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Annex IV 
Final list of proposed Sustainable 
Development Goal indicators

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 
Doel 1. Uitbannen van armoede overal, in alle vormen

Indicator Indicator

1.1.1 Proportion of population below the international poverty 
line, by sex, age, employment status and geographical location 
(urban/rural) 

1.1.1 Deel van de bevolking beneden de internationale 
armoedegrens, naar geslacht, leeftijd, arbeidsrelatie en 
geografische locatie (stedelijk/ruraal)

1.2.1 Proportion of population living below national poverty 
line, by sex and age 

1.2.1 Deel van de bevolking dat leeft onder de nationale 
armoedegrens (poverty rate), naar geslacht en leeftijd 

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages living 
in poverty in all its dimensions according to national definitions 

1.2.2 Deel van de mannen, vrouwen en kinderen van alle 
leeftijden dat leeft in armoede, in alle dimensies volgens 
nationale definities 

1.3.1 Proportion of population covered by social protection 
floors/systems by sex, distinguishing children, unemployed 
persons, older persons, persons with disabilities, pregnant 
women, newborns, work injury victims, poor and vulnerable 

1.3.1 Deel van de bevolking dat valt onder sociale bescher
ming (social protection floors/systems (SPF)) naar geslacht, 
met onderscheid naar kinderen, werklozen, ouderen, men
sen met beperkingen, zwangere vrouwen, pasgeborenen, 
arbeidsgehandicapten, armen en kwetsbaren 

1.4.1 Proportion of the population living in households with 
access to basic services

1.4.2 Proportion of total adult population with secure tenure 
rights to land, with legally recognized documentation and who 
perceive their rights to land as secure, by sex and by type of 
tenure

1.4.1 Deel van de bevolking dat woont in huishoudens met 
toegang tot basisvoorzieningen

1.4.2 Deel van de totale volwassen bevolking met veilig
gestelde landeigendomsrechten, met wettelijk erkende 
documentatie, dat hun landrechten als veiliggesteld 
beschouwt, naar geslacht en eigendomsrecht 

1.5.1 Number of deaths, missing persons and persons affected 
by disaster per 100,000 people

1.5.2 Direct disaster economic loss in relation to global gross 
domestic product (GDP)

1.5.3 Number of countries with national and local disaster risk 
reduction strategies

1.5.1 Aantal doden, vermisten, en door rampen getroffen 
mensen per 100 000 personen

1.5.2 Directe economische verliezen als gevolg van rampen 
in relatie tot het bbp (global GDP)

1.5.3 Aantal landen met nationale en lokale risicoreductie
strategieën voor rampen

1.a.1 Proportion of resources allocated by the government 
directly to poverty reduction programmes

1.a.2 Proportion of total government spending on essential 
services (education, health and social protection) 

1.a.1 Deel hulpbronnen dat de overheid direct toewijst aan 
armoedebestrijdingsprogramma’s

1.a.2 Deel van totale overheidsuitgaven aan basisvoorzienin
gen (opleiding, gezondheid en sociale bescherming) 

1.b.1 Proportion of government recurrent and capital spending 
to sectors that disproportionally benefit women, the poor and 
vulnerable groups 

1.b.1 Deel van de terugkerende en kapitaaluitgaven door de 
overheid dat voornamelijk ten goede komt aan vrouwen, 
armen en kwetsbare groepen 
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Goal 2.  End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture

Doel 2.  Uitbannen van honger, bereiken van voedselzekerheid, verbeterde voeding en het 
bevorderen van duurzame landbouw

2.1.1 Prevalence of undernourishment 2.1.1 Prevalentie van ondervoeding

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in 
the population, based on the Food Insecurity Experience 
Scale (FIES) 

2.1.2 Prevalentie van matige of ernstige voedselonzekerheid 
in de bevolking, gebaseerd op de Food Insecurity Experience 
Scale (FIES) 

2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <2 standard 
deviation from the median of the World Health Organization 
(WHO) Child Growth Standards) among children under 5 years 
of age

2.2.1 Prevalentie van groeiachterstand bij kinderen onder de 
5 jaar (lengte voor de leeftijd <2 standaardafwijking van de 
mediaan van de WHO Child Growth Standards)

2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or 
<2 standard deviation from the median of the WHO Child 
Growth Standards) among children under 5 years of age, 
by type (wasting and overweight) 

2.2.2 Prevalentie van ondervoeding/verkeerde voeding bij 
kinderen onder de 5 jaar (lengte voor de leeftijd >+2 of 
<2 standaardafwijking van de mediaan van de WHO Child 
Growth Standards), naar type (onder en overgewicht)

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of 
farming/pastoral/ forestry enterprise size

2.3.1 Productievolume per eenheid arbeid naar grootteklasse 
van agrarische/veehouder/ bosbouw onderneming

2.3.2 Average income of smallscale food producers, by sex 
and indigenous status

2.3.2 Gemiddeld inkomen van kleine voedselproducenten, 
naar geslacht en inheemse status

2.4.1 Proportion of agricultural area under productive and 
sustainable agriculture

2.4.1 Aandeel van productieve en duurzame landbouw in het 
totale landbouwgebied 

2.5.1 Number of plant and animal genetic resources for food 
and agriculture secured in either medium or longterm 
conservation facilities

2.5.1 Aantal plant en dierlijke genetische bronnen voor voed
sel en landbouw veiliggesteld voor de (middel)lange termijn 
in conservatiefaciliteiten

2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at risk, 
notatrisk or at an unknown level of risk of extinction 

2.5.2 Aandeel lokale soorten geclassificeerd als met uitsterven 
bedreigd, niet bedreigd of met onbekend risico op uitsterven 

2.a.1 The agriculture orientation index for government 
expenditures

2.a.2 Total official flows (official development assistance 
plus other official flows) to the agriculture sector

2.a.1 De agrarische oriëntatieindex voor overheidsuitgaven

2.a.2 Totaal officiële stromen (officiële ontwikkelingshulp 
plus andere officiële stromen) naar de landbouwsector

2.b.1 Producer Support Estimate 2.b.1 Schatting steun aan producenten 

2.b.2 Agricultural export subsidies 2.b.2 Landbouwexportsubsidies 

2.c.1 Indicator of food price anomalies 2.c.1 Indicator prijsafwijkingen voor voedingsmiddelen 
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Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
Doel 3. Verzekeren van een gezond leven en bevorderen van welzijn op elke leeftijd

3.1.1 Maternal mortality ratio 3.1.1 Moedersterfte 

3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel 3.1.2 Deel van de geboorten dat wordt begeleid door
deskundig gezondheidspersoneel

3.2.1 Under5 mortality rate 3.2.1 Kindersterfte onder de 5 jaar

3.2.2 Neonatal mortality rate 3.2.2 Neonatale sterfte

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000
uninfected population, by age, sex and key populations

3.3.1 Aantal nieuwe HIVbesmettingen per 1 000 niet 
besmette bevolking naar leeftijd, geslacht en belangrijkste 
doelgroepen

3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population 3.3.2 Aantal nieuwe tbcgevallen per 1 000 van de bevolking

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population 3.3.3 Aantal nieuwe malariagevallen per 1 000 van de 
 bevolking

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population 3.3.4 Aantal nieuwe hepatitis Bgevallen per 100 000 van de 
bevolking

3.3.5 Number of people requiring interventions against 
neglected tropical diseases

3.3.5 Aantal mensen dat behandeld moet worden voor 
 verwaarloosde tropische ziekten 

3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, 
cancer, diabetes or chronic respiratory disease 

3.4.1 Sterfte toegeschreven aan hart en vaatziekten, kanker, 
suikerziekte of chronische ademhalingsaandoeningen

3.4.2 Suicide mortality rate 3.4.2 Sterfte als gevolg van zelfdoding

3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, 
psychosocial and rehabilitation and
aftercare services) for substance use disorders 

3.5.1 Dekking van behandelingen (farmacologisch, psycho
sociaal, revalidatie en nazorg) voor stoornissen met middelen
gebruik

3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the national 
context as alcohol per capita consumption (aged 15 years and 
older) within a calendar year in litres of pure alcohol 

3.5.2 Schadelijk alcoholgebruik, gedefinieerd binnen de natio
nale context als alcoholgebruik per hoofd van de bevolking 
(van 15 jaar en ouder) binnen een kalenderjaar in liters pure 
alcohol 

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries 3.6.1 Sterfte aan verwondingen door verkeersongevallen

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 1549) 
who have their need for family planning satisfied with modern 
methods 

3.7.1 Deel van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd (leeftijd 
1549) dat kan voorzien in hun behoefte aan gezinsplanning 
met moderne methoden

3.7.2 Adolescent birth rate (aged 1014; aged 1519) per 
1,000 women in that age group 

3.7.2 Geboortecijfers onder tieners (leeftijd 1014; leeftijd 
1519) per 1 000 vrouwen in diezelfde leeftijdsgroep 

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as the 
average coverage of essential services based on tracer 
interventions that include reproductive, maternal, newborn 
and child health, infectious diseases, noncommunicable 
diseases and service capacity and access, among the general 
and the most disadvantaged population)

3.8.1 Dekking van basisgezondheidsvoorzieningen 
( gedefinieerd als de gemiddelde dekking van basiszorg 
 gebaseerd op tracerinterventies waaronder gezondheidszorg 
gericht op voortplanting, moeders, pasgeborenen en jeugd, 
infectieziektes, nietoverdraagbare ziektes, en service
capaciteit en toegankelijkheid voor de algemene en de meest 
kansarme  bevolking)

3.8.2 Number of people covered by health insurance or a 
public health system per 1,000 population 

3.8.2 Aantal mensen dat gedekt wordt door een ziektekosten
verzekering of openbare gezondheidszorg per 1 000 van de 
bevolking

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient air 
pollution

3.9.1 Sterfte toegeschreven aan luchtvervuiling binnen en 
buitenshuis

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe 
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe Water, 
Sanitation and Hygiene for All (WASH)

3.9.3 Mortality rate attributable to unintentional poisoning

3.9.2 Sterfte toegeschreven verontreinigd water, verontreinigd 
sanitair en gebrekkige hygiëne (WASH)

3.9.3 Sterfte toegeschreven aan onopzettelijke
vergiftiging
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Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages (end) 
Doel 3. Verzekeren van een gezond leven en bevorderen van welzijn op elke leeftijd (slot)

3.a.1 Agestandardized prevalence of current tobacco use 
among persons aged 15 years and older 

3.a.1 Voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentie van het 
huidige tabaksgebruik van personen van 15 jaar en ouder 

3.b.1 Proportion of the population with access to affordable 
medicines and vaccines on a sustainable basis 

3.b.1 Deel van de bevolking met toegang tot betaalbare 
 medicijnen en vaccinaties op een duurzame basis 

3.b.2 Total net official development assistance to the medical 
research and basic health sectors 

3.b.2 Totale netto officiële hulp bij het ontwikkelen van 
medisch onderzoek en de basisgezondheidssectoren 

3.c.1 Health worker density and distribution 3.c.1 Dichtheid en verdeling van gezondheidspersoneel 

3.d.1 International Health Regulation (IHR) capacity and health 
emergency preparedness

3.d.1 Internationale gezondheidsregulering (IHR) kerncapaci
teiten en paraatheid voor noodsituaties in de volksgezondheid 

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 

and Social Council. Statistical Commission.

Goal 4.  Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all

Doel 4.  Verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevorderen van 
levenslang leren voor iedereen

4.1.1 Proportion of children and young people: (a) in grades 
2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the end of lower 
secondary achieving at least a minimum proficiency level in 
(i) reading and (ii) mathematics, by sex 

4.1.1 Deel van de kinderen en jongeren: (a) in klassen 2/3; 
(b) aan het eind van het basisonderwijs; en (c) aan het eind 
van lager voortgezet onderwijs met minimaal een basaal 
(i) lees (ii) en rekenvaardigheidsniveau, naar geslacht 

4.2.1 Proportion of children under 5 years of age who are 
developmentally on track in health, learning and psychosocial 
wellbeing, by sex 

4.2.1 Deel van de kinderen onder de 5 dat qua ontwikkeling 
meekomt op het gebied van gezondheid, scholing en psycho
sociaal welzijn, naar geslacht 

4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before 
the official primary entry age), by sex

4.2.2 Participatiegraad in georganiseerd leren (een jaar vóór 
de leerplichtige leeftijd voor het basisonderwijs), naar 
geslacht 

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and  non
formal education and training in the previous 12 months, 
by sex

4.3.1 Participatiegraad van jongeren en volwassenen in for
meel en informeel onderwijs en opleiding in de afgelopen 
12 maanden, naar geslacht 

4.4.1 Proportion of youth/adults with information and 
communications technology (ICT) skills, by type of skill 

4.4.1 Deel van de jongeren/volwassenen met vaardigheden in 
informatie en communicatietechnologie (ICT), naar soort 
vaardigheid 

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/top 
wealth quintile and others such as disability status, indigenous 
people and conflictaffected as data become available) for all 
indicators on this list that can be disaggregated 

4.5.1 Pariteitsindices (vrouw/man, ruraal/stedelijk, laagste/
hoogste welvaartskwantiel en andere zoals invaliditeitsstatus, 
oorspronkelijke bevolking en door conflict getroffenen als er 
gegevens beschikbaar komen) voor alle indicatoren op deze 
lijst die kunnen worden uitgesplitst 

4.6.1 Percentage of population in a given age group achieving 
at least a fixed level of proficiency in functional (a) literacy 
and (b) numeracy skills, by sex

4.6.1 Percentage van de bevolking in een bepaalde leeftijds
groep met minimaal een vaststaand niveau in functionele 
(a) lees en schrijfvaardigheid en (b) rekenvaardigheid, naar 
geslacht 

4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and 
(ii) education for sustainable development, including gender 
equality and human rights, are mainstreamed at all levels in: 
(a) national education policies, (b) curricula, (c) teacher 
education and (d) student assessment

4.7.1 Mate waarin (i) opvoeding tot wereldburgerschap en 
(ii) onderwijs in duurzame ontwikkeling, inclusief genderge
lijkheid en mensenrechten op alle niveaus zijn opgenomen in: 
(a) nationaal onderwijsbeleid, (b) curricula, (c) leraren
opleidingen en (d) studentenbeoordelingen 
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Goal 4.  Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all (end)

Doel 4.  Verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevorderen van 
levenslang leren voor iedereen (slot)

4.a.1 Proportion of schools with access to: (a) electricity; 
(b) the Internet for pedagogical purposes; (c) computers for 
pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure and 
materials for students with disabilities; (e) basic drinking 
water; (f) singlesex basic sanitation facilities; and (g) basic 
handwashing facilities (as per the Water, Sanitation and 
Hygiene for All (WASH) indicator definitions) 

4.a.1 Deel van de scholen met toegang tot: (a) elektriciteit; 
(b) internet voor onderwijsdoeleinden; (c) computers voor 
onderwijsdoeleinden; (d) aangepaste infrastructuur en 
materialen voor studenten met beperkingen; (e) basis 
drinkwatervoorziening; (f) afzonderlijke sanitaire basis
voorzieningen per geslacht; en (g) basisvoorzieningen om 
handen te wassen (volgens de definities van de indicator 
water, sanitair en hygiëne voor iedereen (Water, Sanitation 
and Hygiene for All (WASH)) 

4.b.1 Volume of official development assistance flows for 
scholarships by sector and type of study 

4.b.1 Volume officiële ontwikkelingshulpstromen voor studie
beurzen per sector en soort studie 

4.c.1 Proportion of teachers in: (a) preprimary; (b) primary; 
(c) lower secondary; and (d) upper secondary education who 
have received at least the minimum organized teacher training 
(e.g. pedagogical training) preservice or inservice required 
for teaching at the relevant level in a given country. 

4.c.1 Aandeel leraren in: (a) voorscholen; (b) basis onderwijs; 
(c) lager voortgezet onderwijs; en (d) hoger voortgezet onder
wijs dat tenminste een minimale georganiseerde leraren
opleiding (bv. pedagogiek) vooropleiding of bijscholing heeft 
gevolgd vereist om te onderwijzen op het relevante niveau in 
een bepaald land. 
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Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 
Doel 5.  Bereiken van gendergelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle vrouwen en 

meisjes

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place to 
promote, enforce and monitor equality and non
discrimination on the basis of sex 

5.1.1 Bestaan van wettelijke kaders om gelijkheid en anti
discriminatie op basis van geslacht te bevorderen, te handhaven 
en er toezicht op te houden

5.2.1 Proportion of everpartnered women and girls aged 
15 years and older subjected to physical, sexual or 
psychological violence by a current or former intimate 
partner, in the previous 12 months, by form of violence and 
by age

5.2.1 Deel van de vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder dat 
ooit een partner heeft gehad, en werd onderworpen aan fysiek, 
seksueel of geestelijk geweld door de huidige of voormalige 
intieme partner, in de afgelopen 12 maanden, naar soort geweld 
en naar leeftijd 

5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and 
older subjected to sexual violence by persons other than an 
intimate partner, in the previous 12 months, by age and 
place of occurrence 

5.2.2 Deel van de vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, 
onderworpen aan seksueel geweld door anderen dan een 
 intieme partner, in de afgelopen 12 maanden, naar leeftijd en 
plaats van handeling 

5.3.1 Proportion of women aged 2024 who were married 
or in a union before age 15 and before age 18 

5.3.1 Deel van de vrouwen in de leeftijd van 2024 die getrouwd 
waren of een verbintenis hadden toen ze onder de 15 en onder 
de 18 jaar waren

5.3.2 Proportion of girls and women aged 1549 who have 
undergone female genital mutilation/cutting, by age 

5.3.2 Deel van de vrouwen en meisjes in de leeftijd 1549 dat 
genitale verminking/besnijdenis heeft ondergaan, naar leeftijd

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and care 
work, by sex, age and location 

5.4.1 Deel van de tijd dat wordt besteed aan onbetaald huis
houdelijk werk of zorgtaken, naar geslacht, leeftijd en locatie 

5.5.1 Proportion of seats held by women in national 
parliaments and local governments 

5.5.1 Deel van de zetels bekleed door vrouwen in nationale 
 parlementen en lokale overheden 

5.5.2 Proportion of women in managerial positions 5.5.2 Deel van de vrouwen in leidinggevende functies 

5.6.1 Proportion of women aged 1549 who make their 
own informed decisions regarding sexual relations, 
contraceptive use and reproductive health care 

5.6.1 Deel van de vrouwen in de leeftijd van 1549 dat hun eigen 
goedgeïnformeerde beslissingen over seksuele relaties, voor
behoedsmiddelen en reproductieve gezondheidszorg 
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Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls (end) 
Doel 5.  Bereiken van gendergelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle vrouwen en 

meisjes (slot)

5.6.2 Number of countries with laws and regulations that 
guarantee women aged 1549 access to sexual and 
reproductive health care, information and education

5.6.2 Aantal landen met wet en regelgeving die vrouwen in de 
leeftijd van 1549 toegang garandeert tot seksuele en reproduc
tieve gezondheidszorg, informatie en educatie 

5.a.1 (a) Proportion of total agricultural population with 
ownership or secure rights over agricultural land, by sex; 
and (b) share of women among owners or rightsbearers of 
agricultural land, by type of tenure 

5.a.1 (a) Deel van de totale landbouwbevolking met eigendoms 
of veilige pachtrechten over landbouwgrond naar geslacht; en 
(b) het deel van de vrouwen onder eigenaars en rechthebbenden 
van landbouwgrond, naar eigendomsrecht

5.a.2 Proportion of countries where the legal framework 
(including customary law) guarantees women’s equal 
rights to land ownership and/or control 

5.a.2 Aandeel landen waar het wettelijk kader (inclusief gewoon
terecht) gelijke rechten voor vrouwen op eigendomsrecht op en/
of controle over land garandeert

5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile 
telephone, by sex 

5.b.1 Aandeel individuele personen in bezit van een mobiele 
telefoon, naar geslacht 

5.c.1 Proportion of countries with systems to track and 
make public allocations for gender equality and women’s 
empowerment

5.c.1 Aandeel landen met systemen om toewijzingsregelingen/
allocaties te traceren en te openbaar te maken voor gelijke 
 rechten en empowerment voor vrouwen 
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Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 
Doel 6.  Verzekeren van beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen 

voor iedereen

6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking 
water services 

6.1.1 Deel van de bevolking dat gebruik maakt van veilig 
beheerde drinkwatervoorzieningen

6.2.1 Proportion population using safely managed sanitation 
services, including a handwashing facility with soap and 
water 

6.2.1 Deel van de bevolking dat gebruik maakt van veilig 
beheerde sanitaire voorzieningen, inclusief voorziening voor 
handenwassen met zeep en water 

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated 6.3.1 Deel van de het afvalwater dat veilig wordt behandeld

6.3.2 Proportion of bodies of water with good ambient water 
quality 

6.3.2 Aandeel waterlichamen met goede waterkwaliteit voor 
de (natuurlijke) omgeving 

6.4.1 Change in water use efficiency over time 6.4.1 Verandering van de efficiency van het watergebruik, c.q. 
waterproductiviteit, in de loop van de tijd 

6.4.2 Level of water stress: fresh water withdrawal as 
a proportion of available freshwater water resources 

6.4.2 Niveau van waterstress: onttrekking van zoetwater als 
deel van de beschikbare zoetwaterbronnen 

6.5.1 Degree of integrated water resources management 
implementation (0100)

6.5.2 Proportion of transboundary basin area with 
an operational arrangement for water cooperation

6.5.1 Mate van implementatie van integraal waterbeheer 
(0100)

6.5.2 Het deel van de waterstroomgebieden dat valt onder 
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van water

6.6.1 Change in the extent of waterrelated ecosystems 
over time 

6.6.1 Verandering in de tijd in het voorkomen van water 
gerelateerde ecosystemen 

6.a.1 Amount of water and sanitationrelated official 
development assistance that is part of a government 
coordinated spending plan 

6.a.1 Bedrag aan officiële ontwikkelingshulp bestemd voor 
water en sanitairgerelateerde voorzieningen dat deel uit
maakt van een door de overheid gecoördineerd bestedings
plan 

6.b.1 Proportion of local administrative units with established 
and operational policies and procedures for participation of 
local communities in water and sanitation management 

6.b.1 Deel van de lokale overheden met ontwikkeld, operatio
neel beleid en procedures die geschikt zijn voor de deelname 
van lokale gemeenschappen aan het beheer van water en 
sanitaire voorzieningen 
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Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 
Doel 7.  Verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor 

iedereen

7.1.1 Proportion of population with access to electricity 7.1.1 Deel van de bevolking met toegang tot elektriciteit 

7.1.2 Proportion of population with primary reliance on clean 
fuels and technology

7.1.2 Deel van de bevolking primair afhankelijk van schone 
brandstof en technologie 

7.2.1 Renewable energy share in the total final energy 
consumption 

7.2.1 Aandeel van hernieuwbare energie in de totale energie
consumptie 

7.3.1 Energy intensity measured in terms of primary energy 
and GDP

7.3.1 Energieintensiteit gemeten in termen van primaire ener
gie en bbp 

7.a.1 Mobilized amount of United States dollars per year 
starting in 2020 accountable towards the $100 billion 
commitment 

7.a.1 Gemobiliseerd bedrag in US dollars per jaar te beginnen 
in 2020 dat aan het $100 miljard gecommitteerde bedrag 
wordt toegerekend 

7.b.1 Investments in energy efficiency as a percentage of GDP 
and the amount of foreign direct investment in financial 
transfer for infrastructure and technology to sustainable 
development services

7.b.1 Investeringen in energieefficiency als percentage van 
het bbp en het bedrag aan directe buitenlandse investeringen 
in financiële overdracht ten behoeve van infrastructuur en 
technologie voor duurzame ontwikkelingsdiensten 

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 

and Social Council. Statistical Commission.

Goal 8.  Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all

Doel 8.  Bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en 
productieve werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen

8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita 8.1.1 Jaarlijkse groei van het bbp per hoofd van de bevolking 

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed person 8.2.1 Jaarlijkse groei van het werkelijke bbp per werkzame 
persoon 

8.3.1 Proportion of informal employment in nonagriculture 
employment, by sex 

8.3.1 Aandeel informele werkgelegenheid in nietagrarische 
werkgelegenheid, naar geslacht 

8.4.1 Material footprint, material footprint per capita, and 
material footprint per GDP

8.4.2 Domestic material consumption, domestic material 
consumption per capita, and domestic material consumption 
per GDP

8.4.1 Grondstoffenvoetafdruk, grondstoffenvoetafdruk per 
hoofd van de bevolking, grondstoffenvoetafdruk per bbp

8.4.2 Binnenlands materialenverbruik, binnenlands 
materialen verbruik per hoofd van de bevolking, binnenlands 
materialenverbruik per bbp 

8.5.1 Average hourly earnings of female and male employees, 
by occupation, age and persons with disabilities 

8.5.1 Gemiddeld uurloon van vrouwelijke en mannelijke werk
nemers, naar beroep, leeftijd en mensen met beperkingen 

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons with 
disabilities 

8.5.2 Werkloosheidspercentage, naar geslacht, leeftijd en 
mensen met beperkingen

8.6.1 Proportion of youth (aged 1524) not in education, 
employment or training 

8.6.1 Aandeel jongeren (leeftijd 1524) dat niet deelneemt 
aan onderwijs, werk of opleiding 

8.7.1 Proportion and number of children aged 517 engaged 
in child labour, by sex and age 

8.7.1 Aandeel en aantal kinderen in de leeftijd 517 dat kinder
arbeid verricht, naar geslacht en leeftijd 

8.8.1 Frequency rates of fatal and nonfatal occupational 
injuries, by sex and migrant status 

8.8.1 Frequentie van fatale en nietfatale bedrijfsongevallen, 
naar geslacht en migrantenstatus 

8.8.2 Increase in national compliance of labour rights 
(freedom of association and collective bargaining) based on 
International Labour Organization (ILO) textual sources and 
national legislation, by sex and migrant status

8.8.2 Toename in naleving van arbeidsrechten (vrijheid van 
vereniging en collectief onderhandelen) gebaseerd op schrif
telijke bronnen van de International Labour Organization (ILO) 
en nationale wetgeving, naar geslacht en migrantenstatus 
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Goal 8.  Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all (end)

Doel 8.  Bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en 
productieve werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen (slot)

8.9.1 Tourism direct GDP as a percentage of total GDP and in 
growth rate

8.9.2 Number of jobs in tourism industries (as a percentage of 
total jobs and growth rate of jobs, by sex) 

8.9.1 Toerisme, direct bbp als percentage van het totale bbp en 
als groeipercentage

8.9.2 Aantal banen in de toerismeindustrie (als percentage 
van het totaal aantal banen en groeipercentages van banen, 
naar geslacht 

8.10.1 Number of commercial bank branches and automated 
teller machines (ATMs) per 100,000 adults 

8.10.1 Aantal commerciële vestigingen van banken en geld
automaten (ATMs) per 100 000 volwassenen 

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an 
account at a bank or other financial institution or with a 
mobile money service provider 

8.10.2 Aandeel volwassenen (15 jaar en ouder) met een bank
rekening of rekening bij een andere financiële instelling of bij 
mobile money service providers 

8.a.1 Aid for Trade commitments and disbursements 8.a.1 Hulp voor handelsverplichtingen en uitbetalingen 

8.b.1 Total government spending in social protection and 
employment programmes as a percentage of the national 
budgets and GDP 

8.b.1 Totale overheidsuitgaven aan sociale bescherming en 
werkgelegenheidsprogramma’s als percentage van de natio
nale begrotingen en het bbp 

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 

and Social Council. Statistical Commission.

Goal 9.  Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 
innovation

Doel 9.  Opbouwen van robuuste infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame 
industrialisatie en stimuleren van innovatie

9.1.1 Proportion of the rural population who live within 2 km 
of an allseason road 

9.1.1 Deel van de rurale bevolking dat in een straal van 2 km 
van een verharde weg woont 

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode of transport 9.1.2 Passagiers en vrachtvolumes, per transportmodaliteit

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion of GDP and 
per capita 

9.2.1 Toegevoegde waarde van de industrie als percentage 
van het bbp en per hoofd van de bevolking

9.2.2 Manufacturing employment as a percentage of total 
employment 

9.2.2 Werkgelegenheid in de industrie als percentage van de 
totale werkgelegenheid

9.3.1 Proportion of smallscale industries in total industry 
value added

9.3.1 Aandeel van kleinschalige industrieën in de totale toe
gevoegde waarde van de industrie

9.3.2 Proportion of smallscale industries with a loan or line of 
credit

9.3.2 Aandeel van kleinschalige industrieën met een lening of 
kredietlijn

9.4.1 CO2 emission per unit of value added 9.4.1 CO2 uitstoot per eenheid toegevoegde waarde 

9.5.1 Research and development expenditure as a percentage 
of GDP 

9.5.1 Uitgaven aan Research en Development als percentage 
van het bbp 

9.5.2 Researchers (in fulltime equivalent) per million 
inhabitants

9.5.2 Onderzoekers (in voltijdequivalenten) per miljoen 
 inwoners

9.a.1 Total official international support (official development 
assistance plus other official flows) to infrastructure 

9.a.1 Totale officiële internationale ondersteuning (officiële 
ontwikkelingshulp plus andere officiële stromingen) ten aan
zien van infrastructuur 

9.b.1 Proportion of medium and hightech industry value 
added in total value added

9.b.1 Aandeel van toegevoegde waarde van medium en high
techindustrie in de totale toegevoegde waarde 

9.c.1 Proportion of population covered by a mobile network, 
by technology

9.c.1 Deel van de bevolking gedekt door een mobiel netwerk, 
naar technologie 

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 
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Goal 10. Reduce inequality within and among countries 
Doel 10.  Terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income per 
capita among the bottom 40 per cent of the population and the 
total population 

10.1.1 Groeicijfers van huishoudelijke bestedingen of inko
men per hoofd van de bevolking bij de laagste 40 procent 
van de bevolking en de totale bevolking 

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median 
income, by age, sex and persons with disabilities 

10.2.1 Deel van de mensen dat beneden de 50 procent van 
het mediane inkomen leeft, naar leeftijd, geslacht en men
sen met beperkingen

10.3.1 Proportion of the population reporting having personally 
felt discriminated against or harassed within the last 12 months 
on the basis of a ground of discrimination prohibited under 
international human rights law 

10.3.1 Deel van de bevolking dat meldt dat zij zich 
persoonlijk gediscrimineerd of lastig gevallen voelden in de 
afgelopen 12 maanden op basis van de discriminatiegrond 
verboden volgens de internationale 
mensenrechtenwetgeving 

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social 
protection transfers

10.4.1 Aandeel van arbeid in het bbp, bestaande uit lonen 
en sociale overdrachten

10.5.1 Financial Soundness Indicators 10.5.1 Financial Soundness Indicators / Indicatoren finan
ciële draagkracht 

10.6.1 Proportion of members and voting rights of developing 
countries in international organizations 

10.6.1 Aandeel leden en stemrecht van ontwikkelings
landen in internationale organisaties

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a percentage of 
yearly income earned in country of destination 

10.7.1 Rekruteringskosten gedragen door de werknemer als 
percentage van het jaarinkomen verdiend in het land van 
bestemming

10.7.2 Number of countries that have implemented well
managed migration policies

10.7.2 Aantal landen met een goed geleid migratiebeleid 

10.a.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least 
developed countries and developing countries with zerotariff 

10.a.1 Aandeel van tarieflijnen toegepast op import van de 
minst ontwikkelde landen/ontwikkelingslanden met nul
tarief 

10.b.1 Total resource flows for development, by recipient and 
donor countries and type of flow (e.g. official development 
assistance, foreign direct investment and other flows) 

10.b.1 Totale hulpmiddelenstroom voor ontwikkeling, uit
gesplitst naar ontvangende en donorlanden en type stroom 
(e.g. officiële ontwikkelingshulp, directe buitenlandse 
investeringen en andere stromen)

10.c.1 Remittance costs as a percentage of the amount remitted 10.c.1 Overmakingskosten als percentage van het over
gemaakte bedrag

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 

and Social Council. Statistical Commission.
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Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 
Doel 11. Steden en nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam maken

11.1.1 Proportion of urban population living in slums, informal 
settlements or inadequate housing

11.1.1 Deel van de stedelijke bevolking dat leeft in sloppen
wijken, informele nederzettingen of inadequate behuizing

11.2.1 Proportion of the population that has convenient access 
to public transport, by sex, age and persons with disabilities

11.2.1 Deel van de bevolking dat gemakkelijk toegang heeft 
tot openbaar vervoer, naar geslacht, leeftijd en mensen met 
beperkingen

11.3.1 Ratio of land consumption rate to population growth 
rate 

11.3.1 Verhouding tussen landgebruik en percentage bevol
kingsgroei 

11.3.2 Proportion of cities with a direct participation structure 
of civil society in urban planning and management which 
operate regularly and democratically 

11.3.2 Aandeel steden met een directe burgerparticipatie
structuur in stadsplanning en beheer die regulier en demo
cratisch functioneert 

11.4.1 Total expenditure (public or private) per capita spent on 
the preservation, protection and conservation of all cultural 
and natural heritage, by type of heritage (cultural, natural, 
mixed and World Heritage Centre designations) level of 
government (national, regional and local/municipal), type of 
expenditure (operating expenditure/investment) and type of 
private funding (donations in kind, private nonprofit sector 
and sponsorship)

11.4.1 Totaal uitgave (publiek en privaat) per hoofd van de 
bevolking aan het behoud, de bescherming en het onderhoud 
van het al het cultureel en natuurlijk erfgoed, naar soort erf
goed (cultureel, natuurlijk, gemengd en wat is aangewezen 
als World Heritage), type overheid (nationaal, regionaal en 
lokaal/gemeentelijk), soort uitgave (exploitatiekosten/inves
teringen) en soort particuliere financiering (donaties in 
 natura, particuliere nonprofitsector en sponsors) 

11.5.1 Number of deaths, missing people, and persons 
affected by disaster per 100,000 people

11.5.2 Direct disaster economic loss in relation to global GDP, 
including disaster damage to critical infrastructure and 
disruption of basic services

11.5.1 Aantal doden, vermisten, en mensen die getroffen zijn 
door rampen per 100 000 personen

11.5.2 Direct economisch verlies door rampen in relatie tot het 
bbp (global) inclusief schade aan belangrijke infrastructuur en 
ontwrichting van basisvoorzieningen door rampen

11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly collected and 
with adequate final discharge with regard to the total waste 
generated, by cities

11.6.1 Aandeel vast gemeentelijk afval dat regelmatig wordt 
opgehaald en adequaat wordt verwerkt ten opzichte van het 
totale gegenereerde afval, naar steden

11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 
and PM10) in cities (population weighted)

11.6.2 Jaarlijkse gemiddelde fijnstof niveaus (b.v. PM2.5 en 
PM10) in steden (gewogen bevolking) 

11.7.1 Average share of the builtup area of cities that is open 
space for public use for all, by sex, age and persons with 
disabilities 

11.7.1 Het gemiddelde deel van bebouwd gebied in steden dat 
openbaar toegankelijke open ruimte is, naar geslacht, leeftijd 
en mensen met beperkingen 

11.7.2 Proportion of persons subjected to physical or sexual 
harassment, by sex, age, disability status and place of 
occurrence, in the previous 12 months

11.7.2 Deel van de mensen onderworpen aan fysieke of 
 seksuele intimidatie, naar geslacht, leeftijd, beperking en 
plaats van handeling, in de afgelopen 12 maanden

11.a.1 Proportion of population living in cities that implement 
urban and regional development plans integrating population 
projections and resource needs, by size of city

11.a.1 Deel van de bevolking dat in steden woont die stede
lijke en regionale ontwikkelingsplannen uitvoeren waarin 
bevolkingsprognoses en benodigde hulpbronnen worden 
meegenomen, per grootte van de stad

11.b.1 Number of countries with national or local disaster risk 
reduction strategies

11.b.1 Aantal landen met nationale of lokale risicoreductie 
strategieën bij rampen 

11.c.1 Proportion of financial support to the least developed 
countries that is allocated to the construction and retrofitting 
of sustainable, resilient and resourceefficient buildings using 
local materials

11.c.1 Aandeel van financiële ondersteuning van de minst 
ontwikkelde landen bestemd voor de constructie en retro
fitting van duurzame, robuuste en energiezuinige gebouwen 
met gebruik van plaatselijke materialen

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 
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Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 
Doel 12. Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen

12.1.1 Number of countries with sustainable consumption and 
production (SCP) national action plans or SCP mainstreamed as 
a priority or target into national policies 

12.1.1 Aantal landen met nationale actieplannen op het 
gebied van duurzame consumptie en productie (Sustainable 
Consumption and Production (SCP)) of waar duurzame 
 consumptie en productie als prioriteit of doelstelling is 
op genomen in het nationale beleid 

12.2.1 Material footprint and material footprint per capita, and 
material footprint per GDP

12.2.2 Domestic material consumption domestic material 
consumption per capita domestic material consumption per 
GDP

12.2.1 Grondstoffen voetafdruk en grondstoffen voetafdruk 
per hoofd van de bevolking en grondstoffen voetafdruk per 
bbp (material footprint)

12.2.2 Binnenlands materialenverbruik, (domestic material 
consumption) binnenlands materialenverbruik per hoofd van 
de bevolking, binnenlands materialenverbruik per bbp 

12.3.1 Global food loss index 12.3.1 Index wereldwijd voedselverlies/ Global food loss 
index 

12.4.1 Number of parties to international multilateral 
environmental agreements on hazardous waste, and other 
chemicals that meet their commitments and obligations in 
transmitting information as required by each relevant 
agreement

12.4.1 Aantal partijen in internationale, multilaterale milieu
verdragen over gevaarlijk afval en andere chemicaliën, die 
voldoen aan hun toezeggingen en verplichtingen op het 
 verstrekken van informatie zoals vereist binnen elk relevant 
verdrag

12.4.2 Hazardous waste generated per capita and proportion 
of waste treated, by type of treatment 

12.4.2 Gevaarlijk afval gegenereerd per hoofd van de bevol
king en aandeel verwerkt afval, naar soort verwerking

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled 12.5.1 Nationaal recyclingspercentage, tonnen gerecycleerd 
materiaal 

12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports 12.6.1 Aantal bedrijven dat duurzaamheidsrapporten publi
ceert 

12.7.1 Number of countries implementing sustainable public 
procurement policies and action plans 

12.7.1 Aantal landen dat beleid en actieplannen op het gebied 
van duurzame overheidsopdrachten uitvoert 

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship education and 
(ii) education for sustainable development, including gender 
equality and human rights, are mainstreamed at all levels in: 
(a) national education policies, (b) curricula, (c) teacher 
education and (d) student assessment

12.8.1 Mate waarin (i) opvoeding tot wereldburgerschap en 
(ii) onderwijs in duurzame ontwikkeling, inclusief genderge
lijkheid en mensenrechten op alle niveaus zijn opgenomen in: 
(a) nationaal onderwijsbeleid, (b) curricula, (c) leraren
opleidingen en (d) studentenbeoordelingen 

12.a.1 Amount of support to developing countries on research 
and development for sustainable consumption and production 
and environmentally sound technologies

12.a.1 Bedrag aan ondersteuning voor ontwikkelingslanden 
voor Research en Development naar duurzame consumptie en 
productie en milieuvriendelijke technologie.

12.b.1 Number of sustainable tourism strategies or policies 
and implementation action plans with agreed monitoring and 
evaluation tools

12.b.1 Aantal duurzame strategieën of beleid en implementa
tie actieplannen voor toerisme met afspraken over toezicht en 
evaluatie instrumenten

12.c.1 Amount of fossilfuel subsidies per unit of GDP 
(production and consumption) and as a proportion of total 
national expenditure on fossil fuels 

12.c.1 Bedrag aan subsidies voor fossiele brandstoffen per 
eenheid bbp (productie en consumptie) en als deel van de 
totale nationale uitgaven aan fossiele brandstoffen 

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 
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Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts 
Doel 13. Ondernemen van urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan

13.1.1 Number of countries with national and local disaster 
risk reduction strategies

13.1.2 Number of deaths, missing people, and persons 
affected by disaster per 100,000 people 

13.1.1 Aantal landen met nationale en lokale risicoreductie
strategieën bij rampen

13.1.2 Aantal doden, vermisten en mensen die getroffen zijn 
door rampen, per 100 000 personen

13.2.1 Number of countries that have communicated the 
establishment or operationalization of an integrated po licy/
strategy/plan which increases their ability to adapt to the 
adverse impacts of climate change, and foster climate 
resilience and low greenhouse gas emissions development in 
a manner that does not threaten food production (including 
a national adaptation plan, nationally determined 
contribution, national communication, biennial update report 
or other)

13.2.1 Aantal landen dat heeft gecommuniceerd over het 
opstellen of operationaliseren van geïntegreerd beleid/ 
strategie/plan dat hun adaptiecapaciteit vergroot t.a.v. de 
negatieve gevolgen van klimaatverandering en klimaatbe
stendigheid bevordert en lage uitstoot van broeikasgassen op 
een wijze die de die de voedselproductie niet in gevaar brengt 
(inclusief een nationale adaptatieplan, nationaal vastgestelde 
bijdrage nationale communicatie, tweejaarlijke voortgangs 
rapport e.d.) 

13.3.1 Number of countries that have integrated mitigation, 
adaptation, impact reduction and early warning into primary, 
secondary and tertiary curricula

13.3.2 Number of countries that have communicated the 
strengthening of institutional, systematic and individual 
 capacitybuilding to implement adaptation, mitigation and 
technology transfer, and development actions

13.3.1 Aantal landen dat matiging, adaptatie, impactreductie 
en ‘early warning’ geïntegreerd heeft in het lesprogramma 
van het primair, secondair en tertiair onderwijs

13.3.2 Aantal landen dat heeft gecommuniceerd over het 
versterken van institutionele, systematische en individuele 
capacitybuilding met betrekking tot adaptatie, mitigatie, 
technologische overdracht en ontwikkelingsacties 

13.a.1 Mobilized amount of United States dollars per year 
starting in 2020 accountable towards the $100 billion 
commitment 

13.a.1 Gemobiliseerd bedrag in US dollars per jaar te beginnen 
in 2020 dat aan het $100 miljard gecommitteerde bedrag is 
gewijd 

13.b.1 Number of least developed countries and small island 
developing States that are receiving specialized support 
including finance, technology and capacitybuilding, for 
mechanisms for raising capacities for effective climate 
changerelated planning and management, including focusing 
on women, youth, local and marginalized communities 

13.b.1 Aantal minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten 
dat gespecialiseerde steun ontvangt, inclusief financiering, 
technologie en capaciteit, voor mechanismes die de capacitei
ten vergroten voor de effectieve planning en beheer t.a.v. 
klimaatsverandering, inclusief de focus op vrouwen, jongeren, 
lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen 
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Goal 14.  Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 
development

Doel 14.  Conserveren en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen 
voor duurzame ontwikkeling

14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating plastic 
debris density

14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating plastic 
debris density/ Index voor eutrofiëring in kustgebieden en 
dichtheid van drijvend plastic afval 

14.2.1 Proportion of national exclusive economic zones 
managed using ecosystem based approaches

14.2.1 Deel van de nationaal exclusieve economische 
gebieden beheerd volgens een ecosysteem aanpak 

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at agreed suite 
of representative sampling stations 

14.3.1 Gemiddelde mariene zuurgraad (pH) gemeten door een 
afgesproken aantal representatieve bemonsteringsstations 

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically sustainable 
levels 

14.4.1 Aandeel visvoorraad op biologisch duurzaam niveau 

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to marine areas 14.5.1 Deel van het mariene areaal dat valt onder beschermde 
gebieden

14.6.1 Progress by countries in the degree of implementation 
of international instruments aiming to combat illegal, 
unreported and unregulated fishing

14.6.1 Vooruitgang in landen in de mate van implementatie 
van internationale instrumenten voor het bestrijden van ille
gale, nietgerapporteerde en nietgereglementeerde visserij

14.7.1 Sustainable fisheries as a percentage of GDP in small 
island developing States, least developed countries and all 
countries 

14.7.1 Duurzame visserij als een percentage van het bbp in 
kleine eilandstaten in ontwikkeling, de minst ontwikkelde 
landen en alle landen

14.a.1 Proportion of total budget allocated to research in the 
field of marine technology 

14.a.1 Deel van de het budget toegewezen aan research op 
het gebied van mariene technologie 

14.b.1 Progress by countries in the degree of application of a 
legal/regulatory/policy/institutional framework which 
recognizes and protects access rights for smallscale fisheries 

14.b.1 Vooruitgang door landen in het doorvoeren van een 
wettelijk/regelgevings/beleids/institutioneel kader dat de 
toegangsrechten van kleinschalige visserij erkent en 
beschermt 

14.c.1 Number of countries making progress in ratifying, 
accepting and implementing through legal, policy or 
institutional frameworks, oceanrelated instruments that 
implement international law, as reflected in the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, for the conservation 
and sustainable use of oceans and their resources

14.c.1 Aantal landen dat vooruitgang boekt in het ratificeren, 
aannemen en implementeren – door middel van wettelijke, 
beleids of institutionele kaders – oceaangerelateerde 
instrumenten die de internationale wetgeving implementeren 
zoals opgenomen in the United Nations Convention on the Law 
of the Sea, voor het behoud en duurzaam gebruik van de 
oceanen en hun hulpbronnen 

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 
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Goal 15.  Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity 
loss

Doel 15.  Beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen, 
duurzaam beheren van bossen, tegengaan van woestijnvorming, tegengaan en 
terugdraaien van landdegradatie, en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen

15.1.1 Forest area as a percentage of total land area 15.2 
Proportion of important sites for terrestrial and freshwater 
biodiversity that are covered by protected areas, by ecosystem 
type

15.1.1 Bebost gebied als percentage van het totale land
oppervlak 15.2 Deel van de hotspots voor terrestrische en 
zoetwater biodiversiteit dat valt onder beschermde gebieden, 
naar type ecosysteem

15.2.1 Progress towards sustainable forest management 15.2.1 Vooruitgang in duurzaam bosbeheer 

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land area 15.3.1 Aandeel gedegradeerd land ten opzichte van het totale 
landoppervlak 

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites for 
mountain biodiversity

15.4.1 Deel van de hotspots voor biodiversiteit in berg
gebieden dat valt onder beschermd gebied 

15.4.2 Mountain Green Cover Index 15.4.2 Mountain Green Cover Index 

15.5.1 Red List Index 15.5.1 Rode Lijst Indexcijfers 

15.6.1 Number of countries that have adopted legislative, 
administrative and policy frameworks to ensure fair and 
equitable sharing of benefits 

15.6.1 Aantal landen dat wettelijke , administratieve en 
beleidskaders heeft aangenomen om een eerlijke en recht
vaardige verdeling van baten te verzekeren 

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached or 
illicitly trafficked

15.7.1 Aandeel verhandelde wilde dieren dat gestroopt of 
illegaal verhandeld is

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant national 
legislation and adequately resourcing the prevention or 
control of invasive alien species 

15.8.1 Aandeel van landen met nationale wetgeving en 
afdoende financiering voor de preventie en beheersing van 
invasieve exoten 

15.9.1 Progress towards national targets established in 
accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic 
plan for biodiversity 20112020

15.9.1 Vooruitgang ten aanzien van nationale Doelstellingen 
conform Aichi Biodiversity Target 2 van het Strategic plan for 
biodiversity 20112020 

15.a.1 Official development assistance and public expenditure 
on conservation and sustainable use of biodiversity and 
ecosystems 

15.a.1 Officiële ontwikkelingshulp en overheidsuitgaven aan 
behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en eco
systemen 

15.b.1 Official development assistance and public expenditure 
on conservation and sustainable use of biodiversity and 
ecosystems

15.b.1 Officiële ontwikkelingshulp en overheidsuitgaven aan 
behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en eco
systemen 

15.c.1 Proportion of traded wildlife that was poached or 
illicitly trafficked

15.c.1 Aandeel verhandelde wilde dieren dat gestroopt of 
illegaal verhandel is

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 
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Goal 16.  Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Doel 16.  Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame 
ontwikkeling, verzekeren van toegang tot het rechtssysteem voor iedereen en creëren van 
doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instituties op elk niveau

16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100,000 
population, by sex and age

16.1.1 Aantal slachtoffers van moord met voorbedachte rade 
per 100 000 van de bevolking, naar geslacht en leeftijd 

16.1.2 Conflictrelated deaths per 100,000 population by sex, 
age and cause 

16.1.2 Conflictgerelateerde sterfte per 100 000 van de 
bevolking naar geslacht, leeftijd, en oorzaak 

16.1.3 Percentage of the population subjected to physical, 
psychological or sexual violence in the previous 12 months

16.1.3 Percentage van de bevolking onderworpen aan fysiek, 
psychologisch of seksueel geweld in de afgelopen 
12 maanden 

16.1.4 Proportion of people that feel safe walking alone 
around the area they live 

16.1.4 Deel van de mensen dat zich veilig voelt als zij alleen 
in hun buurt lopen

16.2.1 Proportion of children aged 117 who experienced any 
physical punishment and/or psychological aggression by 
caregivers in the past month 

16.2.1 Deel van de kinderen in de leeftijd van 117 dat te 
maken heeft gehad met lijfstraffen en/of psychisch geweld 
van verzorgers in de afgelopen maand 

16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100,000 
population, by sex, age and form of exploitation 

16.2.2 Aantal slachtoffers van mensenhandel per 100 000 van 
de bevolking, naar geslacht, leeftijd en vorm van uitbuiting 

16.2.3 Proportion of young women and men aged 1829 who 
experienced sexual violence by age 18 

16.2.3 Deel van de jonge vrouwen en mannen in de leeftijd 
van 1829 dat voor hun 18de te maken heeft gehad met 
seksueel geweld

16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous 12 
months who reported their victimization to competent 
authorities or other officially recognized conflict resolution 
mechanisms 

16.3.1 Deel van de geweldsslachtoffers in de afgelopen 
12 maanden dat hun slachtofferschap heeft gemeld aan het 
bevoegde gezag of andere officieel erkende conflict 
oplossende mechanismes 

16.3.2 Unsentenced detainees as a percentage of overall 
prison population

16.3.2 Nietveroordeelde gevangenen als percentage van de 
totale gevangenispopulatie

16.4.1 Total value of inward and outward illicit financial flows 
(in current United States dollars) 

16.4.1 Totale waarde van illegale financieringsstromen naar 
binnen en buitenland (in werkelijke US dollars) 

16.4.2 Proportion of seized small arms and light weapons that 
are recorded and traced, in accordance with international 
standards and legal instruments

16.4.2 Aandeel van in beslag genomen handvuurwapens en 
lichte wapens die zijn geregistreerd en getraceerd, conform 
de internationale maatstaven en wettelijke instrumenten

16.5.1 Proportion of persons who had at least one contact 
with a public official, who paid a bribe to a public official, or 
were asked for a bribe by these public officials, in the previous 
12 months

16.5.2 Proportion of businesses that had at least one contact 
with a public official and , who paid a bribe to a public 
official, or were asked for a bribe by these public officials, 
in the previous 12 months 

16.5.1 Deel van de personen met tenminste één contact met 
een ambtenaar dat ambtenaren steekpenningen heeft betaald 
of om steekpenningen is gevraagd in de afgelopen 
12 maanden 

16.5.2 Deel van de bedrijven met tenminste één contact met 
een ambtenaar dat ambtenaren steekpenningen heeft betaald 
of om steekpenningen is gevraagd in de afgelopen 
12 maanden 

16.6.1 Primary government expenditures as a percentage of 
original approved budget, by sector (or by budget codes or 
similar) 

16.6.1 Primaire overheidsuitgaven als percentage van de 
oorspronkelijke goedgekeurde begroting, naar sector (of 
begrotingscode e.d.) 

16.6.2 Proportion of the population satisfied with their last 
experience of public services 

16.6.2 Deel van de bevolking dat tevreden is over hun laatste 
ervaring met overheidsdiensten 

16.7.1 Proportions of positions (by age group, sex, persons 
with disabilities and population groups) in public institutions 
(national and local legislatures, public service, and judiciary) 
compared to national distributions 

16.7.1 Aandeel van posities (naar geslacht leeftijd, personen 
met een beperking en bevolkingsgroepen) in overheids
instellingen (nationale en lokale wetgevers, overheids
diensten en de rechterlijke macht) vergeleken met de lande
lijke verhoudingen 
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Goal 16.  Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels (end)

Doel 16.  Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame 
ontwikkeling, verzekeren van toegang tot het rechtssysteem voor iedereen en creëren van 
doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instituties op elk niveau (slot)

16.7.2 Proportion of population who believe decisionmaking 
is inclusive and responsive, by sex, age disability and 
population group

16.7.2 Deel van de bevolking dat gelooft in inclusieve en inter
actieve besluitvorming, naar geslacht, leeftijd, beperking en 
bevolkingsgroep

16.8.1 Proportion of members and voting rights of developing 
countries in international organizations 

16.8.1 Aandeel leden en stemrecht van ontwikkelingslanden 
in internationale organisaties 

16.9.1 Proportion of children under 5 whose births have been 
registered with a civil authority, by age 

16.9.1 Deel van de kinderen onder de 5 van wie de geboorte is 
geregistreerd door een civiele instantie, naar leeftijd 

16.10.1 Number of verified cases of killing, kidnapping, 
enforced disappearance, arbitrary detention and torture of 
journalists, associated media personnel, trade unionists and 
human rights advocates in the previous 12 months

16.10.2 Number of countries that adopt and implement 
constitutional, statutory and/or political guarantees for public 
access to information

16.10.1 Aantal geverifieerde gevallen van moord, kidnap, 
gedwongen verdwijningen, willekeurige detentie en marte
ling van journalisten, aanverwant mediapersoneel, vakbonds
leden en voorvechters van mensenrechten, in de afgelopen 
12 maanden

16.10.2 Aantal landen dat vrije toegang tot formatie heeft 
vastgelegd en geïmplementeerd in de grondwet, wetgeving 
en/of politieke garanties 

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 
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Goal 17.  Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for 
Sustainable Development

Doel 17.  Versterken van de implementatiemiddelen en vernieuwen van het mondiaal partnerschap 
voor duurzame ontwikkeling

17.1.1 Total government revenue as a proportion of GDP, by 
source 

17.1.1 Totale overheidsinkomsten als aandeel van het bbp, 
per bron 

17.1.2 Proportion of domestic budget funded by domestic 
taxes 

17.1.2 Deel van de nationale begroting gefinancierd door 
nationale belastingen 

17.2.1 Net official development assistance, total and to least 
developed countries, as a proportion of the OECD/
Development Assistance Committee donors’ gross national 
income

17.2.1 Netto officiële ontwikkelingshulp, totaal en aan de 
minst ontwikkelde landen, als aandeel van het OESO commis
sie voor ontwikkelingsbijstand (DAC) bruto nationaal inkomen 
van donorlanden 

17.3.1 Foreign direct investments (FDI), official development 
assistance and SouthSouth Cooperation as a proportion of 
total domestic budget

17.3.1 Directe buitenlandse investeringen (FDI), officiële ont
wikkelingshulp en ZuidZuid samenwerking als aandeel van de 
totale binnenlandse begroting 

17.3.2 Volume of remittances (in United States dollars) as a 
proportion of total GDP 

17.3.2 Volume aan overdrachten (in US dollars) als aandeel van 
het totale bbp 

17.4.1 Debt service as a proportion of exports of goods and 
services

17.4.1 Aflossing van schulden als aandeel van de export van 
goederen en diensten 

17.5.1 Number of countries that adopt and implement 
investment promotion regimes for least developed countries 

17.5.1 Aantal landen dat investeringsbeleid voor de minst 
ontwikkelde landen heeft aangenomen en geïmplementeerd

17.6.1 Number of science and/or technology cooperation 
agreements and programmes between countries, by type of 
cooperation 

17.6.1 Aantal samenwerkingsverdragen en programma’s 
op  wetenschappelijk en technisch gebied tussen landen, 
per soort samenwerking 

17.6.2 Fixed Internet broadband subscriptions, per 
100 inhabitants, by speed 

17.6.2 Vaste internet breedband abonnementen 
per 100  inwoners, naar snelheid 
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Goal 17.  Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for 
Sustainable Development (end)

Doel 17.  Versterken van de implementatiemiddelen en vernieuwen van het mondiaal partnerschap 
voor duurzame ontwikkeling (slot)

17.7.1 Total amount of approved funding for developing 
countries to promote the development, transfer, dissemination 
and diffusion of environmentally sound technologies 

17.7.1 Totaal bedrag aan toegezegde financiering voor ontwik
kelingslanden om de ontwikkeling, overdracht, verspreiding 
en doorgifte van milieuvriendelijke technologieën te 
 bevorderen 

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet 17.8.1 Aandeel van de personen dat internet gebruikt 

17.9.1 Dollar value of financial and technical assistance (inclu
ding through NorthSouth, SouthSouth and triangular coope
ration), committed to developing countries

17.9.1 De dollarwaarde van financiële en technische onder
steuning (inclusief door NoordZuid, ZuidZuid en trilaterale 
samenwerking) toegezegd aan ontwikkelingslanden 

17.10.1 Worldwide weighted tariffaverage 17.10.1 Wereldwijd gewogen gemiddelde heffingen/ 
Worldwide weighted tariffaverage 

17.11.1 Developing countries’ and least developed countries’ 
share of global exports 

17.11.1 Aandeel van ontwikkelingslanden en minst ontwik
kelde landen in wereldwijde export 

17.12.1 Average tariffs faced by developing countries, least 
developed countries and small island developing States 

17.12.1 Gemiddelde heffingen voor ontwikkelingslanden, de 
minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten 
in  ontwikkeling

17.13.1 Macroeconomic Dashboard 17.13.1 Macroeconomisch dashboard

17.14.1 Number of countries with mechanisms in place to 
enhance policy coherence of sustainable development

17.14.1 Aantal landen met instrumenten voor het bevorderen 
van coherent duurzaam ontwikkelingsbeleid 

17.15.1 Extent of use of countryowned results frameworks 
and planning tools by providers of development cooperation

17.15.1 Mate waarin aanbieders van ontwikkelings
samenwerking gebruik maken van resultenkaders en 
plannings instrumenten opgesteld door het land zelf 

17.16.1 Number of countries reporting progress in multistake
holder development effectiveness monitoring frameworks 
that support the achievement of sustainable development 
goals

17.16.1 Aantal landen dat vooruitgang rapporteert in kaders 
die het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen 
ondersteunen (met multistakeholder development effective
ness monitoring frameworks) 

17.17.1 Amount in United States dollars commited to public
private and civil society partnerships

17.17.1 Bedrag in US dollars toegezegd aan publiekprivate en 
civiele samenwerking

17.18.1 Proportion of sustainable development indicators 
produced at the national level with full disaggregation when 
relevant to the target, in accordance with the Fundamental 
Principles of Official Statistics 

17.18.1 Aandeel duurzame ontwikkelingsindicatoren dat op 
nationaal niveau wordt geproduceerd met volledige dis
aggregatie daar waar relevant voor het doel, conform de 
 Fundamentele Principes van Officiële Statistieken (FPOS) 

17.18.2 Number of countries that have national statistical 
legislation that complies with the Fundamental Principles of 
Official Statistics

17.18.3 Number of countries with a national statistical plan 
that is fully funded and under implementation, by source of 
funding

17.18.2 Aantal landen met nationale statistische wetgeving 
conform de Fundamentele Principes van Officiële Statistieken 
(FPOS)

17.18.3 Aantal landen met een nationaal statistisch 
programma dat volledig gefinancierd en geïmplementeerd, 
naar  financieringsbron 

17.19.1 Dollar value of all resources made available to streng
then statistical capacity in developing countries 

17.19.1 Waarde in dollars van alle middelen die beschikbaar 
worden gesteld om de statistische capaciteit in ontwikkelings
landen te versterken 

17.19.2 Proportion of countries that (a) have conducted at least 
one population and housing census in the last 10 years; and 
(b) have achieved 100 per cent birth registration and 80 per
cent death registration

17.19.2 Aandeel van landen dat in de afgelopen 10 jaar 
(a) ten minste een volksen woningtelling heeft gehouden; en 
(b) 100 procent geboorteregistratie en 80 procent aangifte 
van overlijden heeft bereikt

Vertaling van SDG doelen en indicatoren gebaseerd op de versie van 19 februari 2016 E/CN.3/2016/2/Rev.1* van de United Nations Economic 

and Social Council. Statistical Commission.

18 SDG doelen en indicatoren Vertaling EngelsNederlands PB



Medewerkers

Rita Gircour, Cor Graveland, Rixt de Jong,

Brugt Kazemier, JanPieter Smits, Karin van der Ven

Medewerkers 19




