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SDG 13 Neem dringend actie om 
klimaatverandering en haar impact te bestrijden

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te 
brengen gevaren en natuurrampen in alle landen

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren 
met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing 
inzake klimaatverandering

1.5 Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare 
situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met klimaatgerelateerde
extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen 
beperken

2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige
landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, 
die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in 
de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen 
en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem 
verbeteren
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6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle 
sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord 
te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met 
waterschaarste, aanzienlijk te verminderen

6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip 
van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren

9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, 
met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke 
toegang voor iedereen

11.5 Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke 
mate de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product terugschroeven 
dat veroorzaakt wordt door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband 
houden, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in 
kwetsbare situaties
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11.b Tegen 2020 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die 
geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie, 
doeltreffendheid van hulpbronnengebruik, mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering, 
weerbaarheid tegen rampen, en in overeenstemming met het kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering 2015-2030 een holistisch ramprisicobeheer ontwikkelen en 
implementeren op alle niveaus

14.2 Tegen 2020 op een duurzame manier zee- en kustecosystemen beheren en beschermen
om aanzienlijke negatieve gevolgen te vermijden, ook door het versterken van hun veerkracht, 
en actie ondernemen om deze te herstellen en om te komen tot gezonde en productieve 
oceanen

15.3 Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem 
herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, 
en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van 
natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, 
de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen
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Belgisch Nationaal Adaptatieplan (NAP) 2017 – 2020 en gewestelijke adaptatieplannen

Impactanalyse op verschillende sectoren (landbouw, water, infrastructuur, biodiversiteit,…)

Maatregelen per sector en transversale maatregelen (nationaal of gewestelijk)

Coördinatie nationaal


