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Onze nieuwsbrief van deze zomer staat in het teken van de National Voluntary Review of het Vrijwillige
Nationale Doorlichting. Maandag 10 juli vertrekt een Belgische delegatie naar New York om ons eerste
evaluatierapport voor te stellen aan de Verenigde Naties en de rest van de wereld. Maar wat staat er
precies in dat rapport en hoe kwam het tot stand? Belangrijk SDG-nieuws kwam deze maand niet alleen
van onze overheid, maar ook van de Europese Raad, de Verenigde Naties en de Nationale loterij
hebben niet stilgezeten. Wilt u uw initiatief ook in deze nieuwsbrief zien verschijnen? Registreer deze
dan zeker op de website!

 

België gaat naar New York met
vooruitgangsrapport Agenda 2030
Jaarlijks organiseren de Verenigde Naties het High Level
Political Forum (HLPF) on Sustainable Development. Hier
kunnen lidstaten verslag uitbrengen over hoe zij als land
Agenda 2030 implementeren en welke vooruitgang zij boeken
in het bereiken van de SDGs.

Op 18 juli zal België voor het eerst een eigen
vooruitgangsrapport voorstellen tijdens het HLPF.
Het opstellen van dit eerste rapport was een klein
huzarenstukje. Heel wat overheden en administraties hebben
de handen in elkaar geslagen en ook het maatschappelijk
middenveld werd geraadpleegd. Het resultaat is een ruim
overzicht van verschillende Belgische initiatieven die
bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030 voor Duurzame
Ontwikkeling. Dit rapport moet een benchmark vormen voor
verdere actie en toekomstige vooruitgangsverslaggeving.
 
Het volledige Belgische Nationaal Vrijwillig Rapport en het
advies van de stakeholders vind je op onze website. Wil je
weten hoe andere landen het doen, neem dan een kijkje op de
website van de Verenigde Naties.

NIEUWS

SDGs integreren in je beleid? SDG
Compass helpt je op weg!
SDG Compass geeft een overzicht van de verschillende
hulpmiddelen die bedrijven en overheidsinstellingen kunnen
gebruiken bij het afstellen van hun strategieën op de revelante
SDGs.Lees verder.

Nationale Loterij lanceert
projectoproep Duurzame
Ontwikkeling 2017
De Projectoproep Duurzame Ontwikkeling van de Nationale
Loterij wil projecten steunen die innovatieve antwoorden
geven op actuele maatschappelijke uitdagingen voor de
huidige én toekomstige generaties. Inschrijven kan tot 3
augustus. Lees verder.

Europese raad neemt verdere stappen
voor Agenda 2030
De Europese raad heeft raadsconclusies aangenomen over de
uitvoering van de SDGs. In deze conclusies formuleert de
Europese Raad een antwoord op Agenda 2030 door zaken te
addresseren als vervolgstappen, de benodigde middelen en
instrumenten voor realisatie, en maatregelen voor de
opvolging en evaluatie. Lees verder

FDRO geeft Advies over de National Voluntary Review
België stelt voorgangsrapport Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling voor

Meer nieuwsberichten
 

SDG INITIATIEVEN

Engagementen en projecten

My2050 en Klimaatcoaches
Lagere carbon footprint bij verwerking van slib
Duurzaam goederenvervoer via binnenvaart
Van restwarmte nieuwe industriële energie maken
Boost ambition to a social future
Realisatie van drie windmolens
On & off site
Duurzaam waterbeheer voor de petrochemische industrie
Cradle to cradle
Duurzaam transport en modal shift
Vergroening binnenvaart
Duurzame logistieke oplossingen
Slimme windmolen
Strategische herpositionering tot leverancier van duurzaamheid
Energieoptimalisatie door free cooling

Aankomende Evenementen
25 oktober 2017: G-STIC - Global Science, Technology & Innovation Conference series (Bruxelles)
20 oktober 2017: Wat nu infoavond (De Pinte)
5 oktober 2017: Saved by the Bell
22 september 2016: Foto-expo: to bee or not to bee (Han-sur-Lesse)
7-9 juni 2016: LaSemo - een duurzaam festival (Enghien)

AAN HET WOORD...

Charles Michel, Eerste Minister
Elke maand interviewen we een persoon die zich vanuit
de overheid, het middenveld of de privésector sterk
engageert voor de Sustainable Development Goals. Deze
maand spraken we met onze Eerste Minister, Charles
Michel over het nationaal vooruitgangsrapport rond
Agenda 2030. Wat hoopt België precies te bereiken met
dit rapport? En hoe gaan we hierna verder? Premier
Michel legt uit.

FIDO Waarom doet België mee aan de NVR?
Charles Michel «Ons land is een betrouwbare en loyale
partner binnen de Verenigde Naties. Ik ben zeer trots op de
inspanningen die ons land op alle niveaus doet om
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te
verwezenlijken. De SDG’s moeten tegen 2030 wereldwijd
extreme armoede bannen en onze planeet beschermen. Het
rapport is ook het resultaat van overleg met de betrokken
stakeholders.»

FIDO Wat is de bijdrage van België aan de SDGS?
«Ons land kan als gids fungeren in veel domeinen. Onze
bijdrage gaat van recycleren tot vrouwenrechten. Als
belangrijk leverancier van vaccins leveren we bij voorbeeld
een grote bijdrage aan SDG3. De verschillende ‘Smart city’-
initiatieven in Vlaanderen, Wallonië en Brussel tonen ons
engagement voor duurzame steden en gemeenschappen.
België is bovendien kampioen in het recycleren van
verpakkingsmateriaal en draagt zo bij aan verantwoorde
consumptie en productie. En met de organisatie van de She
Decides-conferentie werd het Belgische engagement voor
gendergelijkheid benadrukt.»

FIDO Wat na de NVR? Is het werk af?
«Het Belgische rapport toont aan dat ons land nog geen twee
jaar na het vastleggen van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen al op heel wat domeinen
verwezenlijkingen kan voorleggen. Tegelijk benadrukt het
Belgische rapport ook de verwachting van het
maatschappelijk middenveld naar verdere inspanningen,
bijvoorbeeld op het gebied van levenslang leren, water- en
luchtkwaliteit, energie-intensiteit en hernieuwbare energie. Het
is een vertrekpunt. Ons werk is dus nog niet af.»
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