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1. Naam van uw organisatie: 11.11.11-Koepel van internationale solidariteit 

2. Maatschappelijke groep: NGO 

3. Welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)?  

11.11.11, als koepelsecretariaat :  
- doet samen met haar leden en internationale partners aan bewustmaking en beleidsbeïnvloeding en spoort 
de Belgische regeringen aan om zich meer in te zetten voor de verwezenlijking van de SDG’s.  
- richt zich voornamelijk op Duurzame Ontwikkelingsdoel 17.14 (Beleidscoherentie voor duurzame 
ontwikkeling-PCSD): België moet zich ten volle rekenschap geven van de impact van haar beleid op derde 
landen, in het bijzonder de lagere inkomenslanden, negatieve impact op deze landen vermijden, en de 
verwezenlijking van de SDGs in deze landen ondersteunen.  
- richt zich thematisch vooral op  

- dringende actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden [13] en het duurzame beheer en het 
efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen te realiseren [12.2] 

- de verduurzaming van het handels- en investeringsbeleid [2c, 3b, 10 a en c,17.10, 17.11 (meer bepaald de 
billijkheid)] ;  

- de bevordering en naleving van rechtsregels op nationaal en internationaal niveau en van gelijke toegang 
tot het rechtssysteem voor iedereen; de wettelijke verankering van de  zorgplicht van bedrijven op vlak 
van mensenrechten [o.a.5a en c, 6.1, 8.5, 8.7, 8.8, 15.1, 16.3, 16.10] 

- het fiscaal beleid en de bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking; schuldenlastverlichting en -
kwijtschelding voor lagere inkomenslanden [10.4 en 10.5];  

- het behalen van de 0,7% van het bni voor ontwikkelingssamenwerking tegen 2030 [17.12]; 
- het mogelijk maken van ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit [10.7]; 

de vermindering van transactiekosten van overschrijvingen van migranten [10.c]; 
- de verdediging van de “civiele ruimte”; versterking van consultatie en participatie van het middenveld bij 

besluitvormingsprocessen [16.6, 16.7, 16.10]; bevordering van sociale, economische en politieke inclusie 
[10.2]; 

- de aanmoediging en bevordering van doeltreffende maatschappelijke en multi-stakeholder 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling [17.16, 17.17]; 

- wereldburgerschapseducatie [4.7]. 

4. De thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit te voeren:  
- 17.14 Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling: België moet meer aandacht hebben voor de externe 
effecten van haar beleid, dat van de EU en van de activiteiten in de waardeketens van bedrijven die in België 
actief zijn. 
- 17.16-17 België moet haar inspanningen verhogen om partnerschappen aan te gaan en lage 
inkomenslanden te ondersteunen in de realisatie van de SDG’s die voor hen prioritair zijn, inclusief door het 
besteden van de 0,7% van het BNI voor internationale samenwerking. 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit te voeren? 
Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling wordt te zeer aanzien als binnenlandse coherentie tussen de 
sociale, economische en milieudimensie met verwaarlozing van de externe dimensie. 

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  
Zie de antwoorden op vraag 4.en 5 

7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 Agenda:  
- 11.11.11 Jaarrapport 2021: https://11.be/sites/default/files/2020-09/Jaarrapport-OS-2019_0.pdf  
- 11.11.11 Jaarrapport 2022: https://11.be/sites/default/files/2021-09/Jaarrapport%20OS%202020_0.pdf  
- 11.11.11 Factsheet https://11.be/politiek-nieuws/verhalen/hoe-staat-het-met-ontwikkelingssamenwerking  
- 11.11.11 Voorbij de gezondheidscrisis 2020 https://11.be/sites/default/files/2020-07/11dossier-Voorbij-De-
Gezondheidscrisis.pdf  
- Zie ook de adviezen van de federale Adviesraad voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling 
(https://www.ccpd-abco.be/?lang=nl ). 
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