
CLIMAT 

 

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.  
 
Nous travaillons essentiellement sur l’ODD 13 
 
Exemple : 
https://www.cncd.be/-justice-climatique-  
 
Une série de nos objectifs qui en découlent sont également liés aux objectifs 12 et 10 

 Justice énergétique 
 https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-

koolstofarme-samenleving-zonder-verliezers 
 https://11.be/verhalen/komt-er-eindelijk-een-einde-aan-het-schadelijke-

agrobrandstofbeleid 

 

 SDG 12.2: Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen realiseren 

 https://11.be/verhalen/111111-en-bond-beter-leefmilieu-vragen-een-eerlijke-
en-duurzame-batterijketen 
https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-
koolstofarme-samenleving-zonder-verliezers 

 
 Financement climat international : Attention particulière à ce que la Belgique 

contribue de manière juste et équitable à l’objectif international de financement climat 
et soit un acteur crédible sur la scène internationale en matière de justice climatique. 

 https://11.be/verhalen/balans-van-tien-jaar-klimaatfinanciering 
 https://www.cncd.be/-financement-climat-  

 
 Pertes et préjudices : Pousser à ce qu’une reconnaissance et un financement 

spécifique et adéquat soit reconnu pour les pertes et préjudices. 
 https://www.cncd.be/-climat-pertes-prejudices-  

 
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?  
 
SDG 13: 

 Internationale klimaatfinanciering: hogere bijdrage, blijvende focus adaptatie en LDC 
 Financiering voor klimaatschade en verlies 
 Volledige uitfasering biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen 

SDG 12.2: 
 Klimaatbeleid dat grondstoffenvraag in rekening brengt, vb. via 

materiaaldoelstellingen (en subdoelstellingen) voor mineralen relevant voor de 
energietransitie  

https://www.cncd.be/-justice-climatique-
https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-koolstofarme-samenleving-zonder-verliezers
https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-koolstofarme-samenleving-zonder-verliezers
https://11.be/verhalen/komt-er-eindelijk-een-einde-aan-het-schadelijke-agrobrandstofbeleid
https://11.be/verhalen/komt-er-eindelijk-een-einde-aan-het-schadelijke-agrobrandstofbeleid
https://11.be/verhalen/111111-en-bond-beter-leefmilieu-vragen-een-eerlijke-en-duurzame-batterijketen
https://11.be/verhalen/111111-en-bond-beter-leefmilieu-vragen-een-eerlijke-en-duurzame-batterijketen
https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-koolstofarme-samenleving-zonder-verliezers
https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-koolstofarme-samenleving-zonder-verliezers
https://11.be/verhalen/balans-van-tien-jaar-klimaatfinanciering
https://www.cncd.be/-financement-climat-
https://www.cncd.be/-climat-pertes-prejudices-


 
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.  

 Financiering klimaatschade en verlies 
 Bindende doelstellingen inzake vermindering van de materiaalvoetafdruk 
 Internationale bescherming en ondersteuning nationale initiatieven klimaatmigratie 
 Volledige uitfasering biobrandstoffen op basis landbouwgewassen 

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

 Bilan opmaken doelstelling 13, en 12.2 
 Wederzijds verband tussen 13 en 12.2, zoals het potentieel van uitstootvermindering 

middels circulaire strategieën. 
 Aanbevelingen formuleren om vooruitgang te boeken 

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

 Bilan 12.2 focus op potentieel van consumptie en productiepatronen in lijn met 
bevindingen IPCC rapport WG III (2022) 

 Aandacht voor SDG 17.14  “Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling 
versterken” in SDG 13 en 12.2, zoals de negatieve gevolgen van niet-duurzame bio-
energie 

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

 https://www.cncd.be/Mind-The-Gap-Les-objectifs-de  

 
12.2:   

 https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-koolstofarme-
samenleving-zonder-verliezers  

 https://11.be/verhalen/111111-en-bond-beter-leefmilieu-vragen-een-eerlijke-en-
duurzame-batterijketen  

13:  
 https://11.be/verhalen/het-gezicht-van-de-klimaatverandering-op-de-vlucht-zonder-

bescherming  
 https://11.be/verhalen/balans-van-tien-jaar-klimaatfinanciering   
 https://11.be/verhalen/komt-er-eindelijk-een-einde-aan-het-schadelijke-

agrobrandstofbeleid  
 

https://www.cncd.be/Mind-The-Gap-Les-objectifs-de
https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-koolstofarme-samenleving-zonder-verliezers
https://11.be/verhalen/mineralen-voor-de-energietransitie-naar-een-koolstofarme-samenleving-zonder-verliezers
https://11.be/verhalen/111111-en-bond-beter-leefmilieu-vragen-een-eerlijke-en-duurzame-batterijketen
https://11.be/verhalen/111111-en-bond-beter-leefmilieu-vragen-een-eerlijke-en-duurzame-batterijketen
https://11.be/verhalen/het-gezicht-van-de-klimaatverandering-op-de-vlucht-zonder-bescherming
https://11.be/verhalen/het-gezicht-van-de-klimaatverandering-op-de-vlucht-zonder-bescherming
https://11.be/verhalen/balans-van-tien-jaar-klimaatfinanciering
https://11.be/verhalen/komt-er-eindelijk-een-einde-aan-het-schadelijke-agrobrandstofbeleid
https://11.be/verhalen/komt-er-eindelijk-een-einde-aan-het-schadelijke-agrobrandstofbeleid

