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Toespraak van mevrouw Christine DEFRAIGNE,
Voorzitster van de Senaat,
Ter gelegenheid van het Feest van de dynastie
« DUURZAME ONTWIKKELING »
Zaterdag, 15 november 2014

Mevrouw,
Koninklijke Hoogheden,
Meneer de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
Meneer de Eerste Minister,
Dames en heren, in uw functies en hoedanigheden,
Beste collega’s,
Het is voor mij, als Voorzitster van de Senaat, een eer om hulde te brengen
aan het werk van onze Vorst en eer te betonen aan een bijzondere groep
medeburgers. Dit jaar gaat onze aandacht naar mensen die zich met name
inzetten voor duurzame ontwikkeling.
*
*

*

Historisch gezien, hebben de Verenigde Naties een vooraanstaande rol
gespeeld in de algemene bekendheid van het begrip « duurzame
ontwikkeling », dankzij de publicatie van het Brundtland-verslag in 1987.
Vandaag vormt dat verslag het basiswerk voor de algemeen aanvaarde
definitie van duurzame ontwikkeling, namelijk een ontwikkeling waarbij aan
onze huidige behoeften wordt voldaan, zonder de behoeften van de
toekomstige generaties te schaden.
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Duurzame ontwikkeling verzoent drie uitdagingen van onze moderne
samenleving, namelijk een economische, ecologische en sociale uitdaging,
om een coherent evenwicht te vinden en haalbare schema’s op lange
termijn vast te leggen.
De Europese Unie neemt dat begrip van evenwicht over. De strategie
‘Europa 2020’ legt drie prioriteiten vast :
1/ een intelligente groei, met andere woorden de ontwikkeling van een
economie die gestoeld is op kennis en innovatie
2/ een duurzame groei die gericht is op het aanmoedigen van een
economie die hulpbronnen efficiënter gebruikt
3/ een inclusieve groei waarbij een economie met een hoge
werkgelegenheidsgraad wordt aangemoedigd die de sociale en
ruimtelijke cohesie ten goede komt.
*
*

*

Mevrouw,
Koninklijke Hoogheden,
Dames en heren,
Duurzame ontwikkeling beslaat alle sectoren. Enkele voorbeelden: de
industrie, de landbouw, energie, het vervoer, mobiliteit en huisvesting.
Duurzame ontwikkeling belangt iedereen aan. Ze betreft alle actoren van
onze samenleving : de burger, de overheden, de ondernemingen.
Veel burgers nemen het initiatief om de impact van hun eigen consumptie
op het milieu in te perken door bijvoorbeeld te kiezen voor lokale
consumptie of door zich op een andere manier te verplaatsen. Al die
initiatieven moeten worden toegejuicht en aangemoedigd.
Na de ceremonie krijgt u een brochure overhandigd met daarin een aantal
initiatieven uit elke provincie. Als Luikse in hart en nieren zet ik graag de
werking van Greenflex in de verf, dat via zijn elf agentschappen
ondernemingen bijstaat bij het herstel van het milieu en het klimaat.
Elke Belgische overheid dient erop toe te zien dat haar beleidsmaatregelen
passen in een langetermijnvisie.
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*
*

*

De Senaat heeft terzake reeds maatregelen getroffen. Zo zullen, in deze
tijden van aangekondigde energieschaarste, bijkomende inspanningen
worden geleverd om de energieprestaties van dit mooie, historische
gebouw te verbeteren. Op vier jaar tijd is de Senaat er reeds in geslaagd het
aardgasverbruik met 35,11 % en het elektriciteitsverbruik met 14,14 % te
verminderen.
Met recht en reden mag de Senaat zich « de bakermat » noemen van het
wetgevingsproces dat ertoe heeft geleid dat duurzame ontwikkeling als
beleidsdoelstelling in de Grondwet werd ingeschreven.
Zoals u weet, sta ik hier voor u als eerste voorzitster van de nieuwe Senaat
van Gemeenschappen en Gewesten.
Ook de nieuwe Senaat wil zijn steentje bijdragen tot duurzame
ontwikkeling.
Zoals ik reeds heb gezegd gaat het om vele sectoren. Die vallen nu eens
onder de bevoegdheid van de Federale Staat, dan weer van de Gewesten
en Gemeenschappen. Omdat duurzame ontwikkeling een transversale
aangelegenheid is, is het een goed voorbeeld van onze institutionele
complexiteit.
Als gevolg van de zesde staatshervorming heeft de Senaat een nieuwe,
specifieke opdracht gekregen : het opstellen van informatieverslagen.
De Senaat oefent die nieuwe informatieopdracht voortaan uit door middel
van verslagen over transversale thema’s waarbij de federale staat en de
deelstaten betrokken zijn.
Die nieuwe rol is van kapitaal belang voor aangelegenheden waarvan de
bevoegdheden versnipperd zijn, zoals bij duurzame ontwikkeling het geval
is.
De verdeling van de CO2-quota over de gewesten van het land, de
totstandkoming van een pragmatisch en duurzaam energiebeleid, de stand
van zaken van de groene fiscaliteit in België, de evaluatie van het
subsidiebeleid dat schadelijk kan zijn voor het milieu, zijn slechts enkele
concrete voorbeelden van de aangelegenheden die de Hoge Vergadering
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de komende maanden kan aanpakken, om via dialoog een regeling te
treffen voor de uitdagingen waarmee alle gemeenschappen van het land
geconfronteerd worden.
De Senaat is vandaag het bindteken tussen de diverse overheden van dit
land.
Hij zal geen genoegen nemen met een rol van eenvoudig waarnemer van
de transversaliteit. Hij is nu het bindmiddel in die transversaliteit.
Op die manier zal onze Hoge Vergadering bijdragen tot de goede werking
van ons federaal stelsel.
Mevrouw,
Koninklijke Hoogheden,
Dames en Heren,
« België behoort tot de meest innoverende economieën ter wereld ». Dat is
de bemoedigende conclusie van het Duitse Centrum voor Europees
economisch onderzoek (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung).
Zwitserland komt op de eerste plaats op het podium van de Innovatiemeter
2014, gevolgd door Singapore, Zweden en België. Ons land steekt dus zijn
buurlanden de loef af. België dankt die goede plaats aan de talrijke kleine
en middelgrote ondernemingen die zich in de branches innovatie,
onderzoek en ontwikkeling ontwikkeld hebben.
Het is een bemoedigend resultaat. De inspanningen inzake onderzoek en
ontwikkeling en innovatie mogen niet afnemen. Eén van de sleutels tot
economisch herstel in Europa ligt in ons innovatiepotentieel.
*
*

*
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Mevrouw,
Koninklijke Hoogheden,
Dames en Heren,
Ondanks een aanhoudend gebrek aan middelen heeft ons land zich in de
loop der jaren op heel wat onderzoeksgebieden onderscheiden. Ik wens de
universiteiten, de onderzoeks- en studiecentra en de ondernemingen te
feliciteren met hun streven naar uitmuntendheid waarvan ze
onvermoeibaar blijk geven en hen aan te moedigen om deze inspanningen
met hetzelfde enthousiasme voort te zetten.
Zo heb ik de eer om u twee van onze Belgische topwetenschappers en
uitstekende ambassadeurs voor ons land voor te stellen: professor Eric
Lambin en professor Thomas Block, die ons hier vandaag met hun
aanwezigheid verheugen.
De heer Eric Lambin, professor aan de Université Catholique de Louvain en
aan Stanford University, is voor 2014 de winnaar van de prestigieuze Volvo
Environment Prize.
Professor Lambin gebruikt satellietbeelden als instrument voor duurzame
ontwikkeling. Hij is pionier op het gebied van het onderzoek naar de
interacties tussen de menselijke activiteit en het milieu dankzij het gebruik
van aardobservatiesatellieten en geavanceerde methoden om gegevens
van diverse bronnen te combineren.
De jury van de Volvo Prize was van oordeel dat de professor op een
succesvolle wijze een brug heeft geslagen tussen sociale, geografische en
biofysische disciplines om een verbeterd globaal inzicht te krijgen in
landontginning en –gebruik en de betekenis ervan voor het welzijn van de
mens.
Prof. dr. Thomas Block is directeur van het Centrum voor Duurzame
Ontwikkeling (CDO) en docent 'Duurzaamheid & governance' binnen de
vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent.
Hij onderzoekt samen met zijn multidisciplinair team hoe het best
normatieve keuzes worden gemaakt rond duurzaamheidskwesties en hoe
druk kan worden gezet op onduurzame routines.
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De inhoudelijke thema's waaieren breed uit, gaande van afval en duurzaam
materialenbeheer over wonen en duurzame stadsprojecten tot klimaat en
energie. Samen tonen deze voorbeelden aan welke uiteenlopende
onderzoeken en acties nog moeten worden ondernomen om echt werk te
maken van de duurzame ontwikkeling, die hoe dan ook noodzakelijk is voor
onze toekomst.
*
*

*

Koninklijke Hoogheden,
Beste collega’s,
Geachte genodigden,
Graag wil ik in naam van de Kamer, de Senaat en de Kanselarij van de
Eerste minister enkele partners danken voor hun kostbare bijdrage.
Allereerst de Provinciegouverneurs die samen met ons deze gebeurtenis
vorm hebben gegeven en die de delegaties van hun provincies zorgvuldig
hebben samengesteld. In samenwerking met traditionele corporaties en de
hotelscholen en verenigingen uit hun provincie hebben ze voor al het
lekkers gezorgd dat u tijdens de receptie zal kunnen ontdekken.
Wij zijn ook de Minister van Defensie zeer erkentelijk voor de prachtige
muzikale omlijsting en het ter beschikking stellen van de fotograaf, die er
elk jaar opnieuw in slaagt ons aan het einde van de bijeenkomst 600
exemplaren te leveren van de officiële foto die anderhalf uur eerder werd
genomen.
Ik dank ook de Tuinbouwschool HORTECO uit Vilvoorde, die het Paleis der
Natie vandaag rijkelijk heeft opgefleurd.
*
*

*

En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om onze landgenoten uit de
Duitstalige Gemeenschap namens de Senaat een schitterende feestdag te
wensen.
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Deze plechtigheid zou niet volledig zijn als het Federaal Parlement in de
komende minuten niet gevuld zou worden door de krachtige akkoorden
van het Europese volkslied, gevolgd door de ontroerende tekst van de
Brabançonne.
Het Europese volkslied wordt uitgevoerd door de Koninklijke Muziekkapel
van de Gidsen, met overwegend saxofoons: een knipoog naar de provincie
Namen, ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van Adolphe
Sax.
De Brabançonne wordt uitgevoerd door het Vlaams Radio Koor.
Wij zullen staande naar de twee volksliederen luisteren, om zo de plechtige
samenhorigheid te benadrukken van dit moment van bezinning.
___________
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