Beste voorzitter,
Geachte heer staatssecretaris,
Dames en heren,

Ik werd deze maand 65. En ik kwam nog elke dag graag werken.
Ik vond duurzame ontwikkeling een zeer boeiend beleidsdomein. Samen met werkgevers,
vakbonden, NGO’s en academici zoeken naar een gemeenschappelijke visie voor grote
maatschappelijke vraagstukken, zag ik als een voorrecht. Niet dat het eenvoudig was. Maar wat wil
je, het verzoenen van ecologische grenzen met sociale rechtvaardigheid en economische stabiliteit
(of le bien-être partagé et juste, susceptible de durer, zoals prof. Zaccaï het formuleerde) is nu
eenmaal niet eenvoudig.
Het was een voortdurende zoeken ook naar nieuwe strategieën om duurzame ontwikkeling op de
politieke kaart te zetten. Het draagvlak voor duurzame productie en consumptie is in de loop der
jaren duidelijk verbreed. Maar de vooruitgang die werd geboekt en alle enthousiasme ten spijt, staan
we vandaag nog ver vanwaar we zouden moeten staan. Er valt nog veel te doen. Ik ben ervan
overtuigd dat er belangrijke jaren aankomen voor de FRDO.
Geacht publiek, vrienden, ik heb het gevoelen dat ik kan vertrekken op een moment dat de sterren
voor de raad gunstig staan. We hebben een dynamische voorzitter, een goede verstandhouding
tussen de leden en een uitstekende staf.
Ik kijk met dankbaarheid terug op de voorbije periode. Op de samenwerking met de erevoorzitter,
toenmalig Prins Filip, en de voorzitters. Met Theo Rombouts heb ik het langst samengewerkt, een
bedachtzame en scherpziende persoon. Ook vandaag hebben we een voorzitter, Magda Aelvoet,
met een sterke persoonlijkheid.
Magda je gaat ervoor, met je ervaring als vicepremier ben je een grote troef voor de raad. Je bent
niet alleen beschikbaar en betrokken, je denkt ook inhoudelijk en strategisch mee. DO heeft niet
alleen nood aan goede technici, maar ook aan mensen die de ideeën van de raad op het publieke
forum kunnen verkopen. Dat ben je van plan om te doen. Ik vermoed dat je niet had verwacht dat je
voorzitterschap zoveel tijd in beslag zou nemen. Een 2-tal dagen per maand had ik je gezegd. Maar
op dit moment lijkt dit vrijwilligersengagement eerder een 2-tal dagen per week in beslag te nemen.
Dank voor het vertrouwen dat je mij en het team steeds gaf.
Dank aan de leden van het bureau, ondanks de soms moeilijke onderhandelingen was een dosis
humor nooit ver weg en dat vergemakkelijkte het overleg. Dank ook aan de ondervoorzitters, in het
bijzonder Mathieu Verjans, die in de overgangperiode tussen Philippe Maystadt en Magda Aelvoet
als feitelijk voorzitter functionerende.
Merci également aux membres du Conseil et des groupes de travail pour la défense - il est vrai
assertive mais jamais agressive - de leurs points de vue. Je souhaite tout particulièrement remercier
les membres du monde académique pour leur rôle fort important de jeteurs de ponts qu'ils ont
assumée. Un élément qui a aussi rendu agréable le travail est la grande courtoisie linguistique qui
existait. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais été témoin d'un incident communautaire. C'est ça
aussi la Belgique.
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L'autorité est aussi représentée au sein du Conseil. Je suis donc aussi heureux de pouvoir saluer
aujourd'hui différents responsables de services publics, et plus particulièrement de ce qu’on appelle
en jargon les acteurs de la Loi DD. Vous avez toujours été très ouverts vis-à-vis de l'apport des parties
prenantes pour les politiques, tant nationales qu'internationales.
Je souhaite naturellement aussi remercier les représentants de la direction du SPF Santé publique et
Environnement dont dépend administrativement le Conseil, pour l'appui dont nous avons toujours
bénéficié pour construire une équipe compétente.
Ik heb ook graag met mijn Europese collega’s samengewerkt en wil de oud-voorzitters van het
netwerk EEAC, Hubert David en Frans Evers, bedanken voor hun aanwezigheid hier vandaag. Dat
geldt ook voor de collega’s van de andere nationale en regionale adviesraden. Het recent opgestarte
interfederaal overleg met deze laatsten was een boeiende ervaring.
Maar zeer bijzonder wil ik mijn collega’s van de staf bedanken, en ook de oud-collega’s die hier
vandaag talrijk aanwezig zijn. Jullie beschikken over een grote deskundigheid. Jullie trachten
proactief in te spelen op de verwachtingen van leden en streven ernaar adviezen te redigeren vanuit
een niet-partijdige opstelling. Jullie vormen ook een zeer hecht, complementair en gemotiveerd
team, dat makkelijk voor elkaar inspringt. Dit alles maakte het werk voor mij erg aangenaam. Daar
zorgde ook jullie humor met een vleugje voor.
Ik heb er steeds naar gestreefd om sterke medewerkers aan te werven en heb me dat nooit
beklaagd. In een woord samengevat: jullie waren en zijn een dreamteam, intellectueel ook
uitdagend, dat zal ik zeker missen. Zonder de hulp van Chris, de directiesecretaresse, zal het voortaan
moeilijker worden mijn verstrooidheid binnen goede banen te leiden.
Een bijzonder woord van dank ook aan staatssecretaris Servais Verherstraeten op wie we steeds
konden rekenen en die tegen de voorzitster zei toen het ging over mijn vervanging: van welke
richting hij of zij ook komt is van geen belang, wat ik wil is dat het een competent iemand is. Dezelfde
regel hebt u eigenlijk ook toegepast bij uw keuze voor de voorzitster van de raad.
Et comme vous le savez, c'est Marc Depoortere qui prendra ma succession. C'est un membre de
l'équipe qui a été choisi comme meilleur candidat de la sélection. Cela a fait du plaisir et a facilité
mes dernières semaines de travail pour transférer les dossiers.
Ten slotte ook een woord dank voor mijn echtgenote Marianne, die er steeds was om het evenwicht
tussen werk en privé te helpen bewaken. En aan mijn kinderen en vrienden om vele verhalen over
duurzame ontwikkeling te willen aanhoren, bij mijn kinderen overigens met de nodige relativerende
toets.
Beste vrienden, ik besef dat ik voor een nieuwe uitdaging sta. Ik heb voor alle levensdomeinen, het
persoonlijke, mijn relatie, familie, vrienden, vrije tijd en vrijwilligerswerk, een nieuwe uitdaging voor
ogen. Daar zal zeker meer huishoudelijk werk bij zijn, want ik heb mijn echtgenote die nog
professioneel actief is, gezegd dat ze me maar moest vertellen welke van de taken in het gezin zij het
minst graag doet, en dat ik die wel zal overnemen.
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Het wordt beslist een uitdaging om het conceptuele te vertalen naar het operationele, dat wordt
persoonlijk transitiemanagement. Ik kijk er naar uit. Gedaan met de druk om steeds alert te zijn, in
spelen op de actualiteit, mails op te volgen. U kent dat.
Zelf ben ik afkomstig uit een ondernemersfamilie, en ik ben professioneel o.m. actief geweest in een
ngo, en die was gelieerd aan een arbeidersbeweging. De raad bracht voor mij alles samen,
maatschappelijk engagement én ondernemerschap. Ik zal er met veel warmte op terugkijken.
Bij de start van de lente heb ik het gevoel dat ik aan een langdurige grote vakantie begin. Wees er
zeker van dat ik met sympathie zal volgen hoe jullie ervoor zorgen dat het beekje van duurzame
ontwikkeling een krachtige en snelstromende rivier wordt. Allemaal van harte dank!
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