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Geachte deelnemers,
Ik heet u van harte welkom op de jaarlijkse forumdag van de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling.
We hebben vandaag een bijzonder actueel thema op de agenda staan. Uw talrijke aanwezigheid wijst er
op dat er voor onze aanpak grote belangstelling bestaat. Namelijk het streven naar resource efficiency
niet te bekijken als een geïsoleerde strategie, maar wel in het kader van duurzame ontwikkeling.
Een beleid rond resource efficiency zou te beperkt zijn als het bijvoorbeeld enkel zou gericht zijn op het
nastreven van verhoogde groeidoelstellingen in klassieke termen, zonder tegelijk oog te hebben voor de
nauwe samenhang met het industrieel en innovatiebeleid.
Het zou te beperkt zijn zonder het netto ecologisch ‘gewicht’ van productie en consumptie op de
ecosystemen van deze planeet te bekijken.
Het zou te beperkt zijn als er niet wordt gekeken naar, de effecten op de werkgelegenheid en de risico’s
op korte en middellange termijn van een transitie naar een grondstoffenefficiënte economie voor een
aantal werknemersgroepen
Het zou ook te beperkt zijn zonder oog te hebben voor de gevolgen van de zoektocht naar grondstoffen
voor de bevolking van de gebieden waar die grondstoffen zich bevinden.
We hebben nood aan een geïntegreerde aanpak die deze dimensies bekijkt in hun samenhang. Die
bijdraagt tot het versterken van zowel economisch, sociaal als ecologisch kapitaal, en zo ook blijk geeft
van aandacht voor welvaart en welzijn van onze kinderen en kleinkinderen.
De keuze van het forumthema past voor de FRDO in de voorbereiding van de wereldconferentie over
duurzame ontwikkeling die in 2012 plaatsvindt, twintig jaar na de eerste wereldtop over duurzame
ontwikkeling. Rio+20 heeft twee grote thema’s: groene economie in het kader van duurzame
ontwikkeling en armoedebestrijding, en het politieke beleidskader voor duurzame ontwikkeling. De raad
heeft in een advies reeds de hoop uitgedrukt dat dat Rio+20 een nieuwe impuls zal geven voor
duurzame ontwikkeling. En dat is hoognodig.

We stellen immers vast dat heel wat landen na de historische Rio-conferentie van 1992 een prachtig
beleidsinstrumentarium ontwikkelden. Maar in de praktijk blijkt dit te vaak onderbenut te blijven. In een
advies voor de toekomstige federale regering heeft de raad ervoor gepleit dat duurzame ontwikkeling
de prioriteit van de hele regering zou worden, en een sturende invloed zou hebben op het kernbeleid
(mainstream-beleid).
Daarom volgen we niet alleen met veel aandacht de evolutie van duurzame ontwikkelingsstrategieën.
Maar evenzeer van het Nationale Hervormingsprogramma dat België in het kader van de strategie EU
2020, de opvolger van de Lissabonstrategie, momenteel voorbereidt. Investeren in de toekomst vergt
dat we oog hebben voor problemen als vergrijzing, arbeidsmarkt en gezonde overheidsfinanciën, maar
evenzeer voor de noodzakelijke investeringen in de vergroening van de economie.
Wij zijn dan ook blij dat EU-commissaris Potocnik heeft aanvaard vandaag een toelichting te geven bij
het Resource Efficiency Flagship van de Commissie. Het kan een belangrijk instrument worden om de
ambitie van een slimme, duurzame en inclusieve groei van de EU 2020-strategie te realiseren.
Geacht publiek, weinigen zullen betwisten dat de verschillende crisissen waarmee we vandaag worden
geconfronteerd, meer dan ooit de behoefte illustreren aan een geïntegreerde langetermijnbenadering.
Dat vergt dat bruggen worden geslagen om grenzen te overschrijden. De grenzen van de korte termijn,
van een legislatuur, van een sectorale aanpak, van één beleidsniveau, van één maatschappelijke actor.
Het is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk. Het vergt dat we onze kennis, creativiteit, strategische
inzichten en ervaring delen.
Dat is ook wat we met de FRDO als multistakeholderforum nastreven. De inzichten en beleidsvoorstellen
die in het kader van deze forumdag door u zullen worden gedeeld, zullen niet alleen nuttig zijn voor
uzelf, voor uw organisatie of onderneming maar evenzeer voor ons als raad, voor onze adviezen.
Ik geef nu graag het woord aan prof. Leo Sleuwaegen, FRDO-raadslid en werkgroepvoorzitter, die deze
forumdag in goed banen zal leiden.

