
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

Gelieve op basis van deze 8 vragen een bijdrage te maken van één pagina. 

 

1. Naam van uw organisatie  

11.11.11 

2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

NGO 

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan? |  Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die 

transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. |  Geef de voorkeur aan 
een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.  
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 
1.a Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen afkomstig uit verschillende bronnen, ook 
via versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor 
ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, om programma's en beleidslijnen 
te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in al haar vormen 
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 

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

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 

3.8 Zorgen voor een universele gezondheidsdekking, 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 

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

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 



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 

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

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 

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

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

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

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

16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

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

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

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 

punten voor België?  
1.a Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen afkomstig uit verschillende bronnen, ook 
via versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor 
ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, om programma's en beleidslijnen 
te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in al haar vormen 
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 

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

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



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

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

- Gedekoloniseerd handels- en ontwikkelingsbeleid. Vb evaluatie van EU conflict mineral law 
- Herziening plan uitfasering MONUSCO in samenwerking met het Congolese middenveld voor 

een duurzame vrede in de Grote Meren regio. 
- Evaluatie van de sanctieregimes ikv een versterking van de rechtstaat 
- Meer transparantie in besluitvormingsprocessen en meer systematisch dialoog met het lokale 

middenveld!  Lessen trekken uit bijvoorbeeld de EU-AU top die zeer gesloten en niet 
participatief was. 

- Ondersteuning van een duurzaam monitoringmodel van mensenrechten in Burundi 
- Versterking en ondersteuning van middenveldactoren 
- Faciliteren en bevorderen van regionaal overleg 
- Promoten van VN mapping rapport ten voordele van een duurzame vrede en veiligheid 

 

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

 
- Concrete aanbevelingen voor versterking van het middenveld van partnerlanden en nood aan 

beschermingsinitiatieven voor mensenrechtenactoren. 
 

- Het gesprek met de partnerlanden over dekolonisatie en gelijkwaardig partnerschap zijn 
essentieel. Wees hierbij inclusief, o.a. naar het middenveld en vertegenwoordigers van 
vrouwen en jongeren, en creëer hiervoor veilige ruimtes. Wij vragen u om het  
expertenrapport dat Bijzondere Commissie “Congo-koloniaal verleden” publiceerde in het 
najaar van 2021 ter harte te nemen en het debat over racisme, machtsstructuren, herstel etc 
niet te schuwen. Voor de sector van de ontwikkelingssamenwerking kan ook de  
Dekoloniseren Nu!” gids van 11.11.11 inspireren. 

 
- Streef naar beleidscoherentie ten gunste van ontwikkelingsbeleid (PCD). Het Belgisch 

buitenlands beleid moet er van afzien de betrekkingen met de DRC te instrumentaliseren, en 
in plaats daarvan werken aan het rechttrekken van structurele ongelijkheden van 
economische, ecologische, politieke en sociale aard. Dit moet zich vertalen in een vastberaden 
engagement voor de eerbiediging van mensenrechten en de democratische beginselen, voor 
internationale kennisdeling over vaccins en medische behandelingen, en ambitieuzere 
internationale afspraken over due diligence en fiscale transparantie van transnationale 
ondernemingen. 
 

- De financiering van internationale samenwerking is geen liefdadigheid, maar een minimale 
en noodzakelijke compensatie voor decennia van uitbuiting van mensen en natuurlijke 
rijkdommen die hebben geleid tot ecologische en sociale ongelijkheden. België moet meer 
doen om deze ongelijkheden weg te werken, te beginnen met de goedkeuring van een 
groeiplan dat België in staat stelt te voldoen aan de internationale verbintenis van 0,7% van 
zijn BNP aan internationale samenwerking tegen 2023. Hoewel financiering in het kader van 
internationale samenwerking geen wondermiddel is, is het, zeker binnen een triple nexus 
logica, een doeltreffend instrument in arme contexten en zogenaamde fragiele staten zoals de 
DRC. 



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

Gendertoets en dekolonisatie niet enkel als aparte doelstellingen, maar als draad doorheen het beleid. 

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 
Agenda  

https://11.be/verhalen/inspiratiegids-dekoloniserennu  

 

 

https://11.be/verhalen/inspiratiegids-dekoloniserennu

