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Speech Forum SDG’s (23/10/2018) 

 

De slogan van dit forum ‘SDG’s van iedereen, voor iedereen en door 

iedereen’ klinkt bijzonder inspirerend.  

Van iedereen. Dit forum is nu al geslaagd, omdat het getuigt van een 

brede mobilisatie op het middenveld, onder ngo’s, vzw’s, academici 

en politici. Dankzij uw mobilisatie en uw onophoudelijke 

inspanningen op het vlak van communicatie, wonnen de SDG’s aan 

populariteit.  

Mede dankzij de tomeloze inzet van de SDG’s Voices, die de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zowat overal uitdragen, ook 

binnen de bedrijfswereld.  

Die mobilisatie vormt de sleutel tot succes. We kunnen onze 

doelstellingen immers pas halen als we een zo breed mogelijk 

maatschappelijk draagvlak creëren. 

Voor iedereen. Iedere burger op de planeet is betrokken partij, 

ongeacht zijn woonplaats en zijn etnische, culturele of religieuze 

achtergrond. 

Eind 2015 hadden de SDG’s afspraak met de geschiedenis, toen alle 

VN-landen de Agenda 2030 ondertekenden in de hoop de 

doelstellingen te halen. Iedere staat (geïndustrialiseerd land of 

ontwikkelingsland) heeft belang bij die Agenda. De ondertekenende 

landen moeten nu een nieuwe internationale uitdaging aangaan: die 

van de klimaatverandering. Ik verwijs hierbij naar SDG nr. 13 

‘Maatregelen met betrekking tot de strijd tegen de 

klimaatverandering’. 

Door iedereen. We weten dat de SDG’s allesomvattend zijn en 

uiteenlopende aspecten op verschillende machtsniveaus behelzen.  



2 
 

De institutionele architectuur in België maakt het er allemaal niet 

eenvoudiger op. In de voorbije jaren toonden verschillende studies 

aan dat de federale overheid een exclusieve of gedeelde 

bevoegdheid heeft voor alle SDG’s en alle subdoelstellingen, met 

uitzondering van 5 subdoelstellingen.  

Voor zowat 80 % van de subdoelstellingen gaat het om een gedeelde 

bevoegdheid. Meer dan ooit is het federaal beleid onlosmakelijk met 

dat van de Gewesten en Gemeenschappen verbonden. We kunnen 

de implementering van de SDG’s nooit tot een goed einde brengen 

zonder verregaande samenwerking. 

Toch moet ons nationaal en gewestelijk beleid verder reiken dan 

eenvoudige vaststellingen met betrekking tot de implementering van 

de SDG’s. Precies daarom gaf ik mijn administratie, het Federaal 

Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de opdracht om met andere 

federale instanties samen te werken in het kader van de 

Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Het is 

de bedoeling een nieuw federaal plan voor duurzame ontwikkeling 

voor te bereiden. 

Even terug naar de internationale kwesties. Het IPCC-rapport van 8 

oktober wees alle burgers en alle beleidsmakers op onze planeet 

eens te meer op de hoogdringendheid van klimaatmaatregelen.  

Momenteel stijgt de gemiddelde temperatuur met 0,2 ± 0,1° C per 

decennium omwille van de uitstoot in het verleden en op dit 

moment. Aan dat tempo zal de opwarming meer dan 1,5° C bedragen 

tussen 2030 en 2052. Als die drempel van 1,5° C daadwerkelijk wordt 

overschreden, zijn de gevolgen niet te overzien. 

Volgens een nieuw rapport van de United Nations Office for Disaster 

Risk Reduction (UNISDR) zijn de rechtstreekse economische verliezen 

ten gevolge van klimaatrampen in de afgelopen 20 jaar spectaculair 

gestegen: met 151 %!  
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Het hoeft nauwelijks nog betoog dat de meest kwetsbare groepen de 

hoogste prijs zullen betalen. Immers, ‘zij die het hardst lijden onder 

de klimaatverandering, zijn zij die het minst broeikasgassen 

uitstoten,’ benadrukte ook de verantwoordelijke van het 

Onderzoekscentrum voor de Epidemiologie van Rampen (CRED). 

Ik zei het al, die rapporten zijn enorm onrustwekkend. Het IPCC-

rapport is een wereldwijde oplawaai die iedereen op zijn en haar 

verantwoordelijkheden wijst. Toch brengt het rapport ook een 

boodschap van hoop: we hebben nog de tijd om te reageren. Niet 

morgen, maar wel vandaag. Nu! 

Er staan heel wat afspraken op de agenda die belangrijk zijn voor de 
toekomst van onze planeet: de conferentie rond biodiversiteit in 
Sharm-el-Sheikh (Egypte) van 17 tot 29 november, bijvoorbeeld. Vóór 
mijn vertrek organiseer ik hieromtrent een persconferentie op vrijdag 
9 november. 

En verder is er de 24ste Conferentie van de Partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Die 
vindt van 2 tot 14 december plaats in Katowice (Polen). 

Rechtstreeks in verband met de SDG’s 6, 7, 13 en 14 mogen we zeker 
de internationale conferentie over de klimaatverandering en het 
behoud van oceanen niet vergeten. Ik organiseer ze, samen met mijn 
collega Philippe De Backer, op 19 februari 2019 in Brussel en nodig u 
allemaal alvast hartelijk uit! 

België legt momenteel de laatste hand aan het Nationaal Energie- en 
Klimaatplan, dat eind dit jaar klaar moet zijn. Zo behoren we 
trouwens tot de eerste Europese landen die daarmee binnen de 
vooropgestelde termijn uitpakken.  

De stichters van de Verenigde Naties hadden wereldvrede voor ogen. 

Die is vandaag helaas veraf. Toch kunnen we dat ideaal blijven 
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nastreven en de ambitie blijven koesteren om voor de komende 

generaties een stabielere en schonere wereld te creëren.  

Om dat ideaal waar te maken, moeten we óók oplossingen vinden 

voor de ontregeling van het klimaat. Als we die niet onder controle 

krijgen, staan ons nog talloze natuurrampen te wachten, met 

tienduizenden extra klimaatvluchtelingen tot gevolg.  

De SDG’s formuleren een gedeeltelijk antwoord op die problematiek 

en zijn tegelijk een hoopvol maatschappelijk project. Ze binden 

immers ook doeltreffend de strijd aan met armoede en ongelijkheid. 

Laat ons de waarden van solidariteit en universaliteit blijven 

uitdragen. Ze hebben in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

een centrale plaats. 

Laat ons blijven bouwen aan die wereld van morgen, elk binnen onze 

eigen activiteiten en onze eigen kringen. En zonder uit het oog te 

verliezen dat elke stap in de goede richting waardevol is. 

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een boeiend en inspirerend 

forum toe. 

 

 

  


