlijk doen toenemen, in het bijzonder door minst ontwikkelde landen moet
met de bedoeling om het aandeel van de
verdubbelen (tov 2020).”
minst ontwikkelde landen in de mondiale
export tegen 2020 te verdubbelen

“Tegen 2030 het aandeel van import in België door “Het aandeel van import in België door
minst ontwikkelde landen moet met 50% stijgen (tov ontwikkelingslanden minst ontwikkelde landen
2020).”
moet jaarlijks toenemen.”

17. Versterk de
implementatiemidd
elen en revitaliseer
het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame
ontwikkeling

17.15. De beleidsruimte en het leiderschap
van elke land respecteren om beleidslijnen
uit te werken en om duurzame ontwikkeling
te implementeren om een einde te maken
aan armoede

“Onmiddellijk het Busan partnerschap
implementeren en respecteren. Meet hiervoor
steeds voor een Belgische ontwikkelings
interventie de drie vragen op UN metadata,
waarbij jaarlijks als doel geldt:
i) het deel (%) van het aantal interven es met
objectieven die voortkomen van beleidskaders,
plannen of strategieën van de lokale overheid
moet tegen 2030 100% bedragen; “
ii) het gemiddeld deel (%) indicators per
interventie dat voorkomt uit resultaten,
beleidskaders, plannen of strategieën van de
lokale overheid moet tegen 2030 100%
bedragen;”
iii) het gemiddeld deel (%) indicators per
interventie dat steunt op databronnen bezorgd
door lokale monitoring systemen of lokaal
statistische diensten om projectvoortgang te
monitoren (%), moet tegen 2030 100%
bedragen;”

“Onmiddellijk het Busan partnerschap implementeren “Onmiddellijk het Busan partnerschap
en respecteren. Meet hiervoor steeds voor een
implementeren en respecteren. Meet hiervoor
Belgische ontwikkelings interventie de drie vragen op steeds voor een Belgische ontwikkelings
UN metadata, waarbij jaarlijks als doel geldt:
interventie de drie vragen op UN metadata,
i) het deel a (in %) van het aantal interven es in jaar waarbij jaarlijks als doel geldt:
n met objectieven die voortkomen van beleidskaders, i) het deel (%) van het aantal interven es met
plannen of strategieën van de lokale overheid moet objectieven die voortkomen van beleidskaders,
jaarlijks dat % verhogen met minstens 50% van (100%- plannen of strategieën van de lokale overheid
a); startjaar n is 2021.
moet jaar na jaar stijgen;
ii) het gemiddeld deel b (%) indicators in jaar n per
ii) het gemiddeld deel (%) indicators per
interventie dat voorkomt uit resultaten,
interventie dat voorkomt uit resultaten,
beleidskaders, plannen of strategieën van de lokale
beleidskaders, plannen of strategieën van de
overheid moet jaarlijks dat % verhogen met minstens lokale overheid moet jaar na jaar stijgen
50% van (100%-b); startjaar n is 2021.
iii) het gemiddeld deel (%) indicators per
iii) het gemiddeld deel c (%) indicators in jaar n per
interventie dat steunt op databronnen bezorgd
interventie dat steunt op databronnen bezorgd door door lokale monitoring systemen of lokaal
lokale monitoring systemen of lokaal statistische
statistische diensten om projectvoortgang te
diensten om projectvoortgang te monitoren (%),
monitoren (%), moet jaar na jaar stijgen”
moet jaarlijks dat % verhogen met minstens 50% van
(100%-c); startjaar n is 2021

17. Versterk de
implementatiemidd
elen en revitaliseer
het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame
ontwikkeling

17.17. Doeltreffende openbare, publiekprivate en maatschappelijke
partnerschappen aanmoedigen en
bevorderen, voortbouwend op de ervaring
en het netwerk van partnerschappen

“Continu (bijv. jaarlijks overzicht) de werking
(missie) van BIO blijven uitvoeren, waarbij de
steun aan Sub-Sahara Afrika moet verdubbelen
(met focus op specifieke projecten mbt
toegang tot elektriciteit en gezondheid). Het
aantal ondertekenaars (zowel organisaties als
individueel) van het Belgisch charter moet
verdubbelen tegen 2030 in vergelijking met
status van 2020. In België organiseer minstens
halfjaarlijks een forum waarbij deelnemers
kunnen participeren in de formulering van
duurzame ontwikkelingsstrategie.”

“Continu (bijv. jaarlijks overzicht) de werking (missie)
van BIO blijven uitvoeren, waarbij de steun aan SubSahara Afrika moet verhogen (met focus op specifieke
projecten mbt toegang tot elektriciteit en
gezondheid). Het aantal ondertekenaars (zowel
organisaties als individueel) van het Belgisch charter
moet met 50% stijgen tegen 2030 in vergelijking met
status van 2020. In België organiseer minstens
jaarlijks een forum waarbij deelnemers kunnen
participeren in de formulering van duurzame
ontwikkelingsstrategie.”

“Tegen 2030 zal België CIFAL (Unitar)
doelstellingen blijvend steunen en de
activiteiten van de lokale divisie uitbreiden.
Peer-to-peer partnerships tussen instituties
voor capaciteitsopbouw mbt de SDG’s
verhogen

“Tegen 2030 zal België CIFAL (Unitar) doelstellingen
blijvend steunen en de activiteiten van de lokale
divisie uitbreiden. Peer-to-peer partnerships tussen
instituties aangaan voor capaciteitsopbouw mbt de
SDG’s.

“Tegen 2030 zal België CIFAL (Unitar)
doelstellingen blijvend steunen en de lokale
divisie onderhouden.”

“Continu (bijv. jaarlijks overzicht) de werking
(missie) van BIO blijven uitvoeren. Het aantal
ondertekenaars (zowel organisaties als
individueel) van het Belgisch charter moet jaar na
jaar stijgen. In België organiseer minstens jaarlijks
een forum waarbij deelnemers kunnen
participeren in de formulering van duurzame
ontwikkelingsstrategie.”

