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1. Inleiding 

Deze achtergrondnota hoort bij het SERV-advies van 21 september 2011 over Rio+20. 

Hij werd samengesteld door het SERV-Secretariaat en bespreekt de belangrijkste in-

ternationale actoren bij het RIO+20 proces, de betrokkenheid van de sociale partners 

en hun standpunten op diverse niveaus. 

2. Rio+20 

2.1. Wat ? 

De Algemene vergadering van de Verenigde Naties besliste op 24/12/2009 om een 
nieuwe conferentie over duurzame ontwikkeling te organiseren. 

De derde VN-conferentie over duurzame ontwikkeling of UNCED (United Nations Con-
ference on Environment and Development) gaat door in Rio de Janeiro van 4 tot 6 juni 
2012, Rio + 20 genoemd. Het getal 20 staat voor het aantal jaren dat verstreken is 
sinds in 1992 de eerste VN-conferentie over Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro 
werd gehouden. De tweede conferentie werd 10 jaar later in 2002 in Johannesburg, 
Zuid-Afrika gehouden. 

Op de conferentie van Rio in 1992 werd de Agenda 21 goedgekeurd en werd de CSD 
(Commission on Sustainble Development) opgericht, een mondiaal platform van minis-
ters en van de civiele samenleving) dat belast werd met de follow up van de toepassing 
van de akkoorden. Sinds 1992 is deze 19 maal samengekomen  

Rio + 20 heeft drie doelstellingen: 

 zorgen een vernieuwd politiek engagement voor duurzame ontwikkeling; 

 vaststellen welke vorderingen er gemaakt zijn en welke hiaten er nog overblijven bij 
de implementatie van de belangrijkste topconferenties voor duurzame ontwikkeling; 

 aanpakken van (nieuwe) problemen die de kop opsteken; 

daarnaast zijn er twee hoofdthema‟s of focussen: 

 de groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en bestrijden van 
armoede 

 het versterken van het institutionele raamwerk voor duurzame ontwikkeling (gover-
nance) 

2.2. Voorbereiding van Rio + 20 

Over heel de wereld zijn de voorbereidingen voor de derde UNCED conferentie volop 
aan de gang. De VN nodigt zeer breed uit: regeringen, intergouvernementele organisa-
ties en de civiele maatschappij inclusief de zogenoemde “major groups”, alle kunnen 
bijdragen aan het slotdocument dat op de conferentie zal worden voorgesteld. 

Alle grote multilaterale organisaties kwamen en komen met eigen visies en teksten: 
ILO, OESO, Wereldbank en ook de Europese Unie. Maar ook de wereld van de NGO, 
de civiele organisaties en de academici en denktanks bereiden zich voor en laten met 
de regelmaat van de klok en steeds frequenter van zich horen. Zo bv. Greenpeace, 
ICLEI (organisatie voor duurzaamheid van de lokale besturen en steden), ANPED 
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(Northern Alliance for Sustainability), Third World network, South centre, International 
Institute for Sustainable development en vele nationale stakeholdersfora… 

Tegen januari 2012 wordt een zero draft verwacht. Dit document zal de basis vormen 
voor de onderhandelingen en leiden tot de finale tekst die wordt voorgelegd aan de 
UNCED conferentie in juni 2012. 

UNDESA, het sociaal en economisch departement van de VN is het offciële secretaiaat 
voor de voorbereiding van Rio +20. UNEP, het United Nations Environment Program-
me is actief betrokken bij het Rio +20 proces. Het focust op groene economie en de 
internationale governance en betrekt daarbij de belangrijkste stakeholders, vooral de 9 
major groups. UNEP publiceerde ook een aantal rapporten ivm de groene economie:  

 Why a Green Economy Matters for the Least Developed Countries 

 Towards a Green Economy. Pathways to sustainable and poverty eradication (a 
synthesis for policy makers) 

 Towards a Green Economy. Pathways to sustainable and poverty eradication 

2.3. Kalender: de “road map” naar 2012 

De belangrijkste data in het vooruitzicht zijn: 

2011 

 1/9/2011 (Bonn) UNEP¨Globale consultatie van het middenveld en de major groups 

 2/9/2011 (Bonn) UNEP regionale consultatie voor Europa 

 3-5/9/2011 (Bonn) UN conferentie “Sustainable societies – responsive citizens”: 
meer dan 1500 NGO zullen deelnemen rond het thema voluntariaat en hoe NGO 
en de civiele maatschappij een bijdrage kunnen leveren aan Rio + 20 

 21-23/9/2011 (Astana – Kazachstan) Ministeriële conferentie “Environment for Eu-
rope” (groene economie) 

 Andere regionale raadplegingen in de loop van september – december: Azië, Oce-
anië, Afrika, Noord en Zuid-Amerika (telkens 1 dag met d emajor groups en 2 da-
gen met de regeringen) 

 16-18/11/2011: (Bonn) Conferentie “The water, energy and food security nexus” 

 28/11-29/12 (Durban) COP 17 Klimaattop 

 15-16 December (New York) 2de intersessionele vergadering  

2012 

 Januari 2012: zero draft komt ter beschikking 

 16-18/1/2012 start van de informele cyclus van vergaderingen 

 13-17/2/2012 (New York) eerste informele onderhandelingsweek 

 20-22/2/2012 UNEP GC/GMF meeting (= ministerieel niveau) 

 Maart 201 (New York): 3e intersessional en tweede informele onderhandelings-
week 

 26-29/3/2012 (Londen) conferentie “Planet under pressure” 

 3/4-1/5/2012 (New York) 3de informele onderhandelingsweek 

 28-30/5/2012 (Rio) voorbereiding ministers (prep com) 

 Mei-juni 2012 informele vergadering en activiteiten van allerhande stakeholders 

 4-6/6/2012 UNCED conferentie Rio + 20 
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2.4. Stakeholders en major groups 

Vanaf de eerste conferentie in 1992 was men er zich van bewust dat duurzame ont-
wikkeling niet alleen een zaak van de nationale regelingen was maar dat het midden-
veld een cruciale rol te spelen had en heeft.  

In de Agenda 21 werden de major groups gedefinieerd als de belangrijkste stakehol-
ders. Deze 9 groepen participeren in het UN proces om te komen tot een globale duur-
zame ontwikkeling. 

Deze zijn: 

1. Wetenschappelijk wereld  
2. Vrouwen 
3. Kinderen en jeugd  
4. Industrie, zakelijke wereld en de werkgeversorganisaties 
5. Werknemers en vakbonden 
6. Lokale overheden 
7. NGO‟s en de partners van ontwikkelingssamenwerking 
8. Landbouwers 
9. Inheemse bevolkingsgroepen 

De major groups zijn gevraagd om input met als deadline 1 november 2011. 

Eerder was er al een consultatie over de uitvoering van de vroegere verbintenissen 
door het UNCSD-secretariaat aan de hand van vragenlijsten. De respons was niet heel 
groot: 82 antwoorden waarvan 33 door landen, 22 door de civiele maatschappij en 27 
door agentschappen van de VN zelf. 

De prioriteiten voor de sociale partners zijn: 

Werkgevers: 

 op zoek naar coalities voor Rio +20 thema‟s: 

 International Chamber of Commerce 

 World Business Council for Sustainable Development 

 The Global Compact 

 business for a green economy 

Vakbonden 

 groene banen moeten waardig werk zijn 

 de groene economie moet sociaal rechtvaardig zijn 

 ILO conventies moeten worden geratificeerd en gerespecteerd 

 de vakbonden zijn gesprekspartners in het overleg over de groene economie 

Boerenorganisaties 

 voedselveiligheid waarborgen en voedselverspilling tegengaan 

 armoedebestrijding 

 sociale ontwikkeling 

 duurzame landbouw met duurzame technologieën 

 rurale ontwikkeling met aandacht voor de vrouwen in de rurale samenlevingen 

 biodiversiteit 

 groene landbouwbanen 

2.5. links 

UN 
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http://www.uncsd2012.org 

http://www.unep.org/ 

http://www.unglobalcompact.org/ 

http://unfccc.int/meetings/cop_17 

sociale partners 

http://www.iccwbo.org/ 

http://www.wbcsd.org/ 

http://www.ituc-csi.org/ 

NGO 

http://www.isdf.org 

http://www.anped.org/ 

http://www.southcentre.org/ 

http://www.twnside.org.sg/ 

conferenties 

http://www.planetunderpressure2012.net/ 

http://www.water-energy-food.org/ 

3. Internationaal (behalve VN) 

3.1. ILO 

3.1.1. Aandacht voor sociale partners en sociaal overleg 

Omdat de ILO de tripartite van de VN is (overleg tussen overheden, werkgevers en 
werknemers), draagt deze uiteraard het sociaal overleg hoog in het vaandel. 

De basisboodschap is dat de transitie naar een groene economie met duurzame jobs 
moet plaatsvinden in overleg met de sociale partners en dat landen/regeringen waar dit 
gebeurt beter gewapend zijn tegen de nieuwe wereldwijde uitdagingen. 

Een studie over de praktijk in Spanje laat zien hoe de Spaanse sociale partners de 
Kyoto-verplichtingen van Spanje aanpakten in gezamenlijk overleg met de Spaanse 
regering. Dit gebeurde in tripartite ronde tafels met de verschillende ministers en de-
partementen die betrokken zijn. 

3.1.2. Green Jobs Programme 

De Internationale Arbeidsorganisatie heeft een speciaal Programma voor groene ba-
nen en groene economieën. De definitie van groene jobs die de ILO in dit programma 
hanteert is: 

Banen zijn groen als ze de negatieve milieu impact helpen verminderen en leiden tot 
ecologische en sociale duurzame economieën en ondernemingen. Groene banen be-
treffen altijd waardig werk die: 

 de consumptie van energie en grondstoffen verminderen 

http://www.uncsd2012.org/
http://www.unep.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://unfccc.int/meetings/cop_17
http://www.iccwbo.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.ituc-csi.org/
http://www.isdf.org/
http://www.anped.org/
http://www.southcentre.org/
http://www.twnside.org.sg/
http://www.planetunderpressure2012.net/
http://www.water-energy-food.org/
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 broeikasgasemissies beperken 

 afval en vervulling minimaliseren 

 ecosystemen beschermen en herstellen  

Groene banen leiden tot de transformatie van economieën, ondernemingen en ar-
beidsmarkten tot koolstofarme economieën die voor waardig werk zorgen. 

Groene banen kunnen in elke sector, in elk type van onderneming of in elk land of re-
gio worden gecreëerd. Directe groene banen zijn gelieerd aan de productie van groene 
goederen en diensten. Indirecte groene banen komen er door de verbetering van de-
productiewijzen en de inzet van groene grondstoffen en materialen. Daar bovenop 
komt ook nog het zogenaamde “geïnduceerde werkgelegenheidseffect”, dit is de ba-
nengroei als gevolg van de vervanging van de energie-intensieve investeringen door 
meer arbeidsintensieve investeringen. 

De ILO wil zich op wereldvlak uitbouwen tot de internationale organisatie die aandacht 
vraagt voor de werkgelegenheid en de sociale dimensie van de klimaatveranderingen 
en de andere globale milieu-uitdagingen . 

Binnen de ILO is er een speciaal team en een kenniscentrum dat tools en benade-
ringswijzen ter beschikking stelt. 

Het programma focust op 6 prioriteiten: 

 analyse van de effecten op de werkgelegenheid 

 praktijken om de ondernemingen te vergroenen 

 groene banen in afvalbehandeling en recyclage 

 hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 

 een rechtvaardige transitie naar een groene en duurzame economie 

 het aanpakken en herstellen van de gevolgen van de klimaatverandering 

De ILO geeft speciale begeleidingsteams voor regeringen en beleidsmakers en heeft 
een aantal programma‟s lopen voor capaciteitsopbouw en ondersteuning in verschil-
lende landen (zie kaart). 
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Het Green Jobs Progamma van de ILO maakt deel uit van het wereldwijde VN strate-
gie voor de bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering . 

De ILO maakte bv. een achtergrondnota “Promoting Decent Work in a Green Econo-
my” bij het UNEP-rapport “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable De-
velopment and Poverty Eradication‟. In deze nota pleit de ILO voor aandacht voor de 
sociale dimensie van de transitie naar een groene en duurzame economie 

3.1.3. Green Jobs Initiative 

De ILO is partner van het VN-initiatief “The Green Jobs Initiative”, samen met UNEP, 
ITUC (internationale vakbond) en de IOE (internationale werkgeversorganisatie). 

Dit tripartite initiatief werd gelanceerd in 2008 en wil de sociale partners wereldwijd 
engageren om met hun regeringen te overleggen over de creatie van groene banen en 
de overgang naar een groene en duurzame economie.  

Het rapport “Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World” 
is één van de in opdracht van het partnerschap uitgevoerde studies. Hiervan is een 
speciale synthese gemaakt die expliciet op de beleidsmakers in de wereld is gericht. 

3.1.4. Skills for green jobs 

De ILO heeft samen met de EU (CEDEFOP) onderzoek verricht naar de vaardigheden 
en opleidingen die voor de overschakeling naar groene jobs vereist zijn. 

De analyse die ILO en CEDEFOP maakten, is dat elke job potentieel groen kan wor-
den en dat training en vaardigheden daarbij de sleutelfactoren zijn. Het gaat niet alleen 
om nieuwe beroepen in de groene sector maar ook om nieuwe skills voor de oude be-
roepen. Het hele opleidingssysteem moet worden ingezet: van het verplichte school-
onderricht tot de cursussen voor permanente vorming. 

3.1.5. Links 

http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm 

http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-initiative.asp 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16439.aspx 

http://www.ilo.org/empent/units/green-jobs-programme/about-the-
programme/WCMS_158730/lang--en/index.htm 

3.2. OESO/IEA/Wereldbank 

3.2.1. Green growth strategy 

In juni 2009 ondertekenden 34 landen de “Green growth declaration” en gaven zo de 
OESO het mandaat om een groene groeistrategie te ontwikkelen.  

Op 25 mei 2011 op de 50ste verjaardag van de organisatie, lanceerde de OESO de 
“Green growth strategy”. Groene groei is volgens de OESO geen plaatsvervanger voor 
duurzame ontwikkeling maar is er een onderdeel van. 

De “Green growth strategy” is de bijdrage van de OESO voor de Rio + 20 conferentie. 

Er werden 4 werden gepubliceerd: 

http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm
http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-initiative.asp
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16439.aspx
http://www.ilo.org/empent/units/green-jobs-programme/about-the-programme/WCMS_158730/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/units/green-jobs-programme/about-the-programme/WCMS_158730/lang--en/index.htm
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 ”Towards Green Growth”: praktisch kader voor de regeringen in ontwikkelde landen 
en in de ontwikkelingslanden om de groene groei te bevorderen 

 ”Tools for Delivering on Green Growth”: verschillende mogelijke opties voor een 
groen groeibeleid 

 ”Towards Green Growth: Monitoring Progress - OECD Indicators”: kader en moni-
toring tools 

 ”Towards Green Growth”: A summary for policy makers”: kernboodschap 

Het basisrapport “Towards green growth” geeft in een aantal hoofdstukken aanbevelin-
gen aan de regeringen om de groene economie te verwezenlijken: 

 groene jobs and sociale aspecten 

 groene belastingen en regelgeving  

 industriële herstructuring en vernieuwing 

 fiscale consolidatie  

 groene technologieën  

 peer reviews  

 samenwerking tussen de OESO-landen en de opkomend economieën  

 betrokkenheid van de stakeholders 

Essentieel is dat er een breed politiek kader komt dat economie en natuur verzoent, 
dat de vervuiler bestraft en dat er met de natuurlijke hulpbronnen efficiënt en zuinig 
wordt omgegaan. 

De groene groeistrategie maakt deel uit van de OESO agenda op langere termijn om 
de lidstaten bij te staan in de inspanningen die ze leveren om tot een groene economie 
te komen. 

3.2.2. Samenwerking met de lidstaten bij het realiseren van de groene 

economie: programma 2011-2013 

De missie van de OESO om op een structurele wijze de sociaal-economische ontwik-
keling landen op te volgen en te ondersteunen, strekt zich ook uit tot duurzame ontwik-
keling. 

Op 12 juli 2011 bracht de OESO het rapport uit voor België waarin hoofdstuk 3 handelt 
over de groene groei. 

De hoge bevolkingsdichtheid, de energie-intensiteit van de Belgische industrie en de 
sterk geconcentreerde landbouw zetten het leefmilieu hier onder een zeer hoge druk. 

Een heleboel concretere maatregelen worden voor België voorgesteld in het hoofdstuk 
3 waaronder: 

 Verminderen van de broeikasemissies en luchtvervuiling op een kosten-efficiënte 
manier: koolstoftaks voor sectoren buiten het ETS, harmonisering van de groene 
certificaten, bevorderen van de investeringen in hernieuwbare energie, allerhande 
maatregelen inzake het transport en het energieverbruik in de woningen.. 

 Verbeteren van de waterkwaliteit: o.a. pesticide taks, de economische aanrekening 
van de kosten voor de afvalwaterbehandeling, politieke verantwoordelijkheid voor 
de rivierbekkens… 

 Milieubeleid moet kostenefficiënter door ecotaksen eerder dan subsidies, een her-
ziening van de bevoegdheidsverdeling binnen België kan de coördinatiekosten 
drukken en de mogelijkheid scheppen om schaaleffecten te realiseren, systema-
tisch economische analyses linken aan het milieubeleid.. 
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3.2.3. New measurement agenda 

De groene groei meten is geen kwestie van één indicator maar er is behoefte aan een 
set van indicatoren. 

In het rapport ”Towards Green Growth: Monitoring Progress - OECD Indicators” wordt 
een start gegeven van een metingskader. 

Volgens de OESO kan men 4 groepen indicatoren onderscheiden: 

 Indicatoren die de milieuaspecten meten en de efficiëntie van de hulpbronnen in 
productie en consumptie 

 Indicatoren die het natuurlijke kapitaal en de evoluties ervan meten 

 Indicatoren die de kwaliteit van het leven en van de leefomgeving meten 

 Indicatoren die de politieke respons en de economische opportuniteiten meten 
 

Schematisch 

milieuaspecten en de efficiëntie van de hulp-
bronnen in productie en consumptie 

- Koolstof en energie- productiviteit 

- Productiviteit van de hulpbronnen: ma-
terialen, water.. 

- Multi-factor productiviteit 

het natuurlijke kapitaal en de evolutie van 
ecosystemen 

- Hernieuwbare voorraden: water, bos-
sen, visbestanden 

- Niet-hernieuwbare stocks: mineralen 

- Biodiversiteit en ecosystemen 

de kwaliteit van het leven en van de leefom-
geving 

Milieugebonden gezondheid en risico‟s 

politieke respons en de economische opportu-
niteiten 

- Technologie en innovatie 

- Milieugoederen en diensten 

- Internationale financiële stromen 

- vaardigheden en training 

- regelgeving en management benade-
ringen 

 

Socio-economische context en kenmerken 
van de groei 

Economische groei en structuur 

Productiviteit en handel 

Arbeidsmarkten, onderwijs en inkomen 

Sociaal-demografische patronen 

 

De measurement agenda van de OESO wil de vele lacunes en de moeilijkheden die er 
nog zijn, verhelpen. Op dit moment werkt men met 25 indicatoren die niet alle even 
meetbaar zijn. Men zou van daaruit een standaard set van een aantal headline indicato-
ren willen voorstellen.  

De OESO is de partner van de VN om de vooruitgang van de groene economie en van 
de groene banen te meten samen met de Wereldbank, Eurostat, UNSDF (UN Statistics 
Division), European Environment Agency, maar ook op sectoraal vlak bv. met de FAO 
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voor de groene landbouw en met het Internationaal Energie agentschap voor de ener-
giesector. 

3.2.4. Green growth knowledge platform (GGG) 

In maart 2011 deed de Wereldbank een oproep aan regeringen en ontwikkelingsagent-
schappen om een “Global knowledge platform on green growth” op te starten. 

Dit platform is een gezamenlijk initiatief van de Wereldbank, UNEP en OESO en wil de 
medestanders van duurzame groei en ontwikkeling samenbrengen om informatie uit te 
wisselen over groene groeiprocessen. Dit gebeurt met het oog op de conferentie van 
Rio in 2012. 

3.2.5. The Global Green Growth Institute (GGGI)  

Dit instituut is opgericht in 2010 onder de auspiciën van de republiek Zuid-Korea maar 
heeft een internationale raad van beheer en wil in 2012 omgevormd zien tot een we-
reldorganisatie. De missie van dit instituut is gebaseerd op het geloof dat economisch 
groei en duurzaamheid wel degelijk compatibel zijn. 

3.2.6. Links 

http://www.oecd.org 

http://web.worldbank.org/ 

http://www.gggi.org/ 

3.3. AICESIS 

De internationale vereniging van de sociaal-economische raden (AICESIS) werd opge-
richt in 1999 onder impuls van het Europees en Economisch Sociaal Comité. Het heeft 
leden in alle continenten.  

Op een conferentie van 21 juli 2011 in Rome werd de rol van de sociaal-economische 
raden bij het duurzame ontwikkelingsbeleid onderzocht en werd beslist een conferentie 
in Rio te organiseren over de bijdrage van de sociaal-economische raden aan de duur-
zame ontwikkeling in de wereld en aan de Wereldtop van Rio + 20.  

De conferentie zou doorgaan in mei/juni 2012 in Rio de Janeiro. Een werkgroep is ge-
start met de voorbereiding. Het parallel evenement zal door de SER van Brazilië mee 
worden aangestuurd. In december 2011 wordt een eerste stand van zaken opgemaakt 
door de raad van bestuur. 

http://www.aicesis.org 

http://www.oecd.org/
http://web.worldbank.org/
http://www.gggi.org/
http://www.aicesis.org/


Achtergrondnota Rio +20 

13 

 

4. Europa 

4.1. Europese Unie 

4.1.1. Consultatie en Mededeling Rio+20: naar een groene economie 
en betere governance  

Op 20 juni 2011 heeft de EU-Commissie een mededeling goedgekeurd die dient als 
voorbereiding voor het standpunt van de Europese Unie op de Rio +20 top in 2012. 
(COM 2011 363 def). 

Vooraf had een publieke consultatie plaatsgehad die begin april 2011 was afgerond. 

In de mededeling wordt de overgang naar een groene economie geschetst en specifie-
ke acties voorgesteld die op internationaal, nationaal en regionaal niveau kunnen wor-
den ondernomen. De Europese beleidsmaatregelen op het vlak van duurzame ontwik-
keling (SDS Sustainable Develoment Strategy) en de Europese 2020 strategie vormen 
uiteraard mee de basis van deze mededeling. Het vlaggenschipinitiatief “efficiënt ge-
bruik van hulpbronnen” bv. is van groot belang voor de duurzame ontwikkeling. 

Voor de EU zijn volgende actiepunten prioritair:  

1. investeren in cruciale hulpbronnen en natuurlijk kapitaal zoals water, hernieuw-
bare energie, mariene hulpbronnen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, 
duurzame landbouw, bossen, afval en recycling. Het natuurlijke kapitaal voor-
ziet een groot gedeelte van de wereldbevolking van bestaansmiddelen. Deze 
kunnen in de toekomst economische groei en mondiale markten tot stand bren-
gen. 

2. combineren van de vrije markt en regelgeving. Instrumenten zijn bv. milieube-
lastingen maar ook de afschaffing van milieuonvriendelijke subsidies, de vrij-
making van publieke en privé financiële middelen en investeringen in vaardig-
heden en groene jobs. Indicatoren moeten een ruimer concept van vooruitgang 
hanteren op sociaal en op milieugebied, die dan samen met het BBP kunnen 
worden gebruikt. 

3. verbeteren van de governance en het werken aan een grotere betrokkenheid 
van de privé sector en van het middenveld. De bestaande internationale gover-
nancestructuren zoals UNEP (Milieuprogramma van de Verenigde Naties) kun-
nen worden verbeterd.  

De EU-Commissie zal op basis van deze mededeling verder samenwerken met de 
Raad en het Parlement om tot een coherent EU-standpunt te komen. 

Tegen 1 november 2011 moet bij de VN een geconsolideerd EU-standpunt worden 
ingediend. 

Onder het Pools voorzitterschap zal een rapport worden opgemaakt en een high level 
conferentie plaatshebben in Warschau. 

4.1.2. Kalender 

 12-14 september 2011 (Brussel) ICLEI European Convention 2011 "Cities in Eu-
rope 2020 - Enhance sustainability now!" Rio 20 + en de Europese strategie 2020 
staan op de agenda 

 15-17 September 2011 (Wrocław – Polen) 19th jaarlijkse EEAC-conferentie of the 
(European Environment and Sustainable Development Advisory Councils) met als 
thema Groene economie en Rio + 20 . De Belgische FRDO is mede organisator 
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 10 oktober 2011 (Warschau) Europese raad Milieuministers 

 11 oktober 2011 (Warschau) High level conferentie “Sharing green economy practi-
ces towards Rio + 20”: 10 lidstaten en 10 key landen waaronder Brazilië, Argenti-
nië, China, India, Japan, Rusland, Zuid-Afrika en de VSA 

4.2. EESC (Europese sociale partners) 

4.2.1. Adviezen 

Het EESC is niet alleen een adviesorgaan van de Europese Unie maar vervult ook een 
brugfunctie tussen de Europese instellingen en het maatschappelijk middenveld. De 
leden vertegenwoordigen een breed scala van economische, sociale en culturele be-
langen en zijn verdeeld in drie groepen: werkgevers, werknemers en de andere gele-
dingen van het maatschappelijk middenveld (landbouwers, consumenten, milieubewe-
gingen, gezinnen, ngo's enz.).  

Het Europees ESC heeft steeds veel aandacht gehad voor duurzame ontwikkeling en 
bracht een reeks adviezen uit rond dit thema: 

 14 juli 2006:advies over de Mededeling van de Commissie over de grondstoffen en 
grondstoffenmarkten 

 14 september 2006: advies uit over duurzame ontwikkeling als katalysator voor 
industriële reconversie (eigen initiatief) 

 15 september 2010: advies over de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in 2011 
(eigen initiatief) 

 14 juli 2011: advies over de Mededeling van de Commissie over het energie-
efficëntieplan 2011 

4.2.2. Betrokkenheid bij de voorbereiding Rio+20 

In het advies over Rio+20 had het EESC aangegeven het middenveld van de Europe-
se Unie te willen vertegenwoordigen. Dit is effectief gebeurd en een driekoppige dele-
gatie van het EESC nam samen met de EU Commissie deel aan de voorbereidende 
vergaderingen (second Prep Com) in New York van 7-8 maart 2011. Hajo Wilms, De-
rek Osborn en Maria Jose Lopez Grancha volgden de discussies in de verschillende 
fora voor het maatschappelijk middenveld. 

Het EESC zal dit ook doen voor de volgend Prep Com en bereidt een nieuw follow up 
advies voor. Er wordt gemikt op 26 oktober om het nieuwe advies uit te brengen. 

Verder zal het EESC een aantal sectorale studies organiseren over het groene denken 
in belangrijkste sectoren zoals energie, vervoer, bouwsector en landbouw. 

4.2.3. Krachtlijnen van het advies voor Rio+20 

 Graag een leidende rol voor de Europese Unie op de Wereldtop van 2012 

 Definitieve afspraken in de lopende onderhandelingen over de klimaatverandering, 
de biodiversiteit, het gebruik van kwik, de reductie van broeikasgasemissies 
(REDD), de erkenning van het Handvest van de Aarde en het integreren van duur-
zaamheid in het bestuur van ondernemingen en in het beleid van regionale en loka-
le overheden 

 De Europese ervaringen inzake de groene economie inbrengen in de internationale 
topconferentie 
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 Pleiten voor een versterking van UNEP en van de CSD 

 Duurzaamheid moeten onderdeel worden van het mandaat van de internationale 
financiële instellingen zoals het IMF, de Wereldbank en de WTO 

 Het maatschappelijk middenveld moet een kans krijgen om deel te nemen en daar-
toe aangemoedigd en ook ondersteund worden 

 Er moet meer financiële en andere ondersteuning komen voor de realisatie van de 
Milleniumdoelstellingen 

 Gedragsverandering blijft een topic waaraan sterker moet gewerkt worden 

 De EU moet zijn beleidskader verder uitwerken en uitdragen en er moet een Euro-
pese Agenda voor Groene Economie komen 

 Polarisatie tussen ontwikkelde economieën, landen in opkomst en de ontwikke-
lingslanden moet vermeden worden 

4.3. EEAC 

EEAC (European Environment and Sustainable Development advisory councils) is Eu-

ropese koepelorganisatie van raden duurzame ontwikkeling. Op 15 en 16/9 organiseert 

EEAC zijn jaarlijkse conferentie die ditmaal in het teken van de voorbereiding van 

Rio+20 staat. 

EEAC heeft in juli 2011 een statement over Rio+20 uitgebracht over de 2 thema‟s van 

de conferentie met aanvullend ook 2 background papers. 

Voor de EEAC zijn de Europese en de nationale duurzame ontwikkelingsstrategieën 

cruciaal omdat zij voor de visies op lange termijn moeten staan en de link vormen met 

alle andere vormen van beleid, en vooral deze die grote repercussies hebben op het 

vlak van duurzaamheid ( landbouwbeleid, transport en infrastructuur…) 

http://www.eeac-net.org/ 

4.4. Comité van de Regio’s 

4.4.1. Adviezen 

Het Comité van de Regio's is het Europese adviesorgaan dat bestaat uit vertegen-
woordigers van de plaatselijke en regionale overheden van alle 27 EU-landen  

De leden van het comité zijn gekozen leden van lokale of regionale overheden in hun 
regio of vervullen daar een belangrijke functie 

In het Comité van de Regio‟s volgt de Commissie Milieu, Klimaatverandering en Ener-
gie (ENVE) de duurzame ontwikkeling op subregionaal en lokaal vlak op. Net als het 
EESC bracht het Comité van de Regios en aantal adviezen uit over de verschillende 
aspecten van de duurzame ontwikkeling: 

Adviezen 2010: 

 De EU en het internationale biodiversiteitsbeleid 

 Het BBP en verder - meting van de vooruitgang 

 De rol van lokale en regionale overheden in het toekomstige milieubeleid 

http://www.eeac-net.org/
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Adviezen 2011 

 Het efficiënt gebruik van hulpbronnen – Vlaggenschipinitiatief in het kader van de 
Europa 2020-strategie 

 De mainstreaming van de klimaatverandering en de begroting van de Europese 
Unie 

 De rol van regionale en lokale overheden in de bevordering van een duurzaam wa-
terbeheer 

4.4.2. Betrokkenheid bij de voorbereiding 

De ENVE-Commissie bereidt een advies voor; “Bijdragen van de Europese lokale en 
regionale overheden aan de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling 2012 
(Rio+20)”. Een ontwerp staat geagendeerd op de vergadering van 3 oktober 2011 in 
het Zweedse Malmö. Op 4 oktober heeft in Malmö de conferentie plaats met als thema 
“Naar Rio+20: lokale en regionale maatregelen voor een groene economie. Deze con-
ferentie wordt georganiseerd in samenwerking met UNEP. 

4.5. Links 

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm 

http://www.eesc.europa.eu 

http://www.cor.europa.eu/ 

5. Buurlanden 

In veel Europese landen zijn de raadplegingen met het middenveld aan de gang en 
werden er speciale fora opgezet. Dit korte overzicht beperkt zich tot onze 3 buurlan-
den. 

5.1. Frankrijk 

In Frankrijk bereiden het ministerie van buitenlandse zaken en het ministerie van eco-
logie, duurzame ontwikkeling, transport en huisvesting samen het standpunt van 
Frankrijk voor. 

Voor het middenveld is er het Comité 21, een netwerk van bij duurzame ontwikkeling 
betrokken organisaties. 

Het Comité 21 heeft 4 afdelingen:  

 ondernemingen (multinationale en KMO) 

 lokale gemeenschappen(gemeenten en regio‟s) 

 NGO (ontwikkelingssamenwerking, milieu, mensenrechten..) 

 instellingen zoals scholen, vormingsorganisaties en de media 

Dit netwerk heeft meer dan 400 aangesloten verenigingen of instituties. 

Het Comité 21 heeft in samenwerking met het Ministerie voor Ecologie een eerste con-
sultatieronde georganiseerd in Parijs op 4/7/2011 met alle betrokkenen: bedrijfsleven, 
NGO en verenigingen, media en territoriale organisaties. Het Comité 21 participeert in 
de voorbereiding van het Franse standpunt in speciale werkgroepen. Op één van deze 

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
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bijeenkomsten was onder andere oud-minister Brice Lalonde die de uitvoerend coördi-
nator is voor de topontmoeting Rio+20 aanwezig voor een toelichting. 

Naast het Comité 21 werd recent (juli 2010) door een aantal NGO‟s, vakbonden en 
milieuorganisaties het Collectif Rio+20 gevormd. In totaal zijn er in dit nieuwere forum 
een dertigtal organisaties betrokken. De doelstelling ervan is mobilisatie, opbouw en 
inbreng van expertise. 

Er zijn ook tal van academische initiatieven: IIRPC (Poitiers «Institut International de 
Recherche, Politique de Civilisation) EHESS/CNRS, le Centre de Recherche et 
d‟Etude en Droit et Science Politique (CREDESPO), la Fondation Danielle Mitterrand-
France Libertés en andere, die seminaries en informatisessies organizeren. 

Zo organiseert de regio Midi-Pyrénées samen met de Vereniging voor Regio‟s in 
Frankrijk de “Assises Nationales du Développement Durable des Collectivités locales” 
in Toulouse op 13-14 oktober 2011. 

Sociale partners: institutioneel 

De Franse sociale partners zijn niet alleen apart vertegenwoordigd in de verschillende-
fora maar ze hebben ook een eigen adviesorgaan, het CESE met telkens één advies-
raad op sub regionaal niveau voor elk van de regio‟s in Frankrijk. 

De CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) en ook de regionale ad-
viesraden zijn sinds kort gewijzigd en hebben er het luik milieu en duurzame ontwikke-
ling in hun bevoegdheidssfeer bij gekregen. 

De CESE Nationaal in Parijs is op dit moment bezig met een advies over de klimaat-
onderhandelingen in het kader van de conferentie in Durban. 

Over Rio+20 werden er nog geen voorbereidende werken opgestart. 

http://www.comite21.org/ 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-preparation-de-rio-20 

http://collectif-france.rio20.net/ 

http://www.andd.fr/ 

http://www.lecese.fr 

5.2. Nederland 

5.2.1. Nationaal Platform Rio+20 

In juni 2011 werd in Nederland het Nationaal Platform Rio+20 geïnstalleerd met als 
doel om vanuit het maatschappelijk middenveld een bijdrage te leveren aan de Neder-
landse inbreng voor de VN-top over Duurzame Ontwikkeling. 

Net als tal van andere Europese landen wil Nederland wil een belangrijke rol spelen bij 
de Rio+20 Top omdat het vindt dat het koploper is voor het opzetten van duurzame 
handelsketens en een expert in ecologische modernisering van de landbouw  

Het Nationaal Platform moet een tiental „best practices‟ formuleren voor de vergroening 
van de economie die kunnen dienen voor inbreng in de Rio+20 top maar die ook het 
belang van duurzame ontwikkeling en vergroening van de economie in het eigen land 
op de agenda zetten. 

Professor Louise Fresco, landbouw- en voedseldeskundige en hoogleraar Duurzame 
Ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam is voorzitter van het Nationaal Plat-

http://www.comite21.org/
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-preparation-de-rio-20
http://collectif-france.rio20.net/
http://www.andd.fr/
http://www.lecese.fr/
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form Rio+20. Eerder was zij betrokken bij de uitvoering van de afspraken die werden 
gemaakt tijdens de Rio Wereldtop in 1992. 

De focus van het Nationaal Platform ligt op de rol van het bedrijfsleven in de economi-
sche ontwikkeling. Dit blijkt onder andere uit de invulling van de workshopsessies die 
geleid worden door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven: de werkgeversorganisa-
tie VNO-NCW, de vakbond FNV, en de Economy Transformers.1 

De Nederlandse veranderde politieke opinie over duurzaamheid en ontwikkelingssa-
menwerking maakt deel uit van het debat en de samenspraak met het middenveld. 
Volgens de voorzitter is de liberale koers één van de remedies voor vooruitgang en kan 
de liberalisering van de wereldmarkt echt het verschil maken. De voorbeelden zijn Chi-
na, Indonesië en Brazilië, en het verbeterde investeringsklimaat in Afrika. 

Staatssecretaris Knapen deed een oproep voor de vervanging van het begrip duur-
zaamheid dat hij afdoet als een „versleten begrip‟. De bedoeling is vanuit het Nationaal 
Platform nieuwe ideeën en invullingen van duurzaamheid te laten ontstaan met een 
sterke klemtoon op de jongeren. Rio+twenties is een platform voor jongeren waar zij 
hun ideeën kwijt kunnen. 

De organisatie en het secretariaat van het Nationaal Platform Rio+20 wordt verzorgd 
door NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling) en door het Agentschap NL (een onderdeel van het ministerie van Eco-
nomische Zaken, Landbouw en Innovatie dat belast is met de uitvoering van over-
heidsbeleid rond de thema‟s duurzaamheid, innovatie en internationaal). 

Er zijn 3 bijeenkomsten voorzien door het Nationaal Platform waarvan er al 2 hebben 
plaatsgehad: 

1. 28 juni 2011 installatievergadering in het gebouw van de SER met als sprekers 
de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen, de voorzitter het Na-
tionaal Platform Louise Fresco, de Braziliaanse ambassadeur Jose Artur Denot 
Medeiros en de oud-premier en Honorary Chair van Earth Charter International 
Ruud Lubbers.  

2. 1 september 2011 in het gebouw van de SER: jongerenvergadering met jonge-
ren afkomstig van universiteiten, maatschappelijke organisaties, de overheid en 
bedrijfsleven en belangrijkste sprekers: prins Carlos de Bourbon de Parme, Jan 
Pronk… 

3. 19 september 2011 in het ministerie van Buitenlandse zaken: de vergroening 
van de economie en het perspectief van het bedrijfsleven. 

Op deze sessie werd het bedrijfsleven samen met de andere stakeholders ge-
peild naar de prioriteiten voor de verdere vergroening van de economie. 

Volgende prioriteiten zullen door de Nederlandse bedrijven en bedrijfssectoren 
aan de Nederlandse onderhandelaars mee gegeven worden: ruimte geven aan 
de private krachten, een enabling environment voor de bedrijven, groene belas-
tingen ipv te veel belasting op arbeid, sector overschrijdend werken geeft een 
boost aan innovatie, economische waardering van de functies van ecosys-
temen, bedrijven moeten hun impact op ecosystemen kennen en inspelen op 
het herstel van de ecosystemen  

 

                                                

1 De Economy Transformers is een groep van mensen met heel verschillende achtergronden die wil na-
denken over en bijdragen aan een economische en maatschappelijke transitie naar een duurzame toe-
komst. De „beschermheer‟ is Herman Wijffels. 
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5.2.2. SER (Sociaal-Economische Raad) 

In Nederland komt het Nationaal Platform voor Duurzame Ontwikkeling samen in de 

gebouwen van de SER. De SER heeft een lange ervaring met werken rond duurzaam-

heid. Het is de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) die de adviezen voor-

bereidt.  

Een overzicht van de recente adviezen: 

 Advies Duurzame globalisering: een wereld te winnen (2008) Ondernemen 

Hoofdstuk 5 van dit advies bekijkt hoe men een duurzame globalisering kan be-
vorderen. De SER identificeert vier elkaar aanvullende en versterkende wegen om 
duurzame globalisering gestalte te geven:  

 Via internationale en multilaterale overeenkomsten met druk op en hulp aan 
productielanden (bv. naleving van de IAO fundamentele arbeidsnormen) 

 Via handelsmaatregelen maar met voorkeur voor breed gedragen internati-
onale normen: WTO speelt sleutelrol 

 Via de ketenverantwoordelijkheid van de Nederlandse bedrijven in het bui-
tenland, door hen aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid bij de eigen productiefaciliteiten en die van hun toeleveranciers.  

 Via een grotere transparantie voor de consumenten in de talrijke keurmer-
ken, certificaten en andere vormen van informatievoorziening over duur-
zaam consumeren en produceren 

Hoofdstuk 6 van het advies gaat in op de problemen van wereldarmoede en op de 
economische integratie van de ontwikkelingslanden. Ervoor zorgen dat meer lan-
den en mensen profiteren van het globaliseringsproces kan volgens de SER in drie 
stappen gebeuren:  

 Toegang van producten uit ontwikkelingslanden tot de markten van de ont-
wikkelde landen en (geleidelijke) openstelling van de markten van de ont-
wikkelingslanden voor investeringen uit de ontwikkelde landen.  

 De ontwikkeling van de particuliere sector en goed bestuur zodat de ope-
ning van de markten wordt benut en de economische groei tot stand komt.  

 Het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat de economische 
groei ook de armen ten goede komt (pro-poor-groei).. 

Een voortvloeisel van dit advies is de SER-Verklaring internationaal maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen.  

 SER-Verklaring internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Op 19 december 2008 tekenden de partijen binnen de Sociaal-Economische Raad 
een Verklaring internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze 
verklaring roept de SER het bedrijfsleven op tot een verantwoord ketenbeheer.  

De SER-verklaring bevat de richtlijnen en aanbevelingen van de IAO, de OESO, en 
de ICC die voor de SER het normatieve kader voor internationaal maatschappelijk 
ondernemen vormen. 

Het gaat om: 

 de ILO-verklaring betreffende de fundamentele principes en rechten op het 
werk  

 de tripartite ILO-verklaring inzake multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid  

 de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen  
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 de ICC-aanbevelingen en gids inzake ketenbeheer ICC staat voor “Interna-
tional Chamber of Commerce” is de spreekbuis van het zakenleven op we-
reldniveau ven. ICC is zeer actief op het gebied van globale milieuproblema-
tiek.  

De SER heeft een speciale commissie internationaal maatschappelijk verant-
woord ondernemen ingesteld. Deze IMVO-commissie rapporteert jaarlijks over de 
voortgang in het verantwoord ketenbeheer. De Commissie staat onder het voor-
zitterschap van Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de SER. 

Op 17/3/2011 verscheen het tweede rapport. In dit rapport wordt een stand van 
zaken opgemaakt van de verschillende initiatieven op verschillende niveaus: lan-
delijk en decentraal, in de SER zelf, in internationale fora, in de werkgeversorga-
nisaties, in de vakbonden, in de sectoren en de schappen en in de bedrijven of bij 
andere spelers van het middenveld. 

 Advies Meer werken aan duurzame groei (2010) 

 Duurzame groei gaat om het evenwicht tussen milieu, sociale en economische 
doelen (People, Profit, Planet) 

 Duurzaamheid moet topprioriteit zijn; business-as-usual is geen optie. 

 Behoefte aan een integrale strategie met een structurele aanpak van innovatie 
om de economie te verduurzamen 

 Niet alleen de overheid vervult een rol, maar ook sociale partners, maatschap-
pelijke (milieu)organisaties en burgers/consumenten 

 Er dienen meer milieu-, sociale en economische indicatoren te komen, niet en-
kel nationaal inkomen en economische groei, m.a.w. een „dashboard‟ aan sa-
menhangende en overzichtelijke duurzaamheidsindicatoren  

 Versterking van innovatie en technologie is cruciaal, er is momenteel te veel 
verkokering en wispelturigheid 

 Beleidsprogramma‟s over duurzaamheid en innovatie meer stroomlijnen en sa-
menhang krijgen, ook met EU-programma‟s 

 De nadruk in transitiebeleid en het kader voor Duurzame Ontwikkeling ligt voor-
al op energie, klimaat en milieu. Maar, sociale aspecten als werkgelegenheid, 
arbeidsomstandigheden en de werknemer als stakeholder horen ook thuis in de 
duurzame ontwikkelingsprogramma‟s 

 Advies Meer chemie tussen groen en groei over de bio-based economy 
(2010). 

In opvolging van dit advies werd in april 2011 een conferentie georganiseerd door 
de SER “werk maken van de biobased economy” met als thema de ontwikkeling 
van de biobased economy en een kwaliteitsagenda voor arbeid en scholing 

Krachtlijnen van het advies en aanbevelingen uit de conferentie: 

 innovatie moet centraal staan 

 de biobased economy moet zich ontwikkelen binnen de draagkracht van de 
aarde 

 de overheid moet een verantwoord stimuleringsbeleid voeren 

 sector overschrijdende en regionale samenwerking is nodig 

 aandacht voor de sociale aspecten 

 de maatschappelijke organisaties betrekken bij de transitie naar een biobased 
economy (sociale partners en natuur- en milieubeweging) 
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 Advies over de rol van de private sector in het ontwikkelingsbeleid 

Op de agenda van de SER van 16 september 2011 staat het advies over de rol van 
de private sector in het ontwikkelingsbeleid. 

De kernboodschap van dit advies is dat een goed ontwikkelde private sector cruci-
aal is voor duurzame groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. 

Recent is het besef gegroeid dat ontwikkelingssamenwerking niet doorslaggevend 
is in de strijd tegen armoede in de wereld maar dat handelsrelaties tussen landen 
en daaruit voortkomende investeringen aanzienlijk belangrijker zijn voor economi-
sche ontwikkeling.  

Effectieve economische samenwerking met ontwikkelingslanden moet zich richten 
op het bevorderen van lokale bedrijvigheid en op de randvoorwaarden voor dit be-
leid: goed bestuur en macro-economische stabiliteit, goede fysieke en technolo-
gische infrastructuur, rechtszekerheid en een effectief belastingstelsel, arbeidswet-
geving en handhaving, de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel, toegang tot 
sociale zekerheid, onafhankelijke vakbonden en werkgeversorganisaties en een 
sterk maatschappelijk middenveld. 

 Advies over de verschuivende economische machtsverhoudingen. 

De minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft de SER op 23 
mei 2011 om advies gevraagd over de gevolgen voor Nederland van de verschui-
vende economische machtsverhoudingen 

Een ad hoc commissie Verschuivende Economische Machtsverhoudingen be-
staande uit sociale partners en onafhankelijke deskundigen is begonnen met de 
adviesvoorbereidingen. Ze wordt voorgezeten door de SER-voorzitter Rinnooy Kan. 

Ook hier is er zeker een link met duurzame ontwikkeling. 

http://www.nprio2012.nl 

http://www.ncdo.nl/ 

http://www.ser.nl 

http://www.mvonederland.nl/ 

http://www.fnv.nl/ 

http://www.vno-ncw.nl 

http://www.mkb.nl/ 

http://www.cnv.nl/ 

http://www.iccwbo.org/ 

5.3. Duitsland 

Duitsland ziet zich zelf als één van de groene pioniers in de Europese unie en heeft 
duurzame ontwikkeling reeds lang op de politieke agenda staan. Dit is niet alleen het 
geval op bondsniveau maar ook in de verschillende deelstaten zelf. 

Wetenschappelijke instituten maken een stand van zaken op en volgen de initiatieven 
in het kader van de lokale agenda 21, zoals het IZT, Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung. 

De “Rat für Nachhaltige Entwicklung” (Raad voor duurzame ontwikkeling) is een fede-
rale instelling die in 2001 werd opgericht door de Bondsregering. Deze raad moet de 

http://www.nprio2012.nl/
http://www.ncdo.nl/
http://www.ser.nl/
http://www.mvonederland.nl/
http://www.fnv.nl/
http://www.vno-ncw.nl/
http://www.mkb.nl/
http://www.cnv.nl/
http://www.iccwbo.org/
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nationale strategie voor duurzame ontwikkeling in Duitsland mee helpen uitvoeren en 
initiatieven en projecten ontwikkelen. De raad fungeert ook als overlegorgaan voor poli-
tiek en middenveld. De raadsleden zijn high level politici, academici, sociale partners 
en grote NGO‟s. De raad organiseert een burgerdialoog over de voortgang van de na-
tionale strategie voor duurzame ontwikkeling. Het is Angela Merkel die de uitnodiging 
verstuurt en oproept tot het overleg. In Frankfurt zal eind september een multistakehol-
dersforum plaats grijpen over de tot standkoming van de Duitse Duurzaamheidscodex 
die in internationale fora als goed praktijkvoorbeeld wordt voorgesteld. 

In Hannover zal een grote bijeenkomst van het Netwerk 21 doorgaan van 7 tot 9 de-
cember 2011 voor de voorbereiding van de Rio+20. Het Netzwerk 21 bundelt 23 Ngo 
en lokale organisaties op federaal niveau en spitst zich vooral toe op de lokale initiatie-
ven. 

De slotverklaring die in Hannover zal worden afgeleverd zal door de Duitse nationale 
onderhandelaars mee worden genomen naar Rio in 2012. 

Parallel zal in Hannover een speciale conferentie met de jeugd plaatshebben over het-
zelfde thema. 

Dan zijn er uiteraard nog per land de verschillende initiatieven maar deze worden hier 
niet uitvoerig behandeld.  

Enkele voorbeelden: van acties in de Länder 

 “Rio wird 20 – wir sind dabei!“ – thema van het duurzaamheidscongres juli 2011 in 
Baden-Würtemberg 

 Der "Dialog Wirtschaft und Umwelt": Nordrhein-Westfalen 

 Agenda 21 - nachhaltige Entwicklung in Bayern – informatie website voor Beieren 

De coördinatie en uitwisseling van informatie tussen de Bond en de Länder gebeurt via 
het Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft "Klima, Energie, Mobilität – Nachhaltigkeit". In 
dit forum ontmoeten de verschillende bevoegde ministers van de 16 deelstaten of Län-
der mekaar op regelmatige basis. 

http://www.portalu.de/ 

http://www.labo-deutschland.de  

www.agenda21.bayern. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/agenda21/ 

 http://www.um.baden-wuerttemberg.de 

http://www.mugv.brandenburg.de/ 

http://www.umwelt.bremen.de 

http://www.hamburg.de/ 

http://www.hmuelv.hessen.de/ 

http://www.regierung-mv.de/ 

http://www.mu.niedersachsen.de/ 

http://www.umwelt.nrw.de/ 

http://www.mufv.rlp.de/ 

http://www.saarland.de/ministerium_umwelt_energie_verkehr.htm 

http://www.smul.sachsen.de 

http://www.sachsen-anhalt.de 

http://www.portalu.de/
http://www.labo-deutschland.de/
http://www.agenda21.bayern/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/agenda21/
http://www.um.baden-wuerttemberg.de/
http://www.mugv.brandenburg.de/
http://www.umwelt.bremen.de/
http://www.hamburg.de/
http://www.hmuelv.hessen.de/
http://www.regierung-mv.de/
http://www.mu.niedersachsen.de/
http://www.umwelt.nrw.de/
http://www.mufv.rlp.de/
http://www.saarland.de/ministerium_umwelt_energie_verkehr.htm
http://www.smul.sachsen.de/
http://www.sachsen-anhalt.de/
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http://www.schleswig-holstein.de 

http://www.thueringen.de 

6. België en de andere gewesten 

6.1. Federale Raad Duurzame Ontwikkeling: 

De FRDO heeft op 25 februari 2011 een advies verstrekt aan minister Magnette voor 
de voorbereiding van het Belgische standpunt op de komende Rio+20 conferentie. 

Enkel van de belangrijkste krachtlijnen van het advies: 

Algemeen 

België moet de samenhang tussen de doelstellingen en de twee thema‟s (groene eco-
nomie en governance) beklemtonen: de beperkte vooruitgang van Rio 1992 en de “im-
plementation gaps” bevestigen de noodzaak aan een omschakeling naar een groene 
economie die niet effectief kan worden zonder een institutioneel kader (mondiaal en 
nationaal)  

Groene economie 

 Noodzaak aan een algemeen aanvaarde definitie van groene economie (verwijzing 
naar EU) 

 De transitie moet rechtvaardig en aanvaardbaar zijn vanuit sociaal en economisch 
oogpunt en de ontwikkelingslanden kansen geven om zich eveneens duurzaam te 
ontwikkelen 

 Duurzaamheid is een zaak van vele actoren die met mekaar in overleg moeten 
gaan 

 Ondernemingen spelen een cruciale rol , MVO is daarbij één van de instrumenten 

 Er moet een geschikt meetinstrumentarium worden ontwikkeld (suggestie van 
FRDO = werk van de Stiglitz-Sen commissie)  

 FRDO suggereert om aan de 7 door UNCSD voorziene sporen nog 4 toe te voe-
gen:  

.1. Groene en waardige banen 

.2. Innovatie en ondernemerschap 

.3. Technologie overdracht 

.4. Publieke financiën 

 Bijkomende middelen versus de huidige financieel-economische crisis en de nood-
zaak aan besparingen: creativiteit is gewenst 

Institutioneel kader 

 Er is noodzaak aan een coherent institutioneel internationaal kader. Omdat het hui-
dige internationale beleidskader te gefragmenteerd is De FRDO steunt de piste van 
het samenvoegen van UNCSD en ECOSOC(UN) tot een nieuwe VN raad die de 
uitvoering van de Rio conventies moet bewaken en instaat voor het overleg met de 
andere VN instellingen en de grote multilaterale organisaties 

http://www.schleswig-holstein.de/
http://www.thueringen.de/
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 Duurzame ontwikkeling moet versterkt worden in de internationale organisaties 
zoals de Wereldbank, WTO… 

 Bottum up inbreng is een must met nationale en Europese strategieën voor duur-
zame ontwikkeling 

 Versterking van het overleg met de civiele samenleving en met de duurzame ont-
wikkelingsraden 

De FRDO volgt de voorbereiding van de Rio+20 conferentie nauwgezet mee op en 
geeft op zijn website ook een geüpdatete actuele stand van zaken. 

6.2. Waals gewest 

6.2.1. Plan Marshall 2-Groen en de Alliances Emploi Environnement 

In augustus 2005 keurde de Waalse Regering zijn Marshallplan goed waarbij meer dan 
1 miljard euro werd vrijgemaakt voor 5 structurerende prioritaire krachtlijnen om de 
Waalse economie weer op snelheid te brengen. Dit plan werd geactualiseerd en ver-
dergezet onder de naam “Marshallplan 2. Groen” waarbij de Waalse regering resoluut 
kiest voor de kapstok duurzame ontwikkeling. 

Dit gebeurt door in te zoomen op de nieuwe milieutechnologieën en op het transver-
saal aandachtspunt van de “duurzame ontwikkeling”. 

Duurzame ontwikkeling wordt een overkoepelende dynamiek die moet gepromoot wor-
den in alle beleidslijnen 

Krachtlijn 5 van het Marshallplan Groen zijn de allianties werk-milieu. Deze allianties 
werk-milieu, moeten zowel werk en economische ontwikkeling creëren als een ant-
woord op de milieu uitdagingen. Bovendien moeten ze Wallonië positioneren als 
speerpunt van de duurzame ontwikkeling. 

De eerste alliantie is opgebouwd in de sector van het duurzaam bouwen en de ener-
giebesparing. 

Andere allianties die overwogen worden zijn: bescherming van het water en afvalbe-
handeling. 

Er zal een Waals Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden opgericht als kennis-
centrum dat groen onderzoek moet uitvoeren en dat mee ingeschakeld wordt als denk-
tank voor de bevordering van de groene economie. 

6.2.2. Opvolging Rio+20  

In het Waals gewest is de organisatie “Associations 21” de actieve partner als het gaat 
om de participatie van het middenveld.  

Associations 21 bundelt 30 NGO uit verschillende hoeken: natuur en milieuorganisa-
ties, ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding.. 

Begin 2011 werd samen met VODO (Vlaams overleg duurzame ontwikkeling) een uit-
wisseling van ideeën en van de stand van zaken georganiseerd. 

6.3. Brussels gewest 

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) legde de grote actiepriori-
teiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2020 en 2040 vast. Het GPDO 
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geeft de visie op de ontwikkeling van Brussel weer en steunt op de maatschappelijke, 
economische en ecologische pijlers van duurzame ontwikkeling. 

6.4. Links 

http://www.frdo.be/ 

http://www.duurzameontwikkeling.be/ 

http://www.poddo.be/NL/ 

http://www.wallonie.be/nl/index.html 

http://environnement.wallonie.be/ 

http://www.cwedd.be/ 

http://www.brussel.irisnet.be/brussel/bruxelles-citoyen/een-nieuwe-website-van-het-
gpdo 

http://www.cerbc.be/NL 
http://www.associations21.be/ 

http://www.frdo.be/
http://www.duurzameontwikkeling.be/
http://www.poddo.be/NL/
http://www.wallonie.be/nl/index.html
http://environnement.wallonie.be/
http://www.cwedd.be/
http://www.brussel.irisnet.be/brussel/bruxelles-citoyen/een-nieuwe-website-van-het-gpdo
http://www.brussel.irisnet.be/brussel/bruxelles-citoyen/een-nieuwe-website-van-het-gpdo
http://www.cerbc.be/NL
http://www.associations21.be/

