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1. Beëindig armoede 
overal en in al haar 
vormen

1.1. Tegen 2030 extreme armoede uitroeien 
voor alle mensen wereldwijd, die met 
minder dan $ 1,25 per dag moeten 
rondkomen

100%

1. Beëindig armoede 
overal en in al haar 
vormen

1.2. Tegen 2030 het aandeel mannen, 
vrouwen en kinderen van alle leeftijden die 
volgens de nationale definities in armoede 
leven in al haar dimensies, minstens tot de 
helft terugbrengen

Het aandeel personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting 
moet gehalveerd zijn, namelijk van 21,1% in 2015 naar 10,6% in 2030

15,0% 85,0% -13,5 Extra inspanningen zullen nodig 
zijn om de target te bereiken 
tegen 2030.

1. Beëindig armoede 
overal en in al haar 
vormen

1.3. Nationaal toepasbare sociale 
beschermingssystemen en maatregelen 
implementeren voor iedereen, met inbegrip 
van sociale beschermingsvloeren, en tegen 
2030 een aanzienlijke dekkingsgraad 
realiseren van de armen en de kwetsbaren

100% Voldaan, behalve: 
Aandachtspunt: percentage van 
de beroepsbevolking dat een 
vergoeding krijgt in geval van een 
arbeidsongeval (63,1%).  
Aangezien het gegeven slechts 
één jaar (2019) betreft, kan niet 
ingeschat worden of dit 
onderdeel van de doelstelling zal 
worden bereikt tegen 2030.

1. Beëindig armoede 
overal en in al haar 
vormen

1.5. Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen 
van de armen en van zij die zich in 
kwetsbare situaties bevinden en hun 
blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met 
klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen 
en andere economische, sociale en 
ecologische schokken en rampen beperken

Hoofddoelstelling: In overeenstemming met het kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering 2015 – 2030 een holistisch ramprisicobeheer 
ontwikkelen en implementeren op alle niveaus: voor klimaat

100% Zie SDG 13 (klimaatplan bestaat)

Hoofddoelstelling: In overeenstemming met het kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering 2015 – 2030 een holistisch ramprisicobeheer 
ontwikkelen en implementeren op alle niveaus: voor andere rampen

0% niet voor andere rampen en 
schokken

Bijkomende doelstelling 1: het jaarlijks gemiddeld aantal slachtoffers 
van rampen moet tijdens het decennium 2020-2030 lager liggen dan 
1,97 per 100.000 inwoners.

0% Overgenomen van SDG 11.5: Zie 
ook 13.1. De doelstelling is 
bedoeld over de periode 2020-
2030. We plaatsen deze dus 
voorlopig op nul en bevelen aan 
voor jaarlijkse opvolging. 
Aangezien er geen trend is voor 
de data uit het verleden, is ook 
via CGR voorspelling moeilijk. We 
zien wel dat de target nu reeds 
vervuld is voor 2016, 2017, 2018, 
maar niet voor 2015 en 2019

Bijkomende doelstelling 2: Reduce direct disaster economic loss in 
relation to global gross domestic product (GDP) by 2030 ( Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030)

0% Overgenomen van SDG 11.5: 
Indicator onbepaald/ trend 
onduidelijk. Dus onbereikt - 0%. 
Enkel data voor totale periode 
gevonden, niet jaar per jaar in 
tabelvorm. Beter data 
verzamelen. “Currently there is 
no mechanism in place for EU 
Member States to report the 
economic losses from weather 
and climate-related events to the 
European Commission or the 
EEA. However, activities 
coordinated by the JRC (6) are 
underway to improve national 
databases on disaster losses. The 
UN Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-
2030 (SFDRR) [vi] laid down 
priorities for action and policy 
targets. Once comparable 
national databases are available 
for all EU Member States and 
EEA member countries, and the 
data are reported, this EEA 
indicator will be based on such 
country data.” 

1. Beëindig armoede 
overal en in al haar 
vormen

1.b. Solide beleidskaders creëren op 
nationaal, regionaal en internationaal 
niveau, die zijn gebaseerd op 
ontwikkelingsstrategieën ten gunste van de 
armen en het genderbeleid, om de versnelde 
investering te ondersteunen in acties die 
gericht zijn op het uitroeien van de armoede

100% Armoede, genderbeleid: Er zijn 
meerdere plannen, zowel 
federaal als regionaal, maar het 
is belangrijk om hier blijvend 
aandacht aan te besteden.

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

2.1. Tegen 2030 een einde maken aan 
honger en voor iedereen, in het bijzonder de 
armen en de mensen die leven in kwetsbare 
situaties, met inbegrip van kinderen, toegang 
garanderen tot veilig, voedzaam en 
voldoende voedsel en dit het hele jaar lang

Prevalence of undernourishment is 0% in 2030 97,5% 2,5%

Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population, 
based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES) is 0% in 2030

89,2% 10,8% -18,3 Absolute waarde is 10.78% van 
de mensen zijn in een situatie 
van gemiddelde tot ernstige 
voedselonzekerheid. Dit cijfer is 
de laatste jaren aan het stijgen 
wat ons onaanvaardbaar lijkt 
voor een (westers) land.

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

2.4. Tegen 2030 duurzame 
voedselproductiesystemen garanderen en 
veerkrachtige landbouwpraktijken 
implementeren die de productiviteit en de 
productie kunnen verhogen, die helpen bij 
het in stand houden van ecosystemen, die 
de aanpassingscapaciteit verhogen in de 
strijd tegen klimaatverandering, extreme 
weersomstandigheden, droogte, 
overstromingen en andere rampen en die op 
een progressieve manier de kwaliteit van het 
land en de bodem verbeteren

Tegen 2030 moet het gebruik van chemische pesticiden met 50% 
verminderen

22,0% 78,0% -18,7 Extra inspanningen noodzakelijk 
om de target te behalen tegen 
2030.

Tegen 2030 moet het risico van chemische pesticiden met 50% 
verminderen (harmonised risk indicator)

50,0% 50,0% -1,8

Tegen 2030 moeten er tenminste 50% minder nutriëntenverliezen zijn. 0% Eurostat bevat enkel gegevens 
tot en met 2014. Verdere 
opvolging noodzakelijk. 
Voorlopig op 0% geplaatst. 

Tegen 2030, tenminste 20% minder gebruik van meststoffen (N) 18,0% 82,0% -6,0 Extra inspanningen noodzakelijk.

Tegen 2030, tenminste 20% minder gebruik van meststoffen (P) 50,0% 50,0% -2,0
De verkoop van antibiotica voor landbouwdieren moet tegen 2030 met 
50% verminderen

64,0% 36,0% -1,5

Tegen 2030 moet 25% van alle landbouwgrond biologisch zijn. 8,0% 92,0% -27,4 Sterke inhaalbeweging nodig, 
vooral in het Vlaams Gewest.
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2. Beëindig honger, 
bereik 
voedselzekerheid en 
verbeterde voeding 
en promoot 
duurzame landbouw

2.a. Verhogen van de investeringen, door 
versterkte internationale samenwerking, in 
landelijke infrastructuur, landbouwkundig 
onderzoek en uitgebreide diensten, 
technologische ontwikkeling en genetische 
databanken voor planten en vee om de 
landbouwkundige productiecapaciteit in 
ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de 
minst ontwikkelde landen, te versterken

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de 
verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto 
nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor 
ontwikkelingslanden (ODA/GNI)

61,7% 38,3% -9,4 overgenomen van 17.2

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 0,15 tot 
0,20% van het bruto nationaal inkomen besteden aan de minst 
ontwikkelde landen;

41,8% 58,2% -13,2 overgenomen van 17.2

België moet zorgen dat het aandeel van Belgische ODA aan MOL t.o.v. 
het totaal Belgische ODA minstens 50% wordt 

62,0% 38,0% -7,8 overgenomen van 17.2

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

2.b. Corrigeren en voorkomen van 
handelsbeperkingen en scheefgegroeide 
situaties op de wereldlandbouwmarkten, 
door onder andere tegelijk alle vormen van 
landbouwexportsubsidies en alle 
exportmaatregelen met een gelijkaardig 
effect af te schaffen, in overeenstemming 
met het mandaat van de 
Ontwikkelingsronde in Doha

 100%

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

2.c. Maatregelen aannemen die de correcte 
werking moeten garanderen van de 
voedselgrondstoffenmarkten en hun 
afgeleiden en een snelle toegang tot 
marktinformatie bevorderen, met inbegrip 
van informatie over voedselreserves, om de 
extreme volatiliteit van de voedselprijzen te 
helpen beperken

 100% dit moet wel jaarlijks 
geëvalueerd worden

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

3.1. Tegen 2030 de globale moedersterfte 
terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 
levendgeborenen

100%

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

3.2. Tegen 2030 een einde maken aan 
vermijdbare overlijdens van pasgeborenen 
en kinderen onder de 5 jaar, waarbij alle 
landen er moeten naar streven om het 
sterftecijfer van baby's minstens tot 12 per 
1000 levendgeborenen te beperken alsook 
het sterftecijfer van kinderen jonger dan 5 
jaar eveneens in te perken tot maximum 25 
per 1000 levendgeborenen

100%

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

3.3. Tegen 2030 een einde maken aan 
epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria 
en verwaarloosde tropische ziekten, alsook 
hepatitis, door water overgebrachte ziekten 
en andere overdraagbare ziekten bestrijden

Tegen 2023, verminder het aantal nieuwe hiv-infecties per 1,000 niet-
geïnfecteerde mensen met 73% (tov 2018);

30,7% 69,3% -12,9 inzetten op preventie 
(condooms, PrEP) en vroegtijdige 
detectie

Tegen 2023, verminder het aantal mensen dat sterft aan tuberculose 
met 50% (tov 2018);

66,7% 33,3% -1,7 inzetten op preventie  en 
vroegtijdige detectie

Tegen 2023, verminder het aantal mensen dat sterft aan HBV met 40% 
(tov 2018).

20,4% 79,6% -17,5 inzetten op preventie 
(condooms, vaccinatie) en 
vroegtijdige detectie

Tegen 2023, verminder het aantal mensen dat sterft aan HCV met 40% 
(tov 2018).

1,8% 98,2% -68,7 inzetten op preventie 
(condooms, vaccinatie) en 
vroegtijdige detectie

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

3.4. Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte 
gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met 
een derde inperken via preventie en 
behandeling, en mentale gezondheid en 
welzijn bevorderen

In 2030 zou het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische 
aandoeningen niet boven de 68,6 per 100.000 inwoners van minder dan 
65 jaar mogen liggen.

31,8% 68,2% -5,5 inzetten op preventie (actieve 
levensstijl)

Het aantal zelfdodingen moet dalen met 10% tegen 2025 tov 2015. 86,4% 13,6% -0,3 doelstelling zou behaald worden

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

3.5. De preventie en behandeling versterken 
van misbruik van verslavende middelen, met 
inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk 
gebruik van alcohol

Tegen 2025 bedraagt de alcoholconsumptie per capita per jaar 
maximum 6 liter.

26,1% 73,9% -6,8 inzetten op preventie

Tegen 2025 bedraagt de alcoholconsumptie per capita per jaar bijna nul 
voor kinderen onder de 15 jaar.

67,9% 32,1% -8,4 berekend op "alcohol gedronken 
in het  voorbije jaar" bij Vlaamse 
scholieren van -16 jaar

Tegen 2025 is het gebruik van illegale psychoactieve drug verminderd 
met minstens 25%.

te weinig gegevens gevonden om 
berekeningen te maken, maar 
gezien de stijging in druggebruik 
tussen 2013 en 2018 lijkt het 
onwaarschijnlijk dat de 
doelstelling behaald wordt; 
juridisch verboden dus dat is wel 
voldaan;

Tegen 2025 is het aandeel mensen met problematisch middelengebruik 
dat toegang vindt tot behandelingsopties toegenomen met 50%

geen gegevens gevonden

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

3.6. Tegen 2020 het aantal doden en 
gewonden in het verkeer wereldwijd 
halveren

34,8% 65,2% -3,6

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

3.8. Zorgen voor een universele 
ziekteverzekering, met inbegrip van de 
bescherming tegen financiële risico's, 
toegang tot kwaliteitsvolle essentiële 
gezondheidszorgdiensten en toegang tot de 
veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en 
betaalbare essentiële geneesmiddelen en 
vaccins voor iedereen

Tegen 2030, zorgen voor een universele ziekteverzekering 99,0% 1,0% / doelstelling is bijna bereikt, maar 
laatste percentage is moeilijk te 
overbruggen

Tegen 2030, zorgen voor toegang tot kwaliteitsvolle essentiële 
gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, 
kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor 
iedereen.

98,1% 1,9% -6,1 doelstelling is bijna bereikt, maar 
laatste percentage is moeilijk te 
overbruggen

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

3.9. Tegen 2030 in aanzienlijke mate het 
aantal sterfgevallen en ziekten verminderen 
als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de 
vervuiling en besmetting van lucht, water en 
bodem

Tegen 2030 de gezondheidsimpact (vroegtijdige sterfte) van 
luchtverontreiniging met 52 % doen dalen ten opzichte van 2005.

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

3.b. Het onderzoek en de ontwikkeling 
ondersteunen van vaccins en 
geneesmiddelen voor overdraagbare en niet-
overdraagbare ziekten voor de 
overdraagbare en de niet-overdraagbare 
ziekten die in hoofdzaak 
ontwikkelingslanden treffen, toegang 
verschaffen tot betaalbare essentiële 
geneesmiddelen en vaccins, volgens de 
richtlijnen van de Verklaring van Doha 
aangaande het TRIPS-akkoord en 
Volksgezondheid. De Verklaring bevestigt 
het recht van ontwikkelingslanden om ten 
volle gebruik te maken van de bepalingen 
van de Overeenkomst aangaande de 
Handelsaspecten van de Intellectuele 
Eigendom (TRAIPR) die ruimte laat voor de 
bescherming van de volksgezondheid; en, in 
het bijzonder, het verschaffen van toegang 
tot geneesmiddelen voor iedereen

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de 
verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto 
nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor 
ontwikkelingslanden (ODA/GNI)

61,7% 38,3% -9,4 voor deel "3.b. Het onderzoek en 
de ontwikkeling ondersteunen 
van vaccins en geneesmiddelen 
voor overdraagbare en niet-
overdraagbare ziekten voor de 
overdraagbare en de niet-
overdraagbare ziekten die in 
hoofdzaak ontwikkelingslanden 
treffen." doelstelling (alle drie) 
overgenomen van 17.2: 

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 0,15 tot 
0,20% van het bruto nationaal inkomen besteden aan de minst 
ontwikkelde landen;

41,8% 58,2% -13,2 ook overgenomen van 17.2

België moet zorgen dat het aandeel van Belgische ODA aan MOL t.o.v. 
het totaal Belgische ODA minstens 50% wordt 

62,0% 38,0% -7,8 ook overgenomen van 17.2

3.b. Toegang verschaffen tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en 
vaccins, volgens de richtlijnen van de Verklaring van Doha aangaande 
het TRIPS-akkoord en Volksgezondheid. De Verklaring bevestigt het 
recht van ontwikkelingslanden om ten volle gebruik te maken van de 
bepalingen van de Overeenkomst aangaande de Handelsaspecten van 
de Intellectuele Eigendom (TRAIPR) die ruimte laat voor de bescherming 
van de volksgezondheid; en, in het bijzonder, het verschaffen van 
toegang tot geneesmiddelen voor iedereen

0% Politiek is de intentie dus 
gemaakt, daar echter nog geen 
wet, blijft deze voorlopig op 
onvoldaan staan, moet 
opgevolgd worden hoe zich dit 
juridisch (en in de realiteit) 
vertaalt.

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

4.1. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle 
meisjes en jongens op een vrije, billijke en 
kwalitatief hoogstaande manier lager en 
middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat 
moet kunnen leiden tot relevante en 
doeltreffende leerresultaten

91,6% 8,4% -15,2

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

4.2. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle 
meisjes en jongens in hun vroege kindertijd 
toegang hebben tot een kwalitatieve 
ontwikkeling, zorg en opvoeding 
voorafgaand aan de lagere school zodat ze 
klaar zijn voor het basisonderwijs

98,5% 1,5% -7,8 doelstelling bijna behaald, laatste 
percentages moeilijk te 
overbruggen

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

4.3. Tegen 2030 gelijke toegang garanderen 
voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar 
en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en 
hoger onderwijs, met inbegrip van de 
universiteit

100% Deze doelstelling werd behaald. 
Dit betekent niet dat er geen 
maatschappelijke barrières meer 
zijn die gelijke toegang kunnen 
verhinderen wat we als 
aandachtspunt weerhouden.

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

4.5. Tegen 2030 genderongelijkheden 
wegwerken in het onderwijs en zorgen voor 
gelijke toegang tot alle niveaus inzake 
onderwijs en beroepsopleiding voor de 
kwetsbaren, met inbegrip van mensen met 
een handicap, inheemse bevolkingen en 
kinderen in kwetsbare situaties

Tegen 2030 genderongelijkheden wegwerken in het onderwijs. 100% synergie met 4.3 en 5.5
Juridisch is deze doelstelling 
behaald, maar er bestaan nog 
wel maatschappelijke barrières

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

Tegen 2030 zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake 
onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van 
mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in 
kwetsbare situaties.

100% synergie met 4.3 en 5.5
Juridisch is deze doelstelling 
behaald, maar er bestaan nog 
wel maatschappelijke barrières

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

4.7. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle 
leerlingen kennis en vaardigheden 
verwerven die nodig zijn om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen, onder andere 
via vorming omtrent duurzame ontwikkeling 
en duurzame levenswijzen, mensenrechten, 
gendergelijkheid, de bevordering van een 
cultuur van vrede en geweldloosheid, 
wereldburgerschap en de waardering van 
culturele diversiteit en van de bijdrage van 
de cultuur tot de duurzame ontwikkeling

100% Op beleidsvlak is deze 
doelstelling behaald. Het blijft 
wel belangrijk op te volgen of dit 
zich ook vertaald in de kennis en 
vaardigheden van alle leerlingen. 
Dit blijft een aandachtspunt.

5. Bereik 
gendergelijkheid en 
empowerment voor 
alle vrouwen en 
meisjes

5.1. Een einde maken aan alle vormen van 
discriminatie jegens vrouwen en meisjes, 
overal

100% Deze doelstelling werd behaald 
op juridisch vlak. De 
maatschappelijke vertaling 
hiervan blijft wel een 
aandachtspunt.

5. Bereik 
gendergelijkheid en 
empowerment voor 
alle vrouwen en 
meisjes

5.2. Alle vormen van geweld tegen vrouwen 
en meisjes in de openbare en de privésfeer 
uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en 
seksuele en andere soorten uitbuiting

Vrouwen beschermen tegen alle vormen van geweld en geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld voorkomen, vervolgen en uitbannen.

100% Wetgevend is de doelstelling 
gehaald. Als we kijken naar de 
praktijk, bestaan er geen 
trenddata over geweld tegen 
vrouwen. Er zijn wel 
onderzoeksrapporten die 
gedeeltelijk een zicht geven op 
de huidige toestand. Daar zien 
we nog hoge cijfers wat betreft 
geweld tegen vrouwen.

5. Bereik 
gendergelijkheid en 
empowerment voor 
alle vrouwen en 
meisjes

5.3. Uit de wereld helpen van alle schadelijke 
praktijken, zoals kind-, vroege en 
gedwongen huwelijken en vrouwelijke 
genitale verminking

Gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking zijn 
strafbaar in België. Impliciet betekent dit dat de doelstelling is om deze 
praktijken uit te bannen met onmiddellijke ingang.

100% Wettelijk werd de target behaald. 
Uit sporadische cijfers blijkt dat 
gedwongen huwelijken en 
vrouwelijke genitale verminking 
nog steeds gebeuren in België.

5. Bereik 
gendergelijkheid en 
empowerment voor 
alle vrouwen en 
meisjes

5.5. Verzekeren van de volledige en 
doeltreffende deelname van vrouwen en 
voor gelijke kansen inzake leiderschap op 
alle niveaus van de besluitvorming in het 
politieke, economische en openbare leven

Vrouwen en mannen zullen hun rechten gelijk uitoefenen. Zij zullen 
kunnen bijdragen tot alle aspecten van de ontwikkeling van de 
samenleving en de verbetering van de levensomstandigheden zonder 
onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van hun geslacht. - 
Algemene score

75,0% 25,0% -26,5

Economische participatie 71,4% 28,6% -14,2
Educational attainment 100,0% 0,0% 0,0
Political empowerment 31,3% 68,7% -13,4
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5. Bereik 
gendergelijkheid en 
empowerment voor 
alle vrouwen en 
meisjes

5.6. Verzekeren van universele toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheidszorg 
en reproductieve rechten zoals 
overeengekomen in het kader van het 
Actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling 
en het Peking-Actieplatform en de 
slotdocumenten van hun desbetreffende 
conferenties

Federale wet van 12 januari 2007 ‘strekkende tot controle op de 
toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in 
september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de 
genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen’ beschrijft de 
toepassing van de principes geformuleerd in de Bejing Declaration.;
Art. 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat iedereen het recht heeft 
een menswaardig leven te leiden, waaronder ook het recht op 
bescherming van de gezondheid en het recht op geneeskundige bijstand 
opgelijst worden. Daarmee is toegang tot gezondheidszorg een 
grondwettelijk beschermd recht. Bovendien is er wetgeving over 
specifieke aspecten van seksuele en reproductieve gezondheidszorg, 
zoals wetgeving rond abortus en toegang tot anticonceptie.;
“Intensify our efforts for the full, effective and accelerated 
implementation and funding of the ICPD Programme of Action, Key 

100% Zie ook target 3.7. Deze 
doelstelling werd op juridisch 
vlak behaald, al dient hier ook als 
aandachtspunt meegegeven te 
worden dat een aantal 
maatschappelijke barrières de 
universele toegang kunnen 
belemmeren. 

5. Bereik 
gendergelijkheid en 
empowerment voor 
alle vrouwen en 
meisjes

5.a. Hervormingen doorvoeren waarbij 
vrouwen gelijke rechten krijgen op 
economische middelen, naast toegang tot 
eigenaarschap en controle over land en 
andere vormen van eigendom, financiële 
diensten, erfenissen en natuurlijke 
hulpbronnen, in overeenstemming met 
nationaal recht

“Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is verzekerd”;
"Federale wet van 12 januari 2007 ‘strekkende tot controle op de 
toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in 
september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de 
genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen’ beschrijft de 
toepassing van de principes geformuleerd in de Bejing Declaration."

100%

5. Bereik 
gendergelijkheid en 
empowerment voor 
alle vrouwen en 
meisjes

5.c. Een gezond beleid en afdwingbare 
wetgeving goedkeuren en versterken voor 
de bevordering van gendergelijkheid en de 
zelfredzaamheid van alle vrouwen en 
meisjes op alle niveaus

Federale wet van 12 januari 2007 ‘strekkende tot controle op de 
toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in 
september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de 
genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen’ en het 
daaraan gekoppelde Federaal plan gender mainstreaming volgen op of 
het beleid gevoerd wordt in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Bejing Declaration and Platform for Action.

100%

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

6.1. Tegen 2030 komen tot een universele 
en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar 
drinkwater voor iedereen

99% Voldaan, resterende kloof 
moeilijk te dichten

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

6.2. Tegen 2030 komen tot toegang tot 
gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen 
en hygiëne voor iedereen en een einde 
maken aan openbare ontlasting, waarbij 
speciale aandacht wordt besteed aan de 
behoeften van vrouwen en meisjes en 
mensen in kwetsbare situaties

100% Voldaan, resterende kloof 
moeilijk te dichten

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

6.3. Tegen 2030 de waterkwaliteit 
verbeteren door verontreiniging te 
beperken, de lozing van gevaarlijke 
chemicaliën en materialen een halt toe te 
roepen en de uitstoot ervan tot een 
minimum te beperken waarbij ook het 
aandeel van onbehandeld afvalwater wordt 
gehalveerd en recyclage en veilige 
hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden 
verhoogd

Goede waterkwaliteit voor alle waterlichamen (duidelijke definities en 
criteria voor goede kwaliteit en kwantiteit van verschillende types 
waterlichamen in de kaderrichtlijn water):
1 Goede ecologische toestand oppervlaktewater

27%

Goede waterkwaliteit voor alle waterlichamen (duidelijke definities en 
criteria voor goede kwaliteit en kwantiteit van verschillende types 
waterlichamen in de kaderrichtlijn water):
2 Goede chemische toestand oppervlaktewater

2%

Goede waterkwaliteit voor alle waterlichamen (duidelijke definities en 
criteria voor goede kwaliteit en kwantiteit van verschillende types 
waterlichamen in de kaderrichtlijn water):
3 Goede kwantitatieve toestand grondwater

90%

Goede waterkwaliteit voor alle waterlichamen (duidelijke definities en 
criteria voor goede kwaliteit en kwantiteit van verschillende types 
waterlichamen in de kaderrichtlijn water):
4 Goede chemsiche toestand grondwater

41%

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

6.4. Tegen 2030 in aanzienlijke mate de 
efficiëntie van het watergebruik verhogen in 
alle sectoren en het duurzaam winnen en 
verschaffen van zoetwater garanderen om 
een antwoord te bieden op de 
waterschaarste en om het aantal mensen 
dat af te rekenen heeft met waterschaarste, 
aanzienlijk te verminderen

Waterexploitatie-index, 20 is de drempelwaarde voor waterstress, vanaf 
40 ernstige waterschaarste

100% Jaarlijks op te volgen

De waterefficiëntie moet stijgen 100% Jaarlijks op te volgen
6. Verzeker toegang 
tot duurzaam 
beheer van water en 
sanitatie voor 
iedereen

6.5. Tegen 2030 het geïntegreerde beheer 
van de waterhulpbronnen implementeren 
op alle niveaus, ook via gerichte 
grensoverschrijdende samenwerking 

Opmaken en uitvoeren van de stroomgebeidsbeheersplannen zijn 
onderdeel van de kaderrichtlijnwater evenals de grensoverschrijdende 
samenwerking. 

100%

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

6.6. Tegen 2020 de op water gebaseerde 
ecosystemen beschermen en herstellen, met 
inbegrip van bergen, bossen, moerassen, 
rivieren, grondwaterlagen en meren

Beschermen, herstellen en verbeteren van terrestrische ecosystemen en 
waterrijke gebieden die rechtsreeks afhankelijk zijn van aquatische 
ecosystemen is onderdeel van de Kaderrichtlijn water. Duidelijke criteria 
voor goede waterkwaliteit en kwantiteit (zie 6.3). 

zie 6.3.

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

7.1. Tegen 2030 universele toegang tot 
betaalbare, betrouwbare en moderne 
energiediensten garanderen

UNSTAT indicator "7.1.1 Populatie met toegang tot elektriciteit" voor 
iedereen 

100%

"Tegen 2050: (20) De energiebevoorrading zal verzekerd zijn. a) zie SDG 
7.2 met 17,5% in de energiemix  b)"energieafhankelijkheid moet dalen)

0% voor a) zie SDG 7.2; voor b) Er 
lijkt sowieso (owv kernuitstap) 
een tijdelijke ongunstige 
vooruitblik voor 
energieafhankelijkheid; wat in 
2030 wellicht niet zal opgelost 
zijn. Risico op energie-
afhankelijkheid.

"Het aandeel van de bevolking dat verklaart zijn woning niet voldoende 
te kunnen verwarmen moet dalen naar nul procent in 2030"  

95,0% 5,0% -14,1 België doet het over het grote 
deel van bevolking goed; indien 
bekeken in functie van de 
vooruitgang van deze indicator 
dan kan een tandje bijgestoken 
worden: distance to target zal 
anders nog even duren zie 
methode 2, namelijk 14,1 
standaarddeviaties).

"Periode 2021-2030: Energiearmoede is een onderdeel van armoede. 
Binnen elke entiteit zal een energie-armoedeplan opgesteld worden.

0% Bestaan van 
energiearmoedeplan in periode 
2021-2030; nog op te maken 
voor deze periode.

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

7.2. Tegen 2030 in aanzienlijke mate het 
aandeel hernieuwbare energie in de globale 
energiemix verhogen

Het aandeel hernieuwbare energie moet 17,5% bereiken in 2030 voor 
België

20,0% 80,0% -13,7 Volgens groeivoet mogelijks on 
track. Opgepast met kernuitstap. 
Opvolgen NEKP plan.

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

7.3. Tegen 2030 de globale snelheid van 
verbetering in energie-efficiëntie 
verdubbelen

de energieproductiviteit moet  in België 11,1 euro per kilogram olie-
equivalent bereiken tegen 2030

25,0% 75,0% -7,7 1) niet bereikt. 2) extra 2 
indicatoren hieronder ook nuttig 
om mee te nemen 
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primair energie verbruik naar 42,7 Mtoe in 2030 (-15% tov BAU van 
50,24 Mtoe)

45,6% 54,4% -2,6 berekend tov BAU waarde (niet 
tov jaartal)

finaal energieverbruik naar 35,2 Mtoe in 2030 (- 12% tov BAU van 40 
Mtoe )

77,0% 23,0% -5,0 berekend tov BAU waarde (niet 
tov jaartal)

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

8.1. De economische groei per capita in 
stand houden in overeenstemming met de 
nationale omstandigheden en, in het 
bijzonder, minstens 7% aangroei van het 
bruto binnenlands product per jaar in de 
minst ontwikkelde landen

Duurzame ontwikkeling op basis van een evenwichtige economische 
groei en prijsstabiliteit, een sterk concurrerende markteconomie met 
volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en 
milieubescherming

100,0% 0,0% 0,0 continue check tot 2030 (onder 
voorbehoud voldaan)

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

8.2. Tot meer economische productiviteit 
komen door diversificatie, technologische 
modernisatie en innovatie, ook door de 
klemtoon te leggen op sectoren met hoge 
toegevoegde waarde en arbeidsintensieve 
sectoren

Tot meer productiviteit komen. 100% continue check tot 2030

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

8.3. Bevorderen van op ontwikkeling 
toegespitste beleidslijnen die productieve 
activiteiten ondersteunen, alsook de creatie 
van waardige jobs, ondernemerschap, 
creativiteit en innovatie, en de formalisering 
en de groei aanmoedigen van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, ook via 
toegang tot financiële diensten

3% van het BBP gaat tegen 2030 naar publiek en privaat onderzoek en 
ontwikkeling (wat doelstelling van 9.5 is), plus zie 8.2; 8.5; 8.10

80,7% 19,3% -0,6  9.5 hier overgenomen

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

8.5. Tegen 2030 komen tot een volledige en 
productieve tewerkstelling en waardig werk 
voor alle vrouwen en mannen, ook voor 
jonge mensen en personen met een 
handicap, alsook een gelijk loon voor werk 
van gelijke waarde

Doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 80% 88,1% 11,9% -6,9

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

8.6. Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk 
terugschroeven van jongeren die niet aan 
het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet 
met een opleiding bezig zijn

Aandeel terugschroeven naar 8,2% 42,0% 58,0% -3,4

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

8.7. Onmiddellijke en effectieve 
maatregelen nemen om gedwongen arbeid 
uit de wereld te helpen, een einde te maken 
aan moderne slavernij en mensensmokkel 
en het verbod en de afschaffing van de 
ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, 
met inbegrip van het rekruteren en inzetten 
van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde 
stellen aan kinderarbeid in al haar vormen

Geen kinderarbeid 100%

Geen mensenhandel 17,3% 82,7% -11,0
Geen mensensmokkel 16,6% 83,4% -5,3

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

8.8. De arbeidsrechten beschermen en 
veilige en gezonde werkomgevingen 
bevorderen voor alle werknemers, met 
inbegrip van migrantenarbeiders, in het 
bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die 
zich in precaire werkomstandigheden 
bevinden

Het beschermen van de arbeidsrechten 100%

Het aantal dodelijke ongevallen op het werk moet dalen naar nul 0,0% 100,0% -8,9 het aantal dodelijke ongevallen 
ligt laag

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

8.9. Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en 
implementeren ter ondersteuning van het 
duurzaam toerisme dat jobs creëert en 
plaatselijke cultuur en producten bevordert

0%

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

8.10. Versterken van de mogelijkheden van 
de plaatselijke financiële instellingen om 
toegang tot het bankwezen, de 
verzekeringen en financiële diensten voor 
allen aan te moedigen

99% Wordt als voldaan beschouwd

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

8.a. Verhogen van de Aid for Trade voor 
ontwikkelingslanden, in het bijzonder de 
minst ontwikkelde landen, ook via het 
verbeterde geïntegreerde kader voor 
handelsgerelateerde bijstand aan de minst 
ontwikkelde landen 

De Europese Unie beloofde in 2005, op de conferentie van de 
Wereldhandelsorganisatie in Hongkong, om vanaf 2010 jaarlijks 2 
miljard euro te spenderen aan handelsgerelateerde bijstand. In oktober 
2007 kreeg dit engagement vorm in een Europese ‘Aid for Trade 
Strategie’.

100%

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

8.b. Tegen 2020 een globale strategie voor 
jongerentewerkstelling ontwikkelen en die 
operationeel maken en het Globale Jobspact 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
implementeren

100%
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9. Bouw 
veerkrachtige 
infrastructuur, 
bevorder inclusieve 
en duurzame 
industrialisering en 
stimuleer innovatie

9.1. Ontwikkelen van kwalitatieve, 
betrouwbare, duurzame en veerkrachtige 
infrastructuur, met inbegrip van regionale en 
grensoverschrijdende infrastructuur, ter 
ondersteuning van de economische 
ontwikkeling en het menselijk welzijn, met 
klemtoon op een betaalbare en billijke 
toegang voor iedereen

Het modale aandeel van de individuele vervoersmiddelen moet in 2050 
50% bedragen, in 2030 67,4% (of 32,6 % met bus of trein). 

56,4% 43,6% -50,2

Het modale aandeel van het wegvervoer moet in 2050 50 % bedragen, 
in 2030 62,7 % (37,3 % spoor of binnenvaart). 

74,8% 25,2% -10,1

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

9.4. Tegen 2030 de infrastructuur 
moderniseren en industrieën aanpassen om 
hen duurzaam te maken, waarbij de focus 
ligt op een grotere doeltreffendheid bij het 
gebruik van hulpbronnen en van schonere 
en milieuvriendelijke technologieën en 
industriële processen, waarbij alle landen de 
nodige actie ondernemen volgens hun eigen 
respectieve mogelijkheden

Doelstelling 3de handelsperiode (2013-2020) ETS, daling van 1.74 % 
jaarlijks en 21% tegen 2020 t.o.v. 2005
Doelstelling 4de handelsperiode ETS (2021-2030), daling 2,2% jaarlijks 
en 43% tegen 2030 t.o.v. 2005

69,9% 30,1% -1,1

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

9.5. Verbeteren van het wetenschappelijk 
onderzoek, moderniseren van de 
technologische capaciteiten van 
industriesectoren in alle landen, in het 
bijzonder in ontwikkelingslanden, waarbij 
ook tegen 2030 innovatie wordt 
aangemoedigd en op aanzienlijke wijze het 
aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers 
per miljoen inwoners wordt verhoogd en 
waarbij ook meer wordt uitgegeven aan 
publiek en privaat onderzoek en 
ontwikkeling

3% van het BBP gaat tegen 2030 naar publiek en privaat onderzoek en 
ontwikkeling

80,7% 19,3% -0,6

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

9.b. Ondersteunen van de binnenlandse 
technologische ontwikkeling, onderzoek en 
innovatie in ontwikkelingslanden, ook door 
een gunstig beleidsklimaat te garanderen 
voor, onder andere, industriële diversificatie 
en waardetoevoeging aan handelsproducten

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de 
verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto 
nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor 
ontwikkelingslanden (ODA/GNI)

61,7% 38,3% -9,4 17.2 overgenomen

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 0,15 tot 
0,20% van het bruto nationaal inkomen besteden aan de minst 
ontwikkelde landen;

41,8% 58,2% -13,2 17.2 overgenomen

België moet zorgen dat het aandeel van Belgische ODA aan MOL t.o.v. 
het totaal Belgische ODA minstens 50% wordt 

62,0% 38,0% -7,8 17.2 overgenomen

België is in 2016 toegetreden tot het Global Partnership for Sustainable 
Development Data (GPSDD) wat als doel heeft via data verzameling bij 
te dragen tot het bereiken van de SDG doelstellingen tegen 2030.

100% 17.16 overgenomen

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.1 Tegen 2030 geleidelijk tot een 
inkomenstoename van de onderste 40% van 
de bevolking komen tegen een ritme dat 
hoger ligt dan het nationale gemiddelde, en 
die toename ook in stand houden

100% Dit is nu al licht hoger (0,43% 
voor 40% laagste t.o.v. 0,42% 
voor totale), dus voldaan, 
resteert het in stand houden 
tegen 2030 (jaarlijks opvolgen)..

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.2. Tegen 2030 de sociale, economische 
en politieke inclusie van iedereen mogelijk 
maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, 
geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, 
godsdienst of economische of andere status

10.2. Tegen 2030 de politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en 
bevorderen

100% juridisch (stemrecht) (+ 
waakzaam blijven)

10.2. Tegen 2030 de sociale inclusie van iedereen mogelijk maken en 
bevorderen

100% juridisch (gelijkwaardigheid) 
(+waakzaam blijven)

10.2. Tegen 2030 de economische inclusie van iedereen mogelijk maken 
en bevorderen: het armoede-risicocijfer moet dalen 

0% Trend tussen 2004 en 2018 
ongunstig. Onbereikt. In 2019 
methodologie up to date 
gebracht, dus onvergelijkbaar 
met vorige jaren. Komende jaren 
op te volgen: moet dalen vanaf 
2019 tegen 2030.

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.3. Gelijke kansen verzekeren en 
ongelijkheden wegwerken, ook door het 
afvoeren van discriminerende wetten, 
beleidslijnen en praktijken en door het 
bevorderen van de geschikte wetgeving, 
beleidslijnen en acties in dit opzicht

Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook door het 
afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en 
door het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties

100% UVRM en EVRM - juridisch

Iedereen zal beschikken over een inkomen uit arbeid, uit vermogen of 
afkomstig van sociale beschermingsstelsels en heeft toegang tot 
diensten van algemeen belang. Iedereen zal aldus gedurende alle fasen 
van zijn leven kunnen voorzien in alle behoeften om menswaardig te 
leven

100% SDG target 1.3

Het cijfer van de diepte van het armoederisico moet dalen. 0% Trend is onbepaald, jaarlijks op 
te volgen tot 2030

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.4. Beleid voeren dat geleidelijk tot een 
grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder 
inzake fiscaliteit, lonen en sociale 
bescherming

de Gini-index mag niet stijgen tegen 2030. 100% bereikt, maar jaarlijks op te 
volgen tot 2030, gunstige trend.

de inkomenskwintielverhouding mag niet stijgen tegen 2030 100% bereikt, maar jaarlijks op te 
beleid voeren dat zorgt voor fiscale re-distributie 100% progressief belastingstelsel België

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.5. De regulering en monitoring 
verbeteren van de globale financiële 
markten en instellingen en de implementatie 
versterken van dergelijke reguleringen

Wat het macroprudentieel beleid betreft, bepaalt de wet van 25 april 
2014 dat de nationale Bank:
o        met name zorgt voor de opsporing, de beoordeling en de 
opvolging van de verschillende factoren en ontwikkelingen die de 
stabiliteit van het financiële stelsel kunnen aantasten,
o        door middel van aanbevelingen bepaalt welke maatregelen de 
diverse betrokken autoriteiten ten uitvoer zouden moeten leggen om bij 
te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel, met 
name door de robuustheid van het financiële stelsel te versterken, door 
systeemrisico’s te voorkomen en door de gevolgen van een eventuele 
verstoring te beperken, en met dat doel de onder haar bevoegdheid 
vallende maatregelen vaststelt.
Wat het microprudentieel beleid betreft, berust het toezichtssysteem 
dat op 1 april 2011 werd ingevoerd op twee pijlers (Twin peaks):
o        het integraal toezicht op banken, verzekeringsondernemingen en 
andere financiële instellingen, dat toevertrouwd is aan de Nationale 
Bank;
o        het toezicht op de financiële markten en de 
consumentenbescherming, die onder de bevoegdheid vallen van de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

100%

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.6. Een verbeterde vertegenwoordiging 
verzekeren en een beter gehoor geven aan 
de ontwikkelingslanden bij de besluitvorming 
in mondiale, internationale economische en 
financiële instellingen om te komen tot meer 
doeltreffende, geloofwaardige, 
verantwoordelijke en legitieme instellingen

Stijgen van het aandeel en stemrecht van ontwikkelingslanden in 
internationale instellingen

100% SDG target 16.8
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10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.7. Een ordelijke, veilige, regelmatige en 
verantwoordelijke migratie en mobiliteit van 
mensen mogelijk maken, ook via de 
implementatie van geplande en degelijk 
beheerde migratiebeleidslijnen

Uitvoeren van politieke instrumenten – zoals het VN Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration en de VN Agenda 2030 – vertalen 
naar concrete acties op het terrein. Tijdens de eerste “International 
Migration Review Forum” (IMRF) in 2022 zullen de eerste resultaten van 
het Global Compact worden besproken. Hiertoe zal in samenwerking 
met de verschillende bevoegde entiteiten en het maatschappelijk 
middenveld een actieplan worden opgesteld. In het licht van de actuele 
uitdagingen zal ons land bovendien bijdragen aan het creëren van 
nieuwe en het verbeteren van bestaande internationale afspraken via 
de Belgische diplomatie en instrumenten van multilaterale 
samenwerking.

100% Pact getekend door België. 
Opvolgen.

Bindende verdragen uitvoeren. Tijdens de eerste “International 
Migration Review Forum” (IMRF) in 2022 zullen de eerste resultaten van 
het Global Compact worden besproken. Hiertoe zal in samenwerking 
met de verschillende bevoegde entiteiten en het maatschappelijk 
middenveld een actieplan worden opgesteld. Het doel is werken aan een 
Europees (bindend?) migratiepact en deelname van België.

0% Deelname België indien er 
Europees pact is. Stimuleren als 
België om dit te verwezenlijken.

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.a. Het beginsel implementeren van 
speciale en gedifferentieerde behandeling 
voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder 
de minst ontwikkelde landen, in 
overeenstemming met de overeenkomsten 
van de Wereldhandelsorganisatie

100% Everything but Arms (EBA) is een 
initiatief van de Europese Unie 
waarbij alle import naar de EU 
van de LDC’s duty-free en quota-
free zijn, met de uitzondering van 
wapens (5/03/2001).

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.b. Officiële ontwikkelingsbijstand en 
financiële stromen aanmoedigen, met 
inbegrip van directe buitenlandse 
investeringen, voor staten waar de behoefte 
het grootst is, in het bijzonder in de minst 
ontwikkelde landen, de Afrikaanse landen, 
de kleine eilandstaten en de door land 
ingesloten ontwikkelingslanden, in 
overeenstemming met hun nationale 
plannen en programma's

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de 
verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto 
nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor 
ontwikkelingslanden (ODA/GNI)

61,7% 38,3% -9,4 17.2 overgenomen

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 0,15 tot 
0,20% van het bruto nationaal inkomen besteden aan de minst 
ontwikkelde landen;

41,8% 58,2% -13,2 17.2 overgenomen

België moet zorgen dat het aandeel van Belgische ODA aan MOL t.o.v. 
het totaal Belgische ODA minstens 50% wordt 

62,0% 38,0% -7,8 17.2 overgenomen

"Officiële ontwikkelingshulp alleen zal echter verre van voldoende zijn 
om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren tegen 2030. 
We willen daarom andere vormen van ontwikkelingsfinanciering 
aanmoedigen." (onder meer: zie fiche)

100% 17.3 overgenomen

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

10.c. Tegen 2030 de transactiekosten van 
overschrijvingen van migranten reduceren 
tot minder dan 3% en transfer vanuit landen 
met kosten hoger dan 5% elimineren

Tegen 2030 de transactiekosten van overschrijvingen van migranten 
reduceren tot minder dan 3% en 

geen data.

10. Dring 
ongelijkheid in en 
tussen landen terug

Tegen 2030 transfer vanuit landen met kosten hoger dan 5% elimineren. geen data.

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

11.1. Tegen 2030 voor iedereen toegang 
voorzien tot adequate, veilige en betaalbare 
huisvesting en basisdiensten, en 
sloppenwijken verbeteren

Het aandeel van de bevolking dat in een woning leeft met een lekkend 
dak, vochtige muren, vloeren of funderingen, of met rot in de 
raamkozijnen of de vloer moet dalen tegen 2030 en dakloosheid moet 
onmiddellijk vermeden worden, alsook voor iedereen moet de woning 
bewoonbaar zijn voor iedereen, alsook moet een beleid voor sociale 
woningen geïmplementeerd worden.

83,1% 16,9% -21,4 België goede score (83,1%); 
indien bekeken in functie van de 
vooruitgang van deze indicator 
dan kan via methode 2 worden 
gezien dat deze de laatste jaren 
zeer traag gaat en distance to 
target 0% nog zal duren zonder 
bijsturen). Ook, 17000 daklozen 
inschatting is ook niet uit het oog 
te verliezen want voor een land 
als België niet aanvaardbaar: 
beter meten + naar nul streven --
> om niet uit het oog te verliezen 
vermeld als extra doelstelling bij 
deze SDG target 11.1

geen daklozen 0% 17000 daklozen ingeschat, Geen 
duidelijke meting. Beter meten 
en streven naar nul.

sociale woningen beleid 100% sociaal woningsbeleid bestaat, 
natuurlijk nuance om op te 
volgen werking

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

11.2. Tegen 2030 toegang voorzien tot 
veilige, betaalbare, toegankelijke en 
duurzame vervoerssystemen voor iedereen, 
waarbij de verkeersveiligheid verbeterd 
wordt, met name door het openbaar 
vervoer uit te breiden, met aandacht voor 
de behoeften van mensen in kwetsbare 
situaties, vrouwen, kinderen, personen met 
een handicap en ouderen

Het modale aandeel van de individuele vervoersmiddelen moet in 2050 
50% bedragen, in 2030 67,4% (of 32,6 % met bus of trein). 

56,4% 43,6% -50,2 0% 0

Het modale aandeel van het wegvervoer moet in 2050 50 % bedragen, 
in 2030 62,7 % (37,3 % spoor of binnenvaart). 

74,8% 25,2% -10,1 0% 0

Doden per miljoen personen wegverkeer naar nul. 17,0% 83,0% -9,2
Doden per miljoen trein kms naar nul. 29,2% 70,8% -4,8
Gelijke service voor passagiers met verminderde mobiliteit alsook 
informatie over toegankelijkheid.

100% Er bestaat een ‘service’ bij trein 
dus we plaatsen op 100%. Geen 
data over resultaten, 
aandachtspunt wellicht over 
toegankelijkheid.

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

11.4. De inspanningen verhogen om het 
culturele en natuurlijke erfgoed van de 
wereld te beschermen en veilig te stellen

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur (UNESCO) stimuleert wereldwijd de identificatie, de 
bescherming en de instandhouding van het cultureel en natuurlijk 
erfgoed dat wordt beschouwd als van uitzonderlijke waarde voor de 
mensheid.

100% We beoordelen de deelname van 
België aan UNESCO als binair en 
als zijnde voldaan dus op 100%, 
maar is continue SDG target. Dus 
voldaan, maar met de volgende 
nuance: We vinden de bijdrage 
aan UNESCO uit het verleden 
(MB) niet terug voor de periode 
2021-2030, dus in aanbeveling is 
dit wel een aandachtspunt om 
actief bij te dragen.

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

11.5. Tegen 2030 het aantal doden en 
getroffenen aanzienlijk verminderen en in 
aanzienlijke mate de rechtstreekse 
economische impact op het bruto 
binnenlands product terugschroeven dat 
veroorzaakt wordt door rampen, met 
inbegrip van rampen die met water verband 
houden, waarbij de klemtoon ligt op het 
beschermen van de armen en van mensen in 
kwetsbare situaties

het jaarlijks gemiddeld aantal slachtoffers van rampen moet tijdens het 
decennium 2020-2030 lager liggen dan 1,97 per 100.000 inwoners.

0% Zie ook 13.1. De doelstelling is 
bedoeld over de periode 2020-
2030. We plaatsen deze dus 
voorlopig op nul en bevelen aan 
voor jaarlijkse opvolging. 
Aangezien er geen trend is voor 
de data uit het verleden, is ook 
via CGR voorspelling moeilijk. We 
zien wel dat de target nu reeds 
vervuld is voor 2016, 2017, 2018, 
maar niet voor 2015 en 2019
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rechtstreeks economisch verlies (op BBP) moet dalen 0% Indicator onbepaald/ trend 
onduidelijk. Dus onbereikt - 0%. 
Enkel data voor totale periode 
gevonden, niet jaar per jaar in 
tabelvorm. Beter data 
verzamelen. “Currently there is 
no mechanism in place for EU 
Member States to report the 
economic losses from weather 
and climate-related events to the 
European Commission or the 
EEA. However, activities 
coordinated by the JRC (6) are 
underway to improve national 
databases on disaster losses. The 
UN Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-
2030 (SFDRR) [vi] laid down 
priorities for action and policy 
targets. Once comparable 
national databases are available 
for all EU Member States and 
EEA member countries, and the 
data are reported, this EEA 
indicator will be based on such 
country data.” 

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

11.6. Tegen 2030 de nadelige milieu-impact 
van steden per capita reduceren, ook door 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en 
ander afvalbeheer

1) de blootstelling aan fijn stof mag een maximumniveau van 10µg/m³ 
(jaarlijkse gemiddelde concentratie) niet overschrijden. 

68,6% 31,4% -1,2 De trend is gunstig. Via groeivoet 
zou target reeds bereikt worden 
in 2022 dus kans is gunstig dat dit 
in 2030 bereikt wordt zelfs al zou 
de trend niet aangehouden 
worden.

2) de uitstoot van stikstofoxiden moet tussen 2005 en 2030 met 59% 
dalen. 

80,6% 19,4% -3,1 De trend is gunstig. Via groeivoet 
zou target reeds bereikt worden 
in 2023 dus kans is gunstig dat dit 
in 2030 bereikt wordt zelfs al zou 
de trend niet aangehouden 
worden.

3) het aandeel van de bevolking dat hinder ondervindt van lawaai moet 
dalen naar nul procent in 2030. 

84,0% 16,0% -14,1

4) het (aandeel) gerecycleerd afval (tov totale) moet stijgen tegen 2030: 100% jaarlijks op te volgen (nu lichtjes 
stijgend)

5) het gemeentelijk afval moet dalen tegen 2030 0% jaarlijks op te volgen (nu 
fluctuerend)

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

11.a. Positieve economische, sociale en 
ecologische verbanden ondersteunen tussen 
stedelijke, voorstedelijke en landelijke 
gebieden door de nationale en regionale 
ontwikkelingsplanning te versterken

100% België heeft New Urban Agenda 
onderschreven (NUA Habitat III 
unaniem goedgekeurd) en België 
heeft zelf National Urban 
Policies.

12. Verzeker 
duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen

12.1. Het 10-jarig Programmakader inzake 
Duurzame Consumptie- en 
Productiepatronen implementeren, waarbij 
alle landen actie ondernemen, en waarbij de 
ontwikkelde landen de leiding nemen, 
rekening houdend met de ontwikkeling en 
de mogelijkheden van de 
ontwikkelingslanden

100% jaarlijks op te volgen (2030)

12. Verzeker 
duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen

12.3. Tegen 2030 de voedselverspilling in 
winkels en bij consumenten per capita 
halveren en voedselverlies reduceren in de 
productie- en bevoorradingsketens, met 
inbegrip van verliezen na de oogst.

Tegen 2030 het voedselverlies reduceren in productie-en 
bevoorradingsketens.
UNEP - Food Loss index

Geen data  (onbepaald) - 
opgevraagd bij regio vlaanderen 
& wallonië. 

Tegen 2030 de voedselverspilling bij consumenten per capita halveren
UNEP - Food Waste Index

Geen data  (onbepaald) - 
opgevraagd bij regio vlaanderen 
& wallonië. 

12. Verzeker 
duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen

12.4. Tegen 2020 komen tot een 
milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en 
van alle afval gedurende hun hele 
levenscyclus, in overeenstemming met 
afgesproken nationale 
kaderovereenkomsten, 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

De hoeveelheid gevaarlijk afval moet dalen tegen 2030 (tov 2018). 0% jaarlijks op te volgen (2030)

Afvalmanagement en afvalpreventie implementeren in het beleid 100%
12. Verzeker 
duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen

12.5. Tegen 2030 de afvalproductie 
aanzienlijk beperken via preventie, 
vermindering, recyclage en hergebruik

het (aandeel) gerecycleerd afval (tov totale) moet stijgen tegen 2030: 100% jaarlijks op te volgen (nu lichtjes 
stijgend)

het gemeentelijk afval moet dalen tegen 2030 0% jaarlijks op te volgen (nu 
fluctuerend)

12. Verzeker 
duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen

12.6. Bedrijven aanmoedigen, in het 
bijzonder grote en transnationale bedrijven, 
om duurzame praktijken aan te nemen en 
duurzaamheidsinformatie te integreren in 
hun rapporteringscyclus

Richtlijn 2014/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2014 is omgezet in Belgische wet (2017):
https://www.eubelius.com/nl/nieuws/bekendmaking-van-niet-
financiele-informatie-en-informatie-inzake-diversiteit-door-bepaalde)
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat adequate en effectieve middelen 
bestaan om te garanderen dat ondernemingen niet-financiële 
informatie overeenkomstig deze richtlijn rapporteren. De lidstaten 
dienen er daarom voor te zorgen dat er effectieve nationale procedures 
bestaan om de naleving van de in deze richtlijn opgenomen 
verplichtingen te handhaven, en dat deze procedures beschikbaar zijn 
voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen die er overeenkomstig 
het nationale recht een rechtmatig belang bij hebben dat er wordt 
toegezien op de naleving van de bepalingen van deze richtlijn. 

100% juridisch voldaan via wet.

12. Verzeker 
duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen

12.7. Duurzame praktijken bij 
overheidsopdrachten bevorderen in 
overeenstemming met nationale 
beleidslijnen en prioriteiten

Elke Federale Overheidsdienst moet een jaaractieplan voor duurzame 
ontwikkeling opstellen. De Cel Duurzame Ontwikkeling heeft onder 
meer als taak dit plan voor haar organisatie op te maken en er de 
opvolging van te verzekeren via het jaarverslag van de ICDO. + inhoud 
moet incl duurzame overheidsopdrachten zijn”

100%
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De Belgische federale overheid heeft zich aangesloten bij de doelstelling 
van de Europese Raad en de Europese Commissie om 50 % van de 
federale overheidsopdrachten volgens een duurzame 
aankoopprocedure te realiseren, jaarlijks.

0% E-mail uitwisseling op 
08/02/2021 met FIDO, omwille 
van deze mail, plaatsen we deze 
doelstelling voorlopig op 0% 
/onbepaald
“een duidelijk antwoord op de 
bovenstaande stelling kan (nog) 
niet gegeven worden. Het 
probleem is dat het monitor 
systeem via e-procurement op 
dit moment nog te weinig 
kwalitatieve informatie biedt om 
een goed antwoord op deze 
vraag te bieden. Daarnaast lijkt 
het mij dat er een duidelijke 
aanwijzing zou moeten komen 
over welke overheidsopdracht 
duurzaam is en welke niet. 
Hiervoor hebben we op dit 
moment geen regelgevend 
initiatief. Volgens mijn 
persoonlijke mening zou de 
herziening van de omzendbrief 
van 16 mei 2014 een geschikt 
middel zijn, maar is er hierrond 
(voorlopig) nog geen beweging 
(van de beleidscellen).”

12. Verzeker 
duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen

12.b. Ontwikkelen en implementeren van 
instrumenten om de impact te monitoren 
van duurzame ontwikkeling op duurzaam 
toerisme dat werkgelegenheid creëert en de 
plaatselijke cultuur en producten promoot

0% Geen instrumenten gevonden 
noch aanzet tot ontwikkeling? 
0% .. Link met SDG target 8.9

12. Verzeker 
duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen

12.c. Inefficiënte subsidies voor fossiele 
brandstoffen die afvalproducerende 
consumptie aanmoedigen rationaliseren, 
door storende marktinvloeden uit de wereld 
te helpen, in overeenstemming met de 
nationale omstandigheden, ook door het 
belastingsysteem te herstructureren en deze 
schadelijke subsidies te laten uitdoven, waar 
deze bestaan, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke noden en 
omstandigheden in de ontwikkelingslanden 
en waarbij de mogelijke negatieve invloeden 
worden geminimaliseerd op hun 
ontwikkeling op een manier die de armen en 
de getroffen gemeenschappen beschermt

“België zal in samenwerking met andere lidstaten van de Europese Unie 
geleidelijk een einde maken aan de financiële investeringen in en de 
steun aan fossiele brandstoffen en maakt een inventaris op van alle 
fossiele brandstofsubsidies om te communiceren aan de Europese 
Commissie tegen eind 2020.”

0% Inventaris zou er moeten zijn 
maar niet gevonden. Nagevraagd 
bij forum Ethibel. Geplaatst op 
0% voorlopig.

België neemt als doelstelling de versnelde afbouw van fossiele brandstof 
subsidies en België maakt hiervoor een actieplan op tegen 2021 om de 
subsidies voor fossiele brandstoffen stap voor stap te laten uitdoven 
rekening houdend met onder meer het garanderen van de 
bevoorradingszekerheid van het land

0%

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

13.1. De veerkracht en het 
aanpassingsvermogen versterken van met 
klimaat in verband te brengen gevaren en 
natuurrampen in alle landen

het jaarlijks gemiddeld aantal slachtoffers van rampen moet tijdens het 
decennium 2020-2030 lager liggen dan 1,97 per 100.000 inwoners.

0% Pas op: data fluctueert sterk, is in 
2019 niet bereikt (uitschieter); in 
2018, 2017 en 2016 wel. 
Gemiddelde over 2015-2019 is 
wel bereikt. Deze doelstelling 
gaat eigenlijk over gemiddeld 
over de periode 2020-2030 dus 
nog op te volgen. Aantal 
slachtoffers is natuurlijk ook 
afhankelijk van aantal 
incidenties. Let ook op de covid 
pandemie en mogelijks andere 
zwarte zwanen in de toekomst. 

Bestaan van nationaal adapatieplan. (Een definitieve evaluatie van het 
Belgisch Nationaal adaptatieplan zal plaatsvinden in
2020. Daarin zullen mogelijke ‘hiaten in de
implementatie’ en manieren om ze aan te pakken worden 
geïdentificeerd. Ook zal dan worden gekeken of een update van het 
Nationaal Adaptatieplan nodig is. )

100% jaarlijkse opvolging - plan 
"bestaat"

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

13.2. Maatregelen inzake 
klimaatverandering integreren in nationale 
beleidslijnen, strategieën en planning

Het bestaan van (adaptatieplan en) het NEKP voor 2021-2030 waarbij 
NEKP stelt voor implementatie te gaan.

100% Dit is uitvoering van deze 
opdracht; vraag is of deze 
doelstelling (SDG target) 
ambitieus genoeg is; jaarlijks 
opvolging plan + wat er in staat.

Specifieke doelstelling voor emissiereductie (-35% tussen 2005 en 2030) 27,0% 73,0% -6,6 Projectie groeivoet (17% ipv 
35%). Wellicht niet bereikt indien 
huidige trend aangehouden; 
opvolgen; na te gaan in plannen? 
Ook opvolging verhoging 
doelstelling EU (naar 55% 
reductie)

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

13.a. De verbintenis  uitvoeren die door de 
ontwikkelde landen in het kader van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake Klimaatverandering genomen werd 
omtrent de doelstelling om tegen 2020 
gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te 
brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet 
te komen aan de behoeften van de 
ontwikkelingslanden in de context van 
aanzienlijke mitigatieacties en van 
transparantie inzake implementatie, en om 
door deze kapitalisatie het Groene 
Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig 
operationeel te maken 

België verbindt zich er toe jaarlijks 50 miljoen euro te financieren tot 
2020 (Nationale Klimaatcommissie, 2015 én de Belgische bijdrage tot de 
internationale klimaatfinanciering mag na 2020 niet dalen

100% jaarlijkse opvolging; is bereikt tot 
2020; (Mogelijks wordt extra 
doelstelling gedefinieerd 
bjikomend aan die 50 miljoen 
eerdere target? Nog op te volgen 
komende tien jaren)

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

14.1. Tegen 2025 de vervuiling van de zee 
voorkomen en in aanzienlijke mate 
verminderen, in het bijzonder als gevolg van 
activiteiten op het land, met inbegrip van 
vervuiling door ronddrijvend afval en 
voedingsstoffen

Aantal operationele olieverontreinigingen moet dalen naar nul tegen 
2030 

80,0% 20,0% -2,9 Sedert 2015 lijkt de trend 
opnieuw lichtjes te stijgen. 
Blijvende aandacht is nodig. 

De winterconcentratie van opgelost anorganisch stikstof (DIN) is lager 
dan 22,5 μmol/l.

0% De oorspronkelijke gegevens zijn 
afkomstig van het Beligan Marine 
Data Center. We bevelen aan om 
deze databank gemakkelijker 
toegankelijk en 
gebruiksvriendelijker te maken.

De winterconcentratie van opgelost anorgaisch fosfor (DIP) is lager dan 
0,8 μmol/l.

0% De oorspronkelijke gegevens zijn 
afkomstig van het Beligan Marine 
Data Center. We bevelen aan om 
deze databank gemakkelijker 
toegankelijk en 
gebruiksvriendelijker te maken.
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Tegen 2024 ligt de chlorofyl a-concentratie (berekend van maart tot 
oktober, gemiddeld genomen over 6 jaar) lager dan 15 μg/l

100% De oorspronkelijke gegevens zijn 
afkomstig van het Beligan Marine 
Data Center. We bevelen aan om 
deze databank gemakkelijker 
toegankelijk en 
gebruiksvriendelijker te maken.

Negatieve trend in de jaarlijkse evolutie van de hoeveelheden 
aangespoeld afval dat schade kan berokkenen aan het mariene leven en 
de habitats, conform de richtsnoeren met betrekking tot het monitoren 
van zeezwerfvuil op de stranden (OSPAR Beach Litter Monitoring in 
mariene milieus – 2010).

0% De oorspronkelijke gegevens zijn 
afkomstig van het Beligan Marine 
Data Center. We bevelen aan om 
deze databank gemakkelijker 
toegankelijk en 
gebruiksvriendelijker te maken.

Negatieve trend in de jaarlijkse evolutie van de hoeveelheden op zee 
opgevist afval.

0% De oorspronkelijke gegevens zijn 
afkomstig van het Beligan Marine 
Data Center. We bevelen aan om 
deze databank gemakkelijker 
toegankelijk en 
gebruiksvriendelijker te maken.

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

14.2. Tegen 2020 op een duurzame manier 
zee- en kustecosystemen beheren en 
beschermen om aanzienlijke negatieve 
gevolgen te vermijden, ook door het 
versterken van hun veerkracht, en actie 
ondernemen om deze te herstellen en om te 
komen tot gezonde en productieve oceanen

Is België een van de landen die ecosysteem-gebaseerde benadering 
gebruiken om mariene gebieden te organiseren/managen?

100%

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

14.4. Tegen 2020 op een doeltreffende 
manier de visvangst reguleren en een einde 
maken aan overbevissing, aan illegale, niet-
aangegeven en ongereguleerde visserij en 
aan destructieve visserijpraktijken, en op 
wetenschap gebaseerde beheerplannen 
implementeren, 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

Tegen 2030, 100% duurzaam geëxploiteerde visbestanden hebben. 
(duurzaam in de betekenis van "maximale duurzame 
opbrengstwaarden"

56,3% 43,7% -18,2 De trend is sterk schommelend 
en de recentste jaren (sedert 
2014) stagnerend (en zelfs licht 
dalend), waardoor de doelstelling 
niet zal gerealiseerd worden 
tegen 2030. Bijsturing is nodig.

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

14.5. Tegen 2020 minstens 10% van de kust- 
en zeegebieden behouden, in 
overeenstemming met het nationale en 
internationale recht en gebaseerd op de 
beste beschikbare wetenschappelijke 
informatie

100,0% 0,0% /

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

14.6. Tegen 2020 bepaalde vormen van 
visserijsubsidies afschaffen die bijdragen tot 
overcapaciteit en overbevissing, komaf 
maken met subsidies die bijdragen tot 
illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde 
visserij en geen nieuwe vergelijkbare 
subsidies invoeren, erkennen dat een 
passende en doeltreffende speciale en 
gedifferentieerde behandeling van de 
ontwikkelingslanden en van de minst 
ontwikkelde landen integraal deel zou 
moeten uitmaken van de onderhandelingen 
inzake visserijsubsidies van de 
Wereldhandelsorganisatie

Progress by countries in the degree of implementation of international 
instruments aiming to combat illegal, unreported and unregulated 
fishing: very high implementation (= 5)

100%

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

14.7. Tegen 2030 de economische 
voordelen vergroten voor kleine 
eilandstaten en voor de minst ontwikkelde 
landen van het duurzaam gebruik van 
mariene rijkdommen, ook via het duurzaam 
beheer van visserij, aquacultuur en toerisme

België wil in 2022 een toename van duurzame aquacultuurproductie 
van 700 ton die overeenkomt met een productieaarden van 7 MEUR en 
een tewerkstelling van 20 nieuwe VTE, om te komen tot 1.032 ton per 
jaar in 2023. én SDG target 8.9

0,0% 100,0% -8,0

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

14.b. Toegang verschaffen aan kleinschalige 
ambachtelijke vissers tot mariene 
hulpbronnen en markten

Zeer hoge implementatie nastreven van regelgeving op basis van de 
vragenlijst van de FAO, met name over de erkenning van de 
toegangsrechten van kleinschalige (artisanale) vissers tot mariene 
hulpbronnen en de markt.

80,0% 20,0%

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

14.c. Het behoud en het duurzaam gebruik 
van oceanen en hulpbronnen versterken 
door het implementeren van internationaal 
recht zoals dat wordt weerspiegeld in het VN-
Zeerechtverdrag, dat een wettelijk kader 
voorziet voor het behoud en het duurzaam 
gebruik van oceanen en hun hulpbronnen, 
zoals ook wordt vermeld in paragraaf 158 
van "De toekomst die wij willen"

Het ratificeren en implementeren van de bepalingen van de United 
Nations Convention on the Law of the Sea

100%

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.

15.1. Tegen 2020 het behoud, herstel en het 
duurzaam gebruik van terrestrische en 
inlandse zoetwaterecosystemen en hun 
diensten waarborgen, in het bijzonder 
bossen, moeraslanden, bergen en droge 
gebieden, in lijn met de verplichtingen van 
de internationale overeenkomsten

De landoppervlakte Natura 2000 moet stijgen tegen 2030. 0%

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.

15.5. Dringende en doortastende actie 
ondernemen om de aftakeling in te perken 
van natuurlijke leefgebieden, het verlies van 
biodiversiteit een halt toe te roepen en, 
tegen 2020, de met uitsterven bedreigde 
soorten te beschermen en hun uitsterven te 
voorkomen

De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
instandhoudingstrends en -toestand van alle beschermde habitats en 
soorten (zoals vermeld in de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn) tegen 
2030 niet verslechterd zullen zijn. Bovendien moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat ten minste 30% van de soorten en habitats die 
momenteel niet in een gunstige toestand verkeren, wel in die categorie 
terechtkomen of een sterk positieve trend vertonen.

0% Aangezien slechts zesjaarlijks een 
rapport wordt opgemaakt, kan 
een eerste evaluatie gebeuren na 
2024. In vergelijking met andere 
EU lidstaten scoort België niet 
goed, in het bijzonder voor de 
soorten en habitats uit de 
habitatrichtlijn. Bijkomende 
inspanningen zijn aangewezen.
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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.

15.6. Bevorderen van het eerlijk en billijk 
verdelen van de voordelen die voortvloeien 
uit het gebruik van genetische hulpbronnen 
en bevorderen van gepaste toegang tot 
dergelijke hulpbronnen, zoals internationaal 
overeengekomen

100%

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.

15.7. Dringend actie ondernemen om een 
einde te maken aan stroperij en de handel in 
beschermde planten- en diersoorten en 
zowel de vraag naar als het aanbod van 
illegale producten afkomstig van deze 
planten- en diersoorten aan te pakken

Onmiddellijke implementatie van de internationale CITES-bepalingen 
om eeneinde te maken aan stroperij en de handel in beschermde 
planten- en diersoorten en zowel de vraag naar als het aanbod van 
illegale producten afkomstig van deze planten- en diersoorten aan te 
pakken.

100% De maatregelen zijn getroffen (er 
is wetgeving voorzien) maar 
internationaal blijkt dat het 
aantal soorten op de appendix 
van de CITES regelgeving blijft 
uitbreiden. Wanneer soorten van 
de lijst worden gehaald, heeft dat 
meestal te maken met het feit 
dat ze intussen uitgestorven zijn. 
Verdere internationale actie 
dringt zich op om de 
problematiek doeltreffend aan te 
pakken. 

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.

15.8. Tegen 2020 maatregelen invoeren om 
de invoering van invasieve uitheemse 
soorten in land- en waterecosystemen te 
beperken en hun impact op aanzienlijke 
wijze te beperken, en de prioritaire soorten 
controleren of uitroeien

100%

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

16.1. Alle vormen van geweld en de daaraan 
gekoppelde sterftecijfers wereldwijd 
aanzienlijk terugschroeven

Bij het aantal moorden wordt gestreefd naar nul 100% Juridsich is aan deze indicator 
voldaan, maar in de praktijk zal 
dit nooit gehaald worden; 
blijvend opvolgen.

Veiligheidsgevoel moet stijgen 100% Blijvend opvolgen
Aandeel van de bevolking dat aangifte doet van misdaad, geweld en 
vandalisme moet dalen

100% Blijven opvolgen

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

16.2. Een einde maken aan het misbruik, de 
exploitatie, de handel en van alle vormen 
van geweld tegen en het martelen van 
kinderen

100% Juridsich is aan deze indicator 
voldaan, maar in de praktijk zal 
dit nooit gehaald worden; blijven 
opvolgen; belangrijk.

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

16.3. De rechtsregels bevorderen op 
nationaal en internationaal niveau en gelijke 
toegang tot het rechtssysteem voor 
iedereen garanderen

Gelijke toegang voor iedereen tot het rechtssysteem (op basis van 
Europe Sustainable Development report 2020 komt dit overeen met 
een waarde van 0,8). 

90,0% 10,0% -1,8

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

16.4. Tegen 2030 ongewettigde financiële en 
wapenstromen aanzienlijk indijken, het 
herstel en de teruggave van gestolen 
goederen versterken en alle vormen van 
georganiseerde misdaad bestrijden

streven naar nul 66,0% 34,0% -1,2 weinig data

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

16.5. Op duurzame wijze komaf maken met 
corruptie en omkoperij in al hun vormen

Streven naar nul ((op basis van Europe Sustainable Development report 
2020 komt dit overeen met een waarde van 88,6 op de 'Cooruption 
perception index'). 

84,6% 15,4% -12,4
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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

16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en 
transparante instellingen ontwikkelen op alle 
niveaus

maximaal begrotingstekort van 3% van het bruto binnenlands product 
(bbp) 

100% Jaarlijks op te volgen

het vertrouwen in instellingen moet stijgen 100% Blijvende opvolging noodzakelijk

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

16.7. Ontvankelijke, inclusieve, 
participatieve en representatieve 
besluitvorming op alle niveaus garanderen

Evenveel mannen als vrouwen op kieslijsten
Ten minste 1 topambtenaar op drie met een vrouw zijn
Eén derde van de leden van de raad van bestuur moet een vrouw zijn

100% Juridisch voldaan

3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap. 40,1% 59,9% -20,0

16. Bevorder 
vreedzame en 
inclusieve 
samenlevingen met 
het oog op 
duurzame 

16.8. Verruimen en versterken van de 
participatie van de ontwikkelingslanden in de 
instellingen van mondiaal bestuur

Stijgen van het aandeel en stemrecht van ontwikkelingslanden in 
internationale instellingen

100% Verder opvolging noodzakelijk

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

16.9. Tegen 2030 een wettelijke identiteit 
voorzien voor iedereen, met inbegrip van 
geboorteregistratie

100%

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

16.10. Publieke toegang tot informatie en 
beschermen van fundamentele vrijheden, 
volgens de nationale wetgeving en 
internationale overeenkomsten garanderen

Publieke toegang tot informatie voor iedereeen 100% Blijvende aandacht zelfde niveau 
van persvrijheid te vrijwaren

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

16.a. Versterken van de relevante nationale 
instellingen, ook via internationale 
samenwerking, voor het opbouwen van 
capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in 
de ontwikkelingslanden, om geweld te 
voorkomen en terrorisme en misdaad te 
bestrijden

Via internationale organisaties een bijdrage te leveren aan de 
versterking van instellingen, capaciteit op te bouwen en de strijd 
aangaan tegen terrorisme en misdaad. 

100%

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

16.b. Bevorderen en afdwingen van niet-
discriminerende wetten en beleidslijnen 
voor duurzame ontwikkeling

Opnemen van niet-discriminerende wetten
Opstellen van LT-visie voor duurzame ontwikkeling

100% Blijvende aandacht noodzakelijk

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

17.1. Versterken van de binnenlandse 
middelenmobilisatie (DRM), ook via 
internationale steun aan 
ontwikkelingslanden, om de binnenlandse 
capaciteit te verbeteren voor het innen van 
belastingen en andere inkomsten

Op lange termijn vormen nationale fiscale inkomsten de meest 
duurzame financiering van ontwikkeling. We willen dan ook de 
capaciteit van onze partnerlanden om belastingen te innen versterken 
en zorgen voor coherentie met onze eigen fiscale spelregels. België zal 
bijgevolg actief meewerken aan de volgende fase van het Addis Tax 
Initiative, waarvan de eerste fase afloopt na 2020.

100%

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

17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle 
hun verbintenissen aangaande officiële 
ontwikkelingshulp te implementeren, 
waaronder ook de verbintenis van vele 
ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto 
nationaal inkomen te besteden aan officiële 
ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 
(ODA/GNI) en 0,15% tot 0,20% 
ontwikkelingshulp van het bruto nationaal 
inkomen  aan de minst ontwikkelde landen; 
ODA-donoren worden aangemoedigd om 
voor zichzelf een doelstelling te bepalen om 
minstens 0,2% van de ODA/GNI te besteden 
aan de minst ontwikkelde landen

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de 
verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto 
nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor 
ontwikkelingslanden (ODA/GNI)

61,7% 38,3% -9,4 voorlopig niet voldaan

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande 
officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 0,15 tot 
0,20% van het bruto nationaal inkomen besteden aan de minst 
ontwikkelde landen;

41,8% 58,2% -13,2 voorlopig niet voldaan

België moet zorgen dat het aandeel van Belgische ODA aan MOL t.o.v. 
het totaal Belgische ODA minstens 50% wordt 

62,0% 38,0% -7,8 voorlopig niet voldaan
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17. Versterk de 
implementatiemidd
elen en revitaliseer 
het wereldwijd 
partnerschap voor 
duurzame 
ontwikkeling

17.3. Bijkomende financiële middelen voor 
ontwikkelingslanden mobiliseren vanuit 
verschillende bronnen

"Officiële ontwikkelingshulp alleen zal echter verre van voldoende zijn 
om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren tegen 2030. 
We willen daarom andere vormen van ontwikkelingsfinanciering 
aanmoedigen." (onder meer: zie fiche)

100% Bestaan van deze initiatieven in 
beleid, nuance is jaarlijkse 
opvolging van uitvoering.

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

17.5. Regelingen goedkeuren en uitvoeren 
die investeringen in de minst ontwikkelde 
landen moeten bevorderen

Het bestaan van BIO (investeringsmaatschappij) 100% België (+ Lux) nummer 4 sinds 
2019.

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

17.8. De technologiebank en het 
mechanisme voor het opbouwen van 
wetenschappelijke, technologische en 
innoverende capaciteit voor de minst 
ontwikkelde landen volledig operationeel 
maken tegen 2017 en het gebruik opdrijven 
van de technologie die dit mogelijk moet 
maken, in het bijzonder de informatie- en 
communicatietechnologie

vervuld globaal: "The establishment of the Technology Bank marks the 
first Sustainable Development Goal (SDG) target to be achieved, SDG 
17.8. Its achievement is highly symbolic, as it responds directly to the 
2030 Agenda’s principle of leaving no one behind."

100% voldaan globaal: "The 
establishment of the Technology 
Bank marks the first Sustainable 
Development Goal (SDG) target 
to be achieved, SDG 17.8. Its 
achievement is highly symbolic, 
as it responds directly to the 
2030 Agenda’s principle of 
leaving no one behind."

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

17.10. Een universeel, op regels gebaseerd, 
open, niet-discriminerend en billijk 
multilateraal handelssysteem bevorderen 
onder de Wereldhandelsorganisatie, ook via 
het volbrengen van de onderhandelingen 
onder de Ontwikkelingsagenda van Doha 
van deze organisatie

“Het internationale handelssysteem is gebaseerd op een aantal 
duidelijke regels, gekoppeld aan adequate mechanismen om ze te 
handhaven. In 2021 zal België zich in het kader van de EU actief blijven 
inzetten voor een hervorming van de Wereldhandelsorganisatie”

100% Deze wordt aanzien als voldaan, 
met die nuance dat deelname 
België aan EU actie, komend 
decennium op te volgen is.

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

17.12. Tijdig de implementatie realiseren 
van belasting- en quotavrije markttoegang 
op blijvende wijze voor alle minst 
ontwikkelde landen, in overeenstemming 
met de beslissingen van de 
Wereldhandelsorganisatie, ook door ervoor 
te zorgen dat de voorkeursregels die van 
oorsprong van toepassing zijn op import van 
de minst ontwikkelde landen, transparant en 
eenvoudig zijn, en bijdragen tot het 
vergemakkelijken van markttoegang

/ 100% via EBA voldaan voor België, wel 
met de aanbeveling om komend 
decennium op te volgen.

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

17.13. De globale macro-economische 
stabiliteit versterken, ook via 
beleidscoördinatie en beleidscoherentie

De overheidsschuld moet dalen tegen 2030 om een duurzaam niveau te 
bereiken en naar het niveau te convergeren dat door de Europese Unie 
is vastgesteld (60%); 

14,2% 85,8% -14,7 Overheidschuld geeft indicatie 
over macro-economische 
stabiliteit maar omvat dit 
natuurlijk niet volledig.

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

17.14. Beleidscoherentie voor duurzame 
ontwikkeling versterken

“beleidscoherentie nastreven = een proces om te verzekeren dat de 
doelstellingen en resultaten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
van een regering niet tegengewerkt worden door het beleid van deze 
regering op andere domeinen die een impact hebben op de 
ontwikkelingslanden, en dat deze andere beleidsdomeinen waar 
mogelijk de ontwikkelingsdoelstellingen steunen;” maar vooral: 
"Doelstelling zou zijn “RIA’s opmaken van alle relevante (volgens wet 
van 15 december 2013) voorontwerpen van wet en van de ontwerpen 
van koninklijke of ministeriële besluiten en waarvoor de tussenkomst 
van de Ministerraad is vereist door een wettelijke of reglementaire 
bepaling.” Mogelijks moeilijkheden om data te vinden

geen data gevonden

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

17.16. Het Globaal Partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling versterken, 
aangevuld door partnerschappen met 
meerdere belanghebbenden (multi-
stakeholderpartnerschappen) en kennis, 
expertise, technologie en financiële 
hulpmiddelen mobiliseren en delen met het 
oog op het bereiken van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in 
het bijzonder in de ontwikkelingslanden

België is in 2016 toegetreden tot het Global Partnership for Sustainable 
Development Data (GPSDD) wat als doel heeft via data verzameling bij 
te dragen tot het bereiken van de SDG doelstellingen tegen 2030.

100% binair, nuance opvolgen naar 
uitvoering.

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

17.18. Tegen 2020 de steun voor 
capaciteitsopbouw verhogen aan 
ontwikkelingslanden, inclusief de minst 
ontwikkelde landen en de kleine 
eilandstaten, om de beschikbaarheid van 
hoogwaardige, actuele en betrouwbare 
gegevens opgedeeld naar inkomen, gender, 
leeftijd, ras, etnische afkomst, 
migratiestatus, handicap, geografische 
locatie en andere kenmerken relevant in een 
nationale context, aanzienlijk op te drijven

België mee te werken om National Statistic Develoopment Stategies 
(NSDS) te promoten in ontwikkelingslanden. 17.18.3 Number of 
countries with a national statistical plan that is fully funded and under 
implementation, by source of funding

100% Via Europese Commissie deel van 
Paris 21, voorlopig als voldaan 
beschouwd voor België, (Er 
wordt ook verwezen naar 17.16 
doelstelling voor deze target)

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

17.19. Tegen 2030 voortbouwen op 
bestaande initiatieven om metingen te 
ontwikkelen met betrekking tot de 
vooruitgang van duurzame ontwikkeling die 
kunnen dienen als aanvulling op het bruto 
binnenlands product, en de statistische 
capaciteitsopbouw ondersteunen in 
ontwikkelingslanden

Zie 17.16 én binaire beoordeling ivm: voortbouwen op initiatieven.   100% Binair als voldaan genomen; 
actie blijven ondernemen


