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Dit rapport wordt aangeboden door:

In samenwerking met:

Meer info of inspiratie in de SDG’s in het onderwijs? Zie www.sparkthemovement.nl
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Economie

In navolging van de Millennium Goals lanceerde de VN in 2015 de 17 Sustainable 
Development Goals (SDG's). Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn ook bekend 
als de Global Goals, en met recht: wereldwijd ondertekenden alle landen dat dit dé 17 
grote vraagstukken zijn die ons allemaal aangaan, en waar we samen oplossingen voor 
moeten vinden om te bouwen aan een leefbare 22e eeuw. 

Zeventien complexe uitdagingen, dat is best veel! Bovendien zijn alle doelen 
uitgewerkt in 169 subdoelen. Welke dat zijn lees je hier. Op basis van alle subdoelen 
hebben we bovendien samengevat welke thematiek onder elke SDG valt, zodat je 
snel feeling krijgt waar elk doel over gaat.  

Wat we bovendien willen benadrukken is dat de doelen met elkaar samenhangen. Als 
voorbeeld: je kunt niet aan een duurzame oplossing in de energietransitie werken, 
zonder ook na te denken over wat die oplossing voor gevolgen heeft voor SDG 1 
'armoede de wereld uit'. Of voor SDG 12 die gaat over 'verantwoorde productie'. 

Deze samenhang ontdek je ook als je bedenkt dat de SDG's uit economische, sociale 
en ecologische doelen bestaan. De onderstaande 'bruidstaart' laat dat zien. Duurzame 
ontwikkeling gaat immers over het vinden van een balans tussen zorg dragen voor 
jezelf, voor anderen en voor de aarde.

De 17 doelen helpen ons om wereldwijd één taal te spreken over wat duurzame 
ontwikkeling concreet betekent, én om er met jouw collega's, leerlingen, studenten, 
dorp of wijk mee aan de slag te gaan. We wensen je veel nieuwe inzichten, veel 
nieuwe samenwerkingspartners en ook veel plezier toe op deze ontdekkingstocht!

Lennie Qiu en Heleentje Swart
Circulair Friesland - SPARK the Movement

Bronnen:
https://sdgs.un.org
https://www.sdgnederland.nl
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html

https://sdgs.un.org
https://www.sdgnederland.nl
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
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Kort overzicht - Thema-s per sdg

Armoede; eerlijke verdeling; basisbehoeften

Honger; voedselverspilling, onder- en overvoeding, 
voedselvaardig zijn; duurzame voedselproductie

Betekenisvol, betaalbaar onderwijs; iedereen geletterd en 
rekenvaardig; iedereen leert voor duurzame ontwikkeling

Toegang tot betaalbaar, schoon drinkwater; Bescherming 
van zoet water; bewustwording hoe bijzonder (drink)water 
is; waterkwaliteit en waterbesparing; sanitaire voorzieningen 
en hygiëne 

Eerlijke groei met oog voor het milieu; betekenisvol werk; 
ondernemerschap, innovatie, techniek, creativiteit; aandacht 
voor uitbuiting en moderne slavernij; jeugdwerkeloosheid

Fysieke en geestelijke gezondheid; verslaving; seksuele 
voorlichting; basis zorgverzekering; zorg voor gezonde lucht, 
bodem en water

Discriminatie, pesten, uitbuiting; rolmodellen voor iedereen; 
eerlijke verdeling zorgtaken; gelijkwaardige deelname in 
besluitvorming

Energiebesparing, betaalbare energie, duurzame energie 

Circulaire economie; sociale en ecologische duurzaamheid; 
lokale productie, eerlijke prijzen 

- ‘



 

Brede welvaart voor iedereen, ongeacht leeftijd, gender, 
handicap, afkomst, religie of economische status; goed 
gereguleerde en menswaardige migratie en mobiliteit

Groene, gezonde leefomgeving; goede huisvesting; 
bescherming cultureel en natuurlijk erfgoed; sterke 
gemeenschapszin

Afval als grondstof; lokaal en duurzaam voedsel; kennis en 
vaardigheid om duurzaam te doen en te denken 

Kennis en vaardigheid om klimaatverandering actief tegen te 
gaan als mens, burger en professional; kennis en vaardigheid 
om aan te passen aan klimaatverandering 

Gezonde, plasticvrije rivieren en oceanen; beschermde zee 
en kust; duurzame visserij; duurzaam toerisme

Duurzaam gebruik van bos, bergen, woestijn en moeras; 
verbondenheid mens en natuur; ontbossing, biodiversiteit, 
beschermen wild life 

Rechten en plichten in een democratie; rechtsbescherming; 
geweld, wapenhandel, corruptie; eerlijke en inclusieve 
besluitvorming 

Regionale, landelijke en internationale samenwerking voor 
een gezonde, vitale planeet en een eerlijke en veilige 
samenleving 

z
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Tegen 2030 zorgen we er voor 
dat de weerbaarheid is versterkt 
van de armen en van hen die zich 
in kwetsbare situaties bevinden, 
bijvoorbeeld door blootstelling 
aan klimaat gerelateerde 
extreme gebeurtenissen en 
andere economische, sociale en 
ecologische schokken en rampen.

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

1.1 

SDG 1 - geen armoede

1.2 

1.5 

1.4 

1.3 

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.

Tegen 2030 zijn op nationale schaal 
afdoende sociale maatregelen 
genomen om mensen in kwetsbare 
financiële situaties te beschermen.

Tegen 2030 zorgen we er voor 
dat alle mannen en vrouwen, in 
het bijzonder de armen en de 
kwetsbaren, gelijke rechten hebben 
op economische middelen, en 
ook toegang tot basisdiensten, 
eigenaarschap en controle over 
land en andere vormen van 
eigendom, nalatenschap, natuurlijke 
hulpbronnen, gepaste nieuwe 
technologie en financiële diensten, 
met inbegrip van microfinanciering.

Tegen 2030 zorgen we er voor dat 
extreme armoede is uitgeroeid voor 
alle mensen wereldwijd, die met 
minder dan $1,25 per dag moeten 
rondkomen.

Armoede; eerlijke verdeling; basisbehoeften

Beëindig armoede overal en in al haar vormen
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In 2020 wordt de genetische 
diversiteit van zaden van 
cultuurgewassen en van 
gedomesticeerde dieren en de 
in het wild levende varianten op 
een degelijke manier beheerd op 
regionaal, landelijk en internationaal 
niveau. De toegang tot zaden en 
planten is eerlijk en gelijkwaardig 
geregeld, evenals het eerlijk en 
gelijkwaardig delen van de winsten 
die voortkomen uit het ontwikkelen 
van genetische en traditionele 
kennis, volgens internationale 
richtlijnen. 

SDG 2 - geen honger

2.1 

2.2

2.4 

2.3 

In 2030 is honger in de wereld 
verleden tijd; iedereen, en in het 
bijzonder de armen en de mensen 
in kwetsbare situaties, waaronder 
kinderen, hebben toegang tot 
veilig, voldoende en gezond 
voedsel - het hele jaar rond. 

In 2030 is ondervoeding verleden 
tijd en in 2025 reeds zijn de 
internationale doelstellingen 
bereikt om groeiachterstand en 
ondergewicht bij kinderen onder de 
5 te stoppen. Meisjes en vrouwen 
in hun vruchtbare leeftijd zijn goed 
gevoed evenals oudere personen. 

In 2030 is de landbouw-productiviteit 
evenals het inkomen van kleinschalige 
voedselproducenten verdubbeld. 
Onder meer door zekere en 
gelijke toegang tot land, tot 
productiemiddelen, tot kennis, tot 
financiële middelen, tot de markt 
en tot mogelijkheden om producten 
van toegevoegde waarde te 
voorzien kunnen vrouwen, inheemse 
bevolkingsgroepen, agrarische 
familiebedrijven en vissers ook op 
kleinschalige wijze een waardig 
inkomen verdienen. 

In 2030 zijn duurzame 
voedselproductieketens en 
veerkrachtige agrarische praktijken 
die de productiviteit en de 
vruchtbaarheid van een gebied 
verhogen de norm. Deze versterken 
het ecosysteem en daarmee het 
aanpassingsvermogen van de 
regio aan klimaatverandering met 
extreme weersomstandigheden, 
droogte, overstromingen en 
andere rampen. De kwaliteit van 
het landschap en de bodem wordt 
voortdurend verbeterd.

2.5 

Honger; voedselverspilling, onder- en overvoeding, voedselvaardig zijn, duurzame 
voedselproductie

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot 
duurzame landbouw
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Tegen 2030 is de preventie en 
behandeling van misbruik van 
verslavende middelen verder 
verbeterd, met inbegrip van 
drugsgebruik en het schadelijk 
gebruik van alcohol.

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

3.1 Tegen 2030 is moedersterfte 
in de wereld teruggedrongen 
tot minder dan 70 per 100.000 
levendgeborenen.

SDG 3 - goede gezondheid en welzijn

3.2 

3.5 

3.4 

3.3

Tegen 2030  is er een gemaakt 
aan vermijdbare overlijdens van 
pasgeborenen en kinderen onder 
de 5 jaar.

Tegen 2030 is er een einde 
gemaakt aan epidemieën zoals 
aids, tuberculose, malaria en 
verwaarloosde tropische ziekten, 
evenals het bestrijden van 
overdraagbare ziekten.

Tegen 2030 is vroegtijdige 
sterfte veroorzaakt door niet-
overdraagbare ziekten met een 
derde ingeperkt door preventie 
en behandeling, en wordt mentale 
gezondheid en welzijn bevorderd.

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

3.7 

3.9 

3.8

Tegen 2030 is universele toegang 
tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorgdiensten 
gegarandeerd, met inbegrip 
van diensten voor opvoeding en 
gezinsplanning.

In 2030 hebben we gezorgd 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 is in aanzienlijke 
mate het aantal sterfgevallen en 
ziekten verminderd als gevolg 
van blootstelling aan gevaarlijke 
chemicaliën en de vervuiling en 
besmetting van lucht, water en 
bodem.

Fysiek en geestelijk gezond, verslaving, seksuele voorlichting; basis 
zorgverzekering; zorg voor gezonde lucht, bodem en water

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
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In 2030 zorgen we er voor dat 
iedereen, ongeacht gender en 
met inbegrip van mensen met een 
handicap, kinderen in kwetsbare 
situaties en mensen behorend tot 
inheemse volken, op een inclusieve, 
veilige wijze toegang heeft tot alle 
onderwijsniveaus.

SDG 4 - kwaliteitsonderwijs

4.1

4.2

4.4 

4.3 

In 2030 zorgen we er voor dat 
alle meisjes en jongens toegang 
hebben tot gratis, eerlijk en 
kwalitatief hoogstaand basis- en 
voortgezet onderwijs, leidend tot 
betekenisvolle en doelgerichte 
leerresultaten.

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

In 2030 zorgen we er voor dat 
er gelijke toegang voor vrouwen 
en mannen is tot betaalbaar en 
kwaliteitsvol technisch, beroeps- en 
hoger onderwijs, met inbegrip van 
de universiteit.

In 2030 zorgen we er voor dat het 
aantal jongeren en volwassenen 
met relevante technische en 
beroepsgerichte vaardigheden 
gericht op fatsoenlijk werk en 
ondernemerschap aanzienlijk is 
gegroeid.

4.5 

In 2030 zorgen we er voor dat alle 
meisjes en jongens de kennis en 
vaardigheden verwerven die nodig 
zijn om duurzame ontwikkeling 
te bevorderen, onder andere 
door Education for Sustainable 
Development (ESD) en met oog 
voor mensenrechten, gender 
gelijkheid, vrede en geweldloosheid, 
wereldburgerschap, culturele 
diversiteit en een duurzame 
levensstijl.

4.6 

4.7

In 2030 zorgen we er voor dat 
alle jongeren en een groot aantal 
volwassenen, zowel mannen als 
vrouwen, geletterd en rekenvaardig 
zijn.

Betekenisvol, betaalbaar onderwijs; iedereen geletterd en rekenvaardig; 
iedereen leert voor duurzame ontwikkeling

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang 
leren voor iedereen
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In 2030 is de volwaardige, 
gelijkwaardige en effectieve 
deelname van vrouwen inzake 
leiderschap op alle niveaus van de 
besluitvorming in het politieke, 
economische en openbare leven 
verzekerd. 

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

5.1 In 2030 is er een einde gemaakt aan 
alle vormen van discriminatie jegens 
vrouwen en meisjes, overal.

SDG 5 - gendergelijkheid

5.2

5.5 

5.4

5.3

In 2030 zijn alle vormen van 
geweld tegen vrouwen en meisjes 
in de openbare en de privésfeer 
zijn uitgeroeid, ook inzake 
vrouwenhandel en seksuele en 
andere soorten van uitbuiting.

In 2030 zijn alle schadelijke 
praktijken, zoals kindhuwelijken, 
vroege en gedwongen huwelijken 
uit de wereld geholpen, evenals 
vrouwelijke genitale verminking.

In 2030 wordt onbetaalde zorg en 
thuiswerk erkend en gewaardeerd 
door te voorzien in overheidsbeleid, 
infrastructurele en sociale 
beschermingsmaatregelen, uitgaande 
van gedeelde verantwoordelijkheden 
binnen een huishouden en binnen 
de familie, zoals dat nationaal van 
toepassing is. 

5.6 In 2030 is de universele toegang 
tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg verzekerd, 
evenals de 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.

Discriminatie, pesten, uitbuiting; rolmodellen voor iedereen; eerlijke verdeling 
zorgtaken; gelijkwaardige deelname in besluitvorming

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
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In 2030 wordt internationaal 
samengewerkt om op integrale 
wijze tot toereikend waterbeheer 
te komen.

SDG 6 - Schoon water en sanitair

6.1

6.2 

6.4 

6.3 

In 2030 heeft iedereen dichtbij 
en gelijke toegang tot schoon en 
betaalbaar drinkwater.

In 2030 heeft iedereen veilige 
en gelijke toegang tot degelijke 
sanitaire voorzieningen (in het 
bijzonder voor meisjes, vrouwen 
en kwetsbare doelgroepen) en zijn 
de hygiënische omstandigheden 
in de directe leefomgeving sterk 
verbeterd. 

In 2030 is de waterkwaliteit 
verbeterd doordat verontreiniging 
door schadelijke chemicaliën 
en materialen wordt gestopt, 
de uitstroom van onbehandeld 
afvalwater is gehalveerd en het 
herwinnen van grondstoffen uit 
water wordt geïntensiveerd.

In 2030 is het waterverbruik in alle 
sectoren aanzienlijk verminderd, 
wordt water optimaal en veilig 
gerecycled en wordt zoet water 
uitsluitend duurzaam gewonnen om 
waterschaarste tegen te gaan.

6.5

6.6 In 2020 wordt actief samengewerkt 
aan het beschermen en 
herstellen van waterrijke 
ecosystemen, met inbegrip van 
de bergen, de wouden, waterrijke 
natuurgebieden, rivieren, meren en 
grondwater-lagen.

Toegang tot betaalbaar, schoon drinkwater; bescherming van zoet water; 
bewustwording hoe bijzonder (drink)water is; waterkwaliteit en waterbesparing; 
sanitaire voorziening en hygiëne

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen 
voor iedereen
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7.1 In 2030 heeft iedereen toegang 
tot betaalbare, betrouwbare en 
moderne energie.

SDG 7 - betaalbare en duurzame energie

7.2

7.3

In 2030 is het aandeel hernieuwbare 
energie in de totale mondiale 
energiemix aanzienlijk gestegen.

In 2030 is het energieverbruik 
dubbel zo efficiënt geregeld.

Energiebesparing, betaalbare energie, duurzame energie

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 
energie voor iedereen
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In 2030 heeft de gehele bevolking 
in de beroepsgerechtigde leeftijd, 
inclusief mensen met een handicap,

SDG 8 - eerlijk werk en economie groei

8.1 

8.2

8.4 

8.3

In 2030 realiseren we een 
economische groei per hoofd van 
de bevolking en zorg voor minstens 
7% groei van het BNP in de minst 
economisch ontwikkelde land.

In 2030 is de toegevoegde waarde 
van economische productiviteit 
door diversificatie, innovatie en 
technologische modernisatie 
vergroot.

In 2030 is er optimaal beleid 
ontwikkeld, gericht op 
ondernemerschap, creativiteit, 
innovatie en op het creëren 
betekenisvol werk, evenals dat 
de ontwikkeling van het MKB is 
gestimuleerd en toegang heeft tot 
financiële diensten.

In 2030 is geleidelijk aan het 
economisch groeimodel, gebaseerd 
op wereldwijde consumptie en 
productiepatronen zo aangepast 
dat de achteruitgang van het milieu 
is gestopt.

8.5 

Per direct worden er effectieve 
maatregelen genomen om 
gedwongen arbeid, moderne 
slavernij en mensensmokkel te 
stoppen; In 2025 is kinderarbeid 
in al zijn verschijningsvormen 
gestopt, evenals het rekruteren van 
kindsoldaten.

8.6

8.7 

In 2020 is de jeugdwerkloosheid 
mondiaal stevig teruggedrongen, 
evenals het aantal jongeren dat niet 
naar school gaat of een opleiding 
volgt. 

8.9 

8.8 In 2030 worden de arbeidsrechten 
van alle werknemers, met inbegrip 
van (vrouwelijke) migranten en zij 
die in precaire omstandigheden 
verkeren beschermd. 

In 2030 is mondiaal, landelijk en 
regionaal beleid van kracht dat 
duurzaam toerisme ondersteunt 
door o.a. de plaatselijke 
werkgelegenheid te stimuleren en 
de lokale cultuur en identiteit.

Eerlijke groei met oog voor het milieu; betekenisvol werk; ondernemerschap, 
innovatie, techniek, creativiteit; aandacht voor uitbuiting en moderne slavernij; 
jeugdwerkeloosheid

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

fatsoenlijk werk en wordt men daar 
evenredig en gelijkwaardig naar 
betaald.

Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en 
productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
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In 2030 is privaat- en publiek 
onderzoek gericht op duurzame 
innovatie in alle landen aanzienlijk 
versterkt, in het bijzonder in 
economisch minder ontwikkelde 
landen.

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

In 2030 beschikken regio’s over een 
goede, betrouwbare, duurzame 
en flexibele infrastructuur ter 
ondersteuning van een brede 
welvaart.

SDG 9 - industrie, innovatie en infrastructuur

9.5 

In 2030 heeft de industrie zich op 
een sociaal inclusieve en ecologisch 
duurzame wijze ontwikkeld; de 
werkgelegenheid in de industriële 
sector is vergroot, met name in 
de economisch minst ontwikkelde 
landen.

In 2030 is het aantal kleinschalige 
industriële ondernemingen 
toegenomen, onder andere door 
toegang tot financiële diensten, 
betaalbare kredietverlening, en 
de versterking van ketens en 
afzetmarkten.

In 2030 is duurzaamheid in de 
ontwikkeling van infrastructuur en 
industrie volledig geadopteerd, 
door zo optimaal gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, schone en 
milieuvriendelijke technologieën en 
het opwaarderen van afvalstromen; 
alle landen ondernemen hierin 
actie in overeenstemming met hun 
mogelijkheden.

Circulaire economie; sociale en ecologische duurzaamheid; lokale productie, 
eerlijke prijzen

9.4

9.3 

9.2

9.1

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame 
industrialisering en stimuleer innovatie
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In 2030 worden mondiale financiële 
markten en instituties goed 
en versterkt gecontroleerd en 
gemonitord.

SDG 10 - ongelijkheid verminderen

10.1 In 2030 stijgt het inkomen van 40% 
van het minstverdienende deel van 
de bevolking in verhouding sneller 
dan het inkomen van het landelijk 
gemiddelde.

In 2030 is de sociale, politieke en 
economische inclusie van iedereen 
geborgd, ongeacht leeftijd, gender, 
handicap, afkomst, etniciteit, religie 
of economische status.

In 2030 zijn gelijke kansen 
verzekerd en wordt discriminerend 
beleid door goede wetgeving 
voorkomen. 

In 2030 is gelijkstelling tussen 
bevolkingsklassen bevorderd door 
belastingtechnische, juridische, 
sociale en inkomen bevorderende 
maatregelen. 

In 2030 is de stem van 
ontwikkelingslanden in 
internationale economische 
en financiële besluitvormende 
processen goed 
vertegenwoordigd.

Brede welvaart voor iedereen, ongeacht leeftijd, gender, handicap, afkomst, religie 
of economische status; goed gereguleerde en menswaardige migratie en mobiliteit

In 2030 is er een menswaardige, 
veilige, ordelijke en verantwoorde 
migratie en mobiliteit mogelijk 
door de implementatie van goed 
gereguleerd en georganiseerd 
beleid. 

10.7 

10.6 

10.5 

10.4 

10.3 

10.2 

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

Dring ongelijkheid in landen en tussen landen terug
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In 2030 is het aantal aangedane 
personen en doden die ten gevolge 
van achtergestelde economische 
omstandigheden door rampen 
zoals overstromingen extra worden 
getroffen significant verminderd.

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

11.1 In 2030 heeft iedereen toegang tot 
een goede, veilige en betaalbare 
huisvesting en basis services; 
sloppen (en achterstands-) wijken 
zijn substantieel verbeterd.

SDG 11 - duurzame steden en gemeenschappen

In 2030 is (openbaar) vervoer voor 
iedereen toegankelijk betaalbaar, 
veilig en duurzaam. 

In 2030 vindt integrale stads- en 
gebiedsontwikkeling plaats, vanuit 
sociaal en ecologisch oogpunt 
duurzaam. 

In 2030 wordt optimaal 
samengewerkt om het cultureel en 
natuurlijk erfgoed van de wereld te 
beschermen en veilig te stellen.  

In 2030 is de druk per hoofd van de 
stedelijke bevolking op het milieu 
sterk gereduceerd, door aandacht 
voor luchtkwaliteit, afvalbeleid en 
andere gemeentelijke maatregelen.

Groene, gezonde leefomgeving; goede huisvesting; bescherming cultureel en 
natuurlijk erfgoed; sterke gemeenschapszin

In 2030 is de openbare ruimte 
groen, veilig en universeel 
toegankelijk - met speciale 
aandacht voor vrouwen, kinderen, 
ouderen en mensen met een 
handicap.

11.7 

11.5 

11.4

11.3 

11.2 

11.6 

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig 
en duurzaam
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In 2030 is de hoeveelheid afval 
substantieel afgenomen en wordt 
dit bovendien optimaal gerecycled 
en hergebruikt. 

SDG 12 - verantwoorde consumptie en productie

12.1 In 2030 is het 10-jarig 
Programmakader Duurzame 
Consumptie- en Productiepatronen 
is gerealiseerd.

In 2030 is duurzaam beheer en 
efficiënt gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen gerealiseerd. 

In 2030 is per hoofd van de 
bevolking de mondiale hoeveelheid 
voedselverspilling gehalveerd in 
de retail en onder consumenten, 
evenals het verlies van voedsel in 
productie - en aanvoerketens.

In 2030 zijn de internationale 
standaarden wat betreft de emissie 
van schadelijke chemicaliën en 
andere afvalstoffen in lucht, water 
en bodem ingevoerd en worden 
deze gehandhaafd, met oog op 
de gezondheid van mens, dier en 
planeet.  

In 2030 hebben bedrijven, met 
name multinationals, duurzame 
maatregelen doorgevoerd en 
leggen zij verantwoording af over 
hun sociale en ecologische impact 
in jaarverslag. 

Afval als grondstof; lokaal en duurzaam voedsel; kennis en vaardigheid om 
duurzaam te doen en te denken

In 2030 hebben regionale 
overheden een duurzaam 
aanbestedingsbeleid doorgevoerd.

In 2030 beschikken mensen over 
de kennis en de vaardigheid 
om een duurzame levensstijl te 
ontwikkelen die in harmonie is met 
de natuur. 

12.8

12.7

12.6

12.5

12.4

12.3

12.2

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen
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13.1 In 2030 is het vermogen om 
veerkrachtig en adaptief met 
klimaatverandering en daaraan 
gerelateerde rampen van alle 
landen vergroot. 

SDG 13 - klimaatactie

13.2 

13.3 

In 2030 zijn maatregelen inzake het 
tegengaan van klimaatverandering 
geïntegreerd in nationale 
beleidslijnen, strategie en 
planmatige acties (overeenkomstig 
het Klimaatakkoord van Parijs 2020-
2050).

In 2030 is door onderwijs en door 
maatschappelijke en institutionele 
acties en campagnes de kennis 
en de vaardigheid om om te gaan 
met klimaat mitigatie en klimaat 
adaptatie vergroot.

Kennis en vaardigheid om klimaatverandering actief tegen te gaan als 
mens, burger en professional; kennis en vaardigheid om aan te passen aan 
klimaatverandering

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
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In 2020 wordt minimaal 10% van 
de mondiale kust- en zeegebieden 
beschermd volgens state of the 
art wetenschappelijk inzicht en in 
overeenstemming met nationaal 
en internationaal recht.

SDG 14 - leven in het water

14.1 In 2025 is de vervuiling van de zee 
door ronddrijvend afval en van 
het land afkomstige nutriënten in 
aanzienlijke mate verminderd.

In 2020 worden zee -en 
kustecosystemen duurzaam 
beheerd en beschermd en waar 
nodig hersteld ter bevordering van 
gezonde en productieve zeeën en 
oceanen. 

In 2030 is door verbeterde 
wetenschappelijke samenwerking 
de verzuring van de oceanen 
substantieel teruggedrongen.

In 2020 wordt de visvangst 
doeltreffend gereguleerd, 
waardoor er een einde is gekomen 
aan overbevissing, aan illegale en 
ongereguleerde visserij en aan 
destructieve visserij praktijken; 
op wetenschappelijk inzicht 
gebaseerde maatregelen zorgen 
voor een duurzaam herstel van de 
visstand.

In 2020 zijn die vormen van visserij 
subsidie die overbevissing in de 
hand werken afgeschaft, waarbij 
door de World Trade Organisation 
rekening wordt gehouden met 
een gedifferentieerde aanpak 
voor ontwikkelingslanden.  

Gezonde, plasticvrije rivieren en oceanen; beschermde zee en kust; duurzame 
visserij; duurzaam toerisme

In 2030 zijn de economische 
voordelen die door goed 
en duurzaam gebruik van 
mariene rijkdommen voor 
Kleine Eilandstaten en de minst 
ontwikkelde landen geborgd, 
door duurzame visserij, duurzame 
aquacultuur en duurzaam 
toerisme.

14.2 

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

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



20

In 2020 wordt doortastend en 
effectief actie ondernomen om 

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

15.1 In 2020 is in lijn met internationale 
richtlijnen het behoud, het 
herstel en het duurzaam 
gebruik gewaarborgd van zoet 
water ecosystemen, in bossen, 
moeraslanden, bergen en droge 
gebieden.

SDG 15 - leven op het land

In 2020 wordt actief ingezet op 
duurzaam beheer van alle bossen, 
op het stoppen van ontbossing, 
op het herstellen van aangetaste 
bossen en op het substantieel 
bebossen en herbebossen van 
gebieden wereldwijd. 

In 2030 is woestijnvorming 
aangepakt en worden aangetaste 
gronden en de bodem hersteld, 
waaronder land dat is aangetast 
door woestijnvorming, droogte 
of overstromingen; er wordt 
wereldwijd gestreefd naar een 
duurzame ecologische balans in 
landgebruik.

In 2030 is de bescherming van 
ecosystemen en de biodiversiteit in 
bergachtige gebieden verzekerd, 
waardoor ook het waarde creërend 
vermogen om te investeren in 
duurzame ontwikkeling van een 
gebied wordt versterkt.

Het promoten van eerlijke en 
rechtvaardige verdeling van 
winsten die voortkomen uit het 
gebruik van genetische bronnen 
evenals het promoten van gepaste 
toegang tot zulke bronnen, volgens 
internationale richtlijnen.

Duurzaam gebruik van bos, bergen, woestijn en moeras; verbondenheid mens en 
natuur; ontbossing, biodiversiteit, beschermen wild life

Vanaf 2020 wordt de waarde 
van ecosysteem diensten en van 
biodiversiteit geïntegreerd en 
verantwoord in landelijke en in 
regionale beleidsplannen - ook met 
oog op gebiedsontwikkeling en 
armoedebestrijding. 

Dringend actie ondernemen tegen 
stroperij en het verhandelen van 
beschermde dier- en plantensoorten 
aan zowel de vraag als aanbod kan 
van illegale wild life producten.

Vanaf 2020 worden effectieve 
maatregelen genomen tegen de 
invoer van invasieve uitheemse 
soorten en wordt actief ingezet op 
het uitroeien of het onder controle 
krijgen van reeds in land- of water 
ecosystemen voorkomende exoten. 

15.2

15.9

15.8

15.7

15.6

15.5

15.4

15.3

de aantasting van natuurlijke 
leefgebieden in te perken, evenals 
tegen het verlies van biodiversiteit 
en het uitsterven van bedreigde 
diersoorten.

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer 
bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug 
en roep het verlies aan biodiversitiet een halt toe
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In 2030 is corruptie en omkoping in 
al zijn vormen sterk verminderd.

SDG 16 - vrede, justitie en sterke publieke diensten

16.1 In 2030 zijn alle vormen van 
geweld en de daaraan gekoppelde 
sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk 
teruggeschroefd. 

In 2030 is er een einde gemaakt 
aan het misbruik, het martelen, de 
exploitatie, de handel en alle andere 
vormen van geweld tegen kinderen.

In 2030 zijn de rechtsregels op 
nationaal en internationaal niveau 
structureel bevorderd en er is een 
gegarandeerde gelijke toegang tot 
het rechtssysteem voor iedereen. 

In 2030 zijn illegale geldstromen 
en wapenhandel aanzienlijk 
gereduceerd en worden alle 
vormen van georganiseerde 
misdaad bestreden en is de 
teruggave van gestolen goederen 
geoptimaliseerd. 

In 2030 is men verzekerd van 
sterke, verantwoordingsplichtige, 
transparante instituties op alle 
niveaus. 

Rechten en plichten in een democratie; rechtsbescherming; geweld, wapenhandel, 
corruptie; eerlijke en inclusieve besluitvorming

In 2030 heeft iedereen toegang tot 
informatie over en bescherming 
van fundamentele vrijheden, in lijn 
met nationale en internationale 
afspraken.

In 2030 zijn 
besluitvormingsprocessen 
responsief, inclusief, goed 
vertegenwoordigd en participatief. 

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

In 2030 is iedereen in de 
mogelijkheid om zich een wettelijke 
identiteit te verschaffen, met 
inbegrip van geboorte registratie. 

16.7

16.6

16.5

16.4

16.3

16.2

16.8

16.9

16.10

OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG

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
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17.1

SDG 17 - partnerschap om doelstellingen te bereiken

Regionale, landelijke en internationale samenwerking voor een gezonde, vitale 
planeet en een eerlijke en veilige samenleving

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.

De ontwikkelde landen stimuleren 
om hun officiële toezeggingen voor 
ontwikkelingshulp volledig na te 
komen.

Extra financiële middelen 
mobiliseren voor ontwikkelings-
landen uit meerdere bronnen.

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

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

Versterken van de regionale en 
internationale samenwerking op het 
gebied van wetenschap, technologie 
en innovatie en verbetering van 
de kennisuitwisseling op onderling 
overeengekomen voorwaarden. Onder 
meer door betere coördinatie tussen 
bestaande mechanismen voor de 
facilitatie van technologie.

Bevorderen van de ontwikkeling, 
overdracht, verspreiding en 
verspreiding van milieuvriendelijke 
technologieën naar 
ontwikkelingslanden tegen gunstige 
voorwaarden, zoals ook wederzijds is 
overeengekomen.

De technologiebank en het 
mechanisme voor capaciteitsopbouw 
op het gebied van wetenschap, 
technologie en innovatie voor de 
minst ontwikkelde landen tegen 
2017 volledig operationeel maken 
en het gebruik van ondersteunende 
technologie, met name informatie- en 
communicatietechnologie, verbeteren.

FINANCIËLE DOELEN

17.2

17.3

17.4

17.5

17.7

17.6

17.8

TECHNISCHE DOELEN

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling
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Bevorderen van een universeel, 
op regels gebaseerd, open, 
niet-discriminerend en billijk 
multilateraal handelssysteem 
in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie 
(WTO). Onder meer via de 
ontwikkelingsagenda van Doha, 
met gemaakte afspraken over 
eerlijke handelsafspraken.

De internationale steun vergroten 
voor het implementeren 
van effectieve en gerichte 
capaciteitsopbouw in 
ontwikkelingslanden ter 
ondersteuning van nationale 
plannen die erop gericht 
zijn om alle Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen te 
implementeren.

De export van ontwikkelingslanden 
aanzienlijk verhogen, in het 
bijzonder met de bedoeling om het 
aandeel van de minst ontwikkelde 
landen in de wereldwijde export 
tegen 2020 te verhogen.

De mondiale macro-economische 
stabiliteit verbeteren, onder 
meer door beleidscoördinatie en 
beleidscoherentie.

Tijdig de implementatie realiseren 
van belasting- en quotavrije 
markttoegang op duurzame 
wijze voor alle minst ontwikkelde 
landen, in overeenstemming 
met de besluiten van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
Onder meer door er voor te 
zorgen dat de voorkeursregels die 
van toepassing zijn op de import 
uit de minst ontwikkelde landen 
transparant en eenvoudig zijn, en 
bijdragen aan het vergemakkelijken 
van de markttoegang.

Beleidscoherentie voor duurzame 
ontwikkeling versterken.

De beleidsruimte en het leiderschap 
van elk land respecteren om 
beleid voor armoedebestrijding 
en duurzame ontwikkeling vast te 
stellen en uit te voeren.

Verbeteren van het wereldwijde 
partnerschap voor duurzame 
ontwikkeling, aangevuld met 
partnerschappen met meerdere 
belanghebbenden die kennis, 
expertise, technologie en 
financiële middelen mobiliseren 
en delen, ter ondersteuning 
van de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in alle landen, met 
name de ontwikkelingslanden.

Effectieve openbare, publiek-
private en maatschappelijke 
partnerschappen aanmoedigen 
en bevorderen, voortbouwend op 
de ervaring en het netwerk van 
partnerschappen.

CAPACITEIT OPBOUWEN

HANDEL

BELEID EN INSTITUTIONELE 
SAMENWERKING

PARTNERSCHAP MET MEERDERE 
BELANGHEBBENDEN
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OVERZICHT SUBDOELEN PER SDG
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Tegen 2020 de steun voor 
capaciteitsopbouw aan 
ontwikkelingslanden versterken, 
inclusief de minst ontwikkelde 
landen en de kleine eilandstaten, 
om de beschikbaarheid van 
hoogwaardige, actuele en 
betrouwbare gegevens opgedeeld 
naar inkomen, geslacht, leeftijd, ras, 
etniciteit, migratiestatus, handicap, 
geografische locatie en andere 
kenmerken die relevant zijn in de 
nationale context, aanzienlijk te 
verhogen.

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

GEGEVENS, MONITORING EN 
VERWERKING

17.19

17.18
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