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Mesdames et Messieurs, 

Ladies and gentlemen, 

Dames en heren, 

Van harte welkom op de Conferentie “Sociale bescherming in de post-2015 VN 

agenda”.  

2015 is een scharnierjaar voor de hele wereld. Binnen een aantal maanden 

lopen de Millennium doelstellingen af en wordt een nieuwe VN agenda 

aangenomen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die op tafel liggen zijn 

een unieke kans om de wereld te verenigen rond een echt transformatieve, 

inclusieve, geïntegreerde en universele agenda. Mensen, maar ook onze 

planeet moeten hierbij centraal staan. We moeten onze kinderen en de 

kinderen van onze kinderen een  armoedevrije en duurzame toekomst bieden. 

We zullen wellicht niet alle Millennium Doelstellingen halen, toch heeft de 

mensheid de voorbije decennia een grote vooruitgang geboekt. Zo konden 

miljoenen mensen uit de armoede geraken, werden ziektes overwonnen en 

was er een onvoorstelbare technologische vooruitgang. Maar dit is niet 

voldoende. De uitdagingen die de post-2015 agenda ons zal voorschotelen zijn 

immens. We staan op een historisch kruispunt en moeten deze uitdagingen ten 

volle samen aangaan om hoop en vooruitgang te bieden in plaats van wanhoop 

en frustratie.  

Social bescherming is een mensenrecht. De Universele Verklaring voor de 

Rechten van de Mens is glashelder: de realisatie van dit mensenrecht is 

onontbeerlijk om elk lid van onze wereldwijde maatschappij waardigheid en 

het vrij ontwikkelen van zijn of haar persoonlijkheid te garanderen. In “A life of 

dignity for all” identificeert VN Secretaris Generaal Ban Ki Moon sociale 



bescherming als een van de succesfactoren in het bereiken van de Millennium 

Doelstellingen. Indien goed opgezet, kan een sociaal beschermingssysteem een 

belangrijke rol spelen voor zowel de sociale, economische, milieu als 

ontwikkelingsdimensies. Sociale bescherming is, onder andere, een belangrijk 

middel in de strijd tegen armoede en ongelijkheid, essentieel voor inclusieve en 

duurzame economische groei en verhoogt de weerbaarheid tegenover natuur- 

of andere rampen. 

België heeft in 70 jaar samen met de sociale partners een bijzonder goed 

sociaal beschermingssysteem opgebouwd. Onze kwalitatieve gezondheidszorg 

en sociale zekerheid bieden onze burgers zekerheid wanneer ze moeilijkheden 

ervaren. Maar ook onze uitstekende Belgische sociale zekerheid staat de 

komende 15 jaar voor enorme uitdagingen. De veranderingen in de 

maatschappij, de economische crisis, het steeds toenemend aantal chronisch 

zieken en de vergrijzing die op kruissnelheid komt, verplichten ons tot 

aanpassingen van ons systeem. Maar we gaan deze uitdagingen aan. En we 

gaan deze niet zomaar aan, maar we doen dit op basis van wetenschappelijke 

analyses, “evidence based”. Want een goed ontworpen sociale 

beschermingssysteem, geeft ons de beste garantie om ook morgen kwaliteit en 

zekerheid te kunnen bieden.  

Wereldwijd valt vandaag nog drie kwart van de wereldbevolking uit de boot. 

Dit betekent dat 5 miljard mensen geen of amper toegang hebben tot basis 

gezondheidszorg of ondersteuning wanneer men door o.a. werkloosheid, 

ouderdom, invaliditeit of moederschap geen eigen inkomen kan verwerven. In 

de minst ontwikkelde landen is de situatie nog precairder en gaat tot 90% van 

de bevolking nagenoeg onbeschermd tegenover allerhande risico’s doorheen 

het leven. Recentelijk nog toonde het Ebola virus aan tot welke dramatische 



gevolgen een, onder andere, gebrekkige gezondheidszorg kan leiden. Een niet 

of onderontwikkelde sociale bescherming laat de deur wagenwijd open voor 

negatieve gevolgen van sociale, economische of milieu schokken. 

En Europe et dans le monde, en partie à cause de la crise économique, nous 

parlons souvent de la protection sociale comme d’une dépense. Un discours 

qui doit changer. La solidarité a évidemment un prix. Quand la société 

contribue pour aider surmonter certains risques sociaux, nous avons tout 

intérêt à ce que cela soit fait de la manière la plus efficace et efficiente 

possible. Un système durable signifie également qu'il doit être et rester 

abordable. Il est important que les gens sachent que le prix qu'ils paient est 

raisonnable, parce qu'ils peuvent également compter sur cette solidarité quand 

ils en ont besoin. Un système de protection sociale financé de manière durable 

est un investissement dans notre avenir à tous. Un investissement qui est un 

facteur direct et indirect de croissance économique. Plusieurs études montrent 

que la plupart des pays sont dans la possibilité d’utiliser des ressources 

nationales pour progressivement construire un système de protection sociale. 

Le fait que le soutien international soit nécessaire pour certains des pays les 

moins avancés est une question de cours. C’est pour cette raison que ce 

gouvernement [mon collègue et Vice-Premier Ministre et Ministre de la 

Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des 

Télécommunications et de la Poste] fera des pays les moins développés, la 

première priorité de la Coopération au développement belge. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes heureux qu’aujourd'hui soient rassemblés  des représentants 

des organisations et des gouvernements de pays développés et en 

développement.  



Universalité. L'agenda post-2015 nous offre l'occasion unique de laisser 

derrière nous les clichés et préjugés: le nord "riche" qui a le monopole de la 

vérité offrant le seul modèle juste de protection sociale et le sud  «pauvre» qui 

ne demande que de l’aide. Dans notre monde de plus en plus connecté, les 

différences entre le nord et le sud deviennent de plus en plus dénuées de 

pertinence. Le progrès des pays en Amérique du Sud et Centrale, en Asie et en 

Afrique, sur le plan de la protection sociale sont remarquables. Mais également 

au travers de la coopération croissante "sud-sud" on voit le monde changer. 

Chaque pays différent avec ses propres méthodes et son contexte essaye de 

développer son système de protection sociale. L'innovation joue ici un rôle 

important. Aujourd'hui, il y a des pays en plein développement qui cherchent à 

lier les prestations sociales de façon novatrice à l'éducation pour les enfants, au 

respect de la nature, ou à une formation avec la garantie d'un emploi par la 

suite. Tous les pays peuvent apprendre les uns des autres en ce qui concerne 

les diverses méthodes innovantes. Aujourd'hui, nous aimerions donner une 

plate-forme pour échanger des idées ensemble. 

Wij zijn ten volle overtuigd van het belang om sociale bescherming en 

gezondheidszorg een centrale plaats te geven in de post-2015 agenda. Laat ons 

echter niet vergeten om realistisch te zijn. Het rapport van de Open Werkgroep 

over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen schuift 17 doelstellingen voorop 

en 169 targets. Net als Rome wordt een sociaal beschermingssysteem niet op 

één dag gebouwd en moet het steeds in de context worden gezien van alle 

andere prioriteiten. Maar, het kan. De grondslagen van aanbeveling 202 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie aangaande ‘National Social Protection Floors’ 

vormen in deze een realistisch vertrekpunt voor alle landen. Er wordt niet 

verwacht dat Rome overal ter wereld eensklaps en gelijktijdig wordt gebouwd. 

Er is geen “one-size-fits-all” formule voor landen met verschillende noden, 



prioriteiten en fiscale ruimte. Elk land moet zelf zijn nationale sociale 

beschermingsvloer bepalen die de minimum standaarden omvat en alle 

burgers dekt. Vervolgens kan het systeem dan geleidelijk worden uitgebreid 

richting een complete sociale bescherming. 

Wat ook het weer mogen zijn, we moeten samen in actie komen om te 

garanderen dat in 2030 alle doelstellingen van het post-2015 kader worden 

gehaald, met inbegrip van sociale bescherming voor allen. Zonder een 

versterkte samenwerking binnen en buiten het VN systeem is de wereld bij 

voorbaat gedoemd om deze doelstellingen niet te halen. Vandaag zijn we met 7 

miljard mensen op deze aardbol en tegen 2030 met meer dan 8 miljard: er is 

dus nood aan samenwerking tussen alle organisaties die werken rond sociale 

bescherming en het uitwisselen van informatie en succesverhalen. 

Dames en heren, 

De principes van universaliteit, progressiviteit en pluralisme staan centraal op 

deze conferentie en het vertrekpunt is de roep naar meer samenwerking. 

Sociale bescherming brengt hoop en vertrouwen aan mensen, wereldwijd. Met 

deze conferentie hopen wij het debat verder te brengen in het licht van de 

post-2015 onderhandelingen, samenwerking te bevorderen tussen en binnenin 

landen maar ook tussen internationale organisaties en met de civiele 

maatschappij. Op deze manier kan deze conferentie hopelijk een klein steentje 

bijdragen aan het brengen van hoop. 

Ik dank u 


