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1.  Adviezen van de raad 

 

 

De belangrijkste activiteit van de raad is het uitbrengen van beleidsadviezen op vraag van de federale 

regering of het parlement, of op eigen initiatief. De werkgroepen van de raad bereiden deze adviezen 

voor, waarna ze aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Verdeelde 

standpunten worden in de adviezen steeds duidelijk weergegeven. 

De raad besliste in de loop van 2009 om verschillende types van adviezen te introduceren met het oog 

op een efficiëntere tijdsbesteding. In 2010 werden de afspraken over deze methode van werken 

toegepast en verder verfijnd. Wanneer de raad een adviesvraag ontvangt, beslist het bureau over de 

keuze tussen volgende types, die verschillen qua lengte en aantal voorbereidende vergaderingen: 

 krachtlijnenadvies  

 standaardadvies 

 kaderadvies. 

 

Aantal en consensus 

Grafiek 1 geeft per jaar een overzicht van het aantal adviezen dat de raad sinds 1998 uitbracht, 

evenals van de verdeling tussen consensus- en verdeelde adviezen. In totaal gaat het om 220 adviezen 

of een gemiddelde van 12,9  adviezen per jaar, waarvan er 159 (of 72,2 %) met consensus werden 

goedgekeurd. In 2014 werden 10 adviezen goedgekeurd (waarvan 8 in consensus), waardoor dit jaar 

zich situeert net onder het gemiddelde van de voorgaande jaren. 
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Adviezen op eigen initiatief 

Grafiek 2 geeft een overzicht van het aantal adviezen dat de voorbije jaren werd uitgebracht op vraag 

van de overheid en op eigen initiatief. Gemiddeld bracht de raad 1,5 adviezen per jaar uit op eigen 

initiatief. In 2014 heeft de raad 2 adviezen op eigen initiatief uitgebracht. 

 

 

 

Type van adviezen 

Een overzicht van de verdeling per type advies voor de adviezen van 2014. 

Type van advies Aantal 

Krachtlijnenadvies 9 
Standaardadvies 1 

Kaderadvies 0 
 

 

De adviezen van 2014 

Tabel 2 geeft een overzicht van de adviezen van 2014, met de datum van goedkeuring door de AV en 

het regeringslid dat het advies heeft aangevraagd of de vermelding dat het op eigen initiatief werd 

uitgewerkt. Er is ook aangegeven in welke talen het advies beschikbaar is. Alle adviezen zijn 

vanzelfsprekend in het Frans en het Nederlands beschikbaar, maar van een aantal bestaat ook een 

Engelse vertaling. 
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Nr. Advies Aanvrager 

2014a01 Advies over het ontwerp van koninklijk besluit 
betreffende de verplichte terbeschikkingstelling van 
een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons 
(N/F) 

- 20 februari 2014 
- Op vraag van de Minister 

van Volksgezondheid, 
mevrouw Laurette Onkelinx 

2014a02 Advies voor het Nationale Hervormingsprogramma 
2014 van België (N/F) 

- 27 maart 2014 
- Op eigen initiatief  

2014a03 Advies over het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie 
aan klimaatverandering (N/F) 

- 23 april 2014 
- Op vraag van 

Staatssecretaris voor 
leefmilieu, energie, 
mobiliteit en 
staatshervorming, Melchior 
Wathelet 

2014a04 Advies over de concretisering van de transitie van 
België naar een koolstofarme maatschappij in 2050 
(N/F) 

- 27 mei 2014 
- Op vraag van 

Staatssecretaris voor 
leefmilieu, energie, 
mobiliteit en 
staatshervorming, Melchior 
Wathelet  

2014a05 Advies voor een beleid van de federale regering gericht 
op duurzame ontwikkeling, na de verkiezingen van mei 
2014 (N/F) 

- 27 mei 2014 
- Op eigen initiatief  

2014a06 Advies over de transitie van België naar een 
koolstofarme samenleving tegen 2050 (N/F) 

- 27 juni 2014 
- Op vraag van 

Staatssecretaris voor 
Leefmilieu, energie, 
mobiliteit en voor 
Staatshervorming, de heer 
Melchior Wathelet 

2014a07 Advies betreffende een ontwerpstudie over de 
perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 
2030 en het bijhorende milieueffectenrapport (N/F) 

- 27 juni 2014 
- Op vraag van Staatsecretaris 

voor Leefmilieu, energie, 
mobiliteit en voor 
Staatshervorming, de heer 
Melchior Wathelet 

2014a08 Advies over het ontwerp van koninklijk besluit 
betreffende de vermalers en over het ontwerp van 
koninklijk besluit betreffende de producten die 
ontwikkeld zijn om via de leidingen te worden 
afgevoerd (N/F) 

- 17 oktober 2014 
- Op vraag van de toenmalige 

Staatssecretaris voor 
Leefmilieu, de heer 
Melchior Wathelet 

2014a09 Advies over de “Federale actievoorstellen ter 
bevordering van carpooling in België” (N/F) 

- 24 oktober 2014 
- Op vraag van 

staatssecretaris voor 
Leefmilieu, Energie en 
Mobiliteit en voor 
Staatshervorming, de heer 
Melchior Wathelet 

2014a10 Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 
2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het 
veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels 

- 24 oktober 2014 
- Op vraag van de toenmalige 

Staatssecretaris voor 
Leefmilieu, mevrouw 

http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-het-ontwerp-van-koninklijk-besluit-betreffende-de-verplichte
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-voor-het-nationale-hervormingsprogramma-2014-van-belgie
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-het-ontwerp-van-federaal-plan-adaptatie-aan-klimaatverandering
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-de-concretisering-van-de-transitie-van-belgie-naar-een-koolstofarme
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-voor-een-beleid-van-de-federale-regering-gericht-op-duurzame-ontwikkeling
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-de-transitie-van-belgie-naar-een-koolstofarme-samenleving-tegen-2050
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-betreffende-een-ontwerpstudie-over-de-perspectieven-van
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-het-ontwerp-van-koninklijk-besluit-betreffende-de-vermalers-en-over
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-de-federale-actievoorstellen-ter-bevordering-van-carpooling-belgie
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-het-ontwerp-van-koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-het-koninklijk
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(N/F) Catherine Fonck 

 

 

Opvolging van de adviezen 

Tijdens de eerste AV van 2015, werd – zoals elk jaar – door regeringsleden of hun vertegenwoordigers 

een toelichting gegeven bij de opvolging van de adviezen van 2013. Aan alle ministers of 

staatssecretarissen die een advies hadden aangevraagd, werd ook gevraagd schriftelijk duiding te 

geven bij hoe ze de adviezen hebben opgevolgd. Die informatie werd verzameld in een document over 

de opvolging van de adviezen van 2014. 
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2. Informatie en communicatie 

 

Informatieactiviteiten 

De FRDO vindt het belangrijk goed te communiceren over zijn opdracht, met name adviezen opstellen 

over en activiteiten organiseren rond duurzame ontwikkeling. De raad communiceert op een directe 

manier over zijn werking en zijn producten via een website en een elektronische nieuwsbrief, en 

indirect via de pers. De raad richt zich hierbij tot prioritaire doelgroepen als politici, ambtenaren en 

maatschap¬pelijke organisaties, maar ook tot een ruimer publiek, om zo het draagvlak voor duurzame 

ontwikkeling te vergroten en het begrip meer vertrouwd te maken bij de burger. In zijn communicatie 

beklemtoont hij het belang van een participatieve beleidsaanpak, waarbij de raad als 

multistakeholderforum een toegevoegde waarde kan bieden. 

 

FRDO-Info en Update 

De FRDO zond afgelopen jaar drie nummers van zijn elektronische nieuwsbrief, “FRDO-Info” naar 

zo’n 3.500 bestemmelingen. De nieuwsbrief verschijnt normaal na elke algemene vergadering van de 

FRDO, om de goedgekeurde adviezen voor te stellen. Naast de adviezen en activiteiten in de 

werkgroepen behandelt FRDO-Info ook andere onderwerpen zoals fora. U vindt de nieuwsbrieven 

chronologisch geklasseerd op onze website. 

Naast de FRDO Info verzorgde het secretariaat ook een speciale nieuwsbrief “Update Rio+20 en EU 

2020” over de opvolging  van de conferentie Rio+20 in juni 2012, de Agenda Post-2015 en EU 2020. 

In 2014 werden vier nummers verstuurd van deze nieuwsbrief. 

 

Website 

De website van de raad biedt informatie over duurzame ontwikkeling en de werking van de FRDO. De 

geschiedenis, samenstelling en werking van de raad worden toegelicht. Alle adviezen van de raad sinds 

zijn oprichting en die van diens voorganger, de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, zijn er 

terug te vinden. De site biedt verder een aantal links naar verslagen van onderzoek, fora of andere 

activiteiten die de raad organiseerde, en ook naar de sites van de leden van de raad. 

In 2013 werd de website grondig vernieuwd. In samenwerking met FEDICT en het extern bureau 

MakeMeWeb werd – in het kader van het project Fast2Web van FEDICT – een geheel nieuwe website 

gebouwd. Die was tegen het einde van het jaar geheel operationeel. Voor het jaar 2014, het eerste 

volledige jaar met de nieuwe website, hebben we ook verbeterde statistieken, vergeleken met de vorige 

jaren. 

Het was de bedoeling dat onze site in de loop van 2014 ook het AnySurferlabel zou behalen. Dat label 

staat voor een toegankelijke website voor mensen met een handicap. Door een probleem buiten onze 

wil om (heeft te maken met het extern bureau dat de site ontwikkelde) is dat nog steeds niet in orde, 

hoewel we alle aanpassingen hebben doorgevoerd die gevraagd waren. 
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Hieronder enkele statistieken. 

 

Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal sessies en gebruikers. (Als bv. eenzelfde bezoeker/ster 

driemaal op een dag onze site bezoekt, wordt dat geteld als 1 gebruiker en 3 sessies.) 

 

 

Grafiek 4 geeft een overzicht van het aantal paginaweergaven. 
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Grafiek 5 geeft een overzicht van de gemiddelden per dag. 

 

 

Grafiek 6 geeft een overzicht van het aantal pagina’s per bezoeker. 
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 14.033 sessies 

  7.977 gebruikers 

  39.287 paginaweergaven 

  2,80 pagina’s per bezoeker 

Gemiddelden per dag: 

 38,44 sessies 

 21,85 gebruikers 

 107,63 paginaweergaven 

Gemiddelden per maand:  

 1.169,41 sessies 

 664,75 gebruikers 

 3.273,91 paginaweergaven 

 

De 10 meest bezochte pagina’s in 2014: 

1. /fr 5.165 13,15% 

2. /nl 4.862 12,38% 

3. /fr/externe/forum-annuel-2014-pertes-et-gaspillage-alimentaires 1.406 3,58% 

4. /nl/externe/jaarforum-2014-voedselverlies-en-verspilling 1.238 3,15% 

5. /en 1.194 3,04% 

6. /nl/extern/persprijs-2013 1.133 2,88% 

7. /nl/de-raad 1.131 2,88% 

8. /fr/le-conseil 993 2,53% 

9. /fr/publications 919 2,34% 

10. /nl/publicaties 831 2,12% 

 

De pieken uit de verschillende overzichten hebben steeds te maken met publieksactiviteiten, zoals de 

persprijs en het jaarforum. Het jaarforum van 25 november over voedselverlies en –verspilling zorgde 

voor de grootste piek. 

 

Pers 

Op 25 november vond een perslunch plaats in het kader van het jaarforum over voedselverspilling.  

Verder stuurde de raad persberichten uit over zijn activiteiten (gepubliceerde adviezen, fora en andere 

activiteiten). In 2014 waren er 5 communiqués, met name over het advies “eiwittransitie”, over het 

advies “koolstofarm België”, over het jaarforum en de persprijs (2).  

Om de berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren, reikt de raad elk jaar zijn “FRDO 

persprijs duurzame ontwikkeling” uit. Deze prijs gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de 

audiovisuele media.  

http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/persprijs-2012-25-februari-2013
http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/persprijs-2012-25-februari-2013
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Om de berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren, reikt de raad elk jaar zijn “FRDO 

persprijs duurzame ontwikkeling” uit. Deze prijs gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de 

audiovisuele media.  

Op 24 maart reikte staatssecretaris Servais Verherstraeten in het Residence Palace te Brussel de 

“FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit, dit jaar bestemd voor de audio-visuele media.   

De laureaten waren: 

Bij de Nederlandstaligen: 

 Ilse Van Lysebeth en Tim Verheyden (Koppen) “Made in Bangladesh” (TV) 

 Dirk Draulans en Stijn Van Baarle, « Alles kan schoner » (TV) (filmpje) 

 Filip De Bodt en Koenraad Deblauwe « Fish & Run II » (video) 

Bij de Franstaligen: 

 Sophie Brems « Fast start au Burkina Faso» (radio) 

 Marc Molitor en Patrice Hardy «Le prix de nos T-shirts » (radio/video) 

 Sylvie Duquenoy en Guillaume Wollner « Gaspillage alimentaire : tous responsables ? » (TV) 

 

Tijdens het persprijsevent vond ook een debat plaats over communiceren rond duurzaamheid met 

media en publiek, met Edwin Zaccaï en Guillaume Vanderstighelen, en werd afscheid genomen van 

FRDO-directeur Jan De Smedt, die met pensioen ging. 

 De volgende editie van de persprijs, met uitreiking op 1 april 2015, is bestemd voor de geschreven 

media (dagbladen, magazines, elektronische publicaties). De laureaten worden aangeduid door een 

jury, die bestaat uit communicatie-deskundigen van de leden van de raad. Meer informatie over de 

persprijs vindt u op onze website. 

  

http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/persprijs-2012-25-februari-2013
http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/persprijs-2012-25-februari-2013
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3. Activiteiten van de raad 

 

3.1 Algemene vergadering 
 

De leden stemmen op de algemene vergadering over de adviezen die door de verschillende 

werkgroepen werden voorbereid, brengen verslag uit van internationale conferenties, bespreken de 

planning, beslissen over de organisatie van forumactiviteiten, nemen de eindbeslissing over het 

jaarverslag, het financieel verslag, de begroting, het jaarprogramma en het programma van de 

werkgroepen. Daarnaast rapporteren de verschillende ministers of hun vertegenwoordiger aan het 

begin van elk kalenderjaar over de opvolging van de door de raad uitgebrachte adviezen. 

In 2014 waren er vier algemene vergaderingen.  

Grafiek 7 geeft een overzicht van de deelname per ledengroep in de periode sinds 2004-2012 en in 

2013. De deelname van de meeste groepen blijft relatief stabiel, behalve die van de waarnemende 

leden (die sterk verminderd is). De deelname van vertegenwoordigers van de energiesector is 

logischerwijze tot nul herleid, aangezien zij geen lid meer zijn van de raad sinds 2013. Daarom is voor 

die groep het gemiddelde 2004-2012 opgenomen. Omgekeerd was 2013 het eerste jaar waarin 

vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties hebben deelgenomen aan de algemene vergadering. 

Voor die groep is het jaar 2013 als vergelijkingspunt opgenomen (en vanaf volgend verslag het 

gemiddelde sinds 2013). 

 

 

Een overzicht van de thema’s die werden behandeld tijdens de algemene vergaderingen van 2013: 

Algemene vergadering van 28 januari 2014 
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Opvolging van de 
adviezen 

Toelichting door regeringsleden over opvolging van beleidsadviezen 2013 
en de aandacht voor duurzame ontwikkeling in hun beleidsnota 2014 

Discussie  FRDO-beleidsprioriteiten 2014-2018 

 Jaarprogramma 2014  
Personeel Stand van zaken aanwerving directeur, secretaris, wetenschappelijk 

medewerker 
Evaluatie Evaluatie jaarforum 2013 
Planning  Planning werkgroepen 

 Programma persprijs  
 

Algemene vergadering van 27 mei 2014 

Advies  Advies voor een beleid van de federale regering  gericht op duurzame 
ontwikkeling, na de verkiezingen van mei 2014 

 Advies over de concretisering van de transitie van België naar een 
koolstofarme maatschappij in 2050 

Financies Goedkeuring rekening 2013 en begroting 2014 
Jaarverslag 2013 Goedkeuring van het jaarverslag 2013 
Reglement Goedkeuring huishoudelijk reglement 
Personeel Stand van zaken aanwervingen 
Planning  Planning werkgroepen 

 Conferentie 10 juni ‘partnerschappen DO’ 

 Lunchcauserie 27 juni  
 

Algemene vergadering van 27 juni 2014 

Advies   Advies over de studie over de perspectieven van 
elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 en zijn strategische 
milieubeoordeling 

 Advies over de transitie van België naar een koolstofarme samenleving 
tegen 2050 

Toelichting Toelichting door Tim Bogaert over het kader Post-2015 
Beleidsdocument Goedkeuring jaarprogramma 2014 
Planning Planning werkgroepen 
Evaluatie  Evaluatie conferentie ‘partnerschappen DO’ van 10 juni 

 Evaluatie lunchcauserie van 27 juni  
Personeel Stand van zaken aanwerving secretaris 
 

Algemene vergadering van 19 december 2014 

Toelichting minister  Minister Marghem geeft toelichting bij haar beleidsvisie duurzame 
ontwikkeling 

 Dialoog met de leden 
Toelichting  Presentatie van de jongste besluiten van het IPCC en evaluatie van de 

Lima-conferentie, door professor Jean-Pascal van Ypersele 

 De leden van de FRDO-delegatie voor de COP in Lima stellen hun 
conclusie en perspectieven voor 2015 voor 

Personeel Voorstelling nieuwe permanent secretaris, Dominique Aerts 
Planning  Lunchdebat 19 januari over gedrag en verwarming 

 Planning en van de activiteiten  
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3.2 Werkgroepen 
 

In 2014 waren de volgende werkgroepen actief: 

 Strategieën voor duurzame ontwikkeling (ST) (6) 

 Energie en klimaat (EK) (25) 

 Internationale betrekkingen (IB) (2) 

 Productnormen (PN) (3). 

Er waren ook twee begeleidingscomités actief: 

 Jaarforum voedselverlies en –verspilling (BC1) (3) 

 Studie functionaliteitseconomie (BC2) (5). 

De werkgroepen bestaan uit leden van de raad of hun plaatsvervangers en door hen aangeduide 

experts. De werkgroepen kunnen ambtenaren en andere deskundigen uitnodigen. De algemene 

vergadering duidt de voorzitters van de werkgroepen aan op voordracht van het bureau. De 

werkgroepen bereiden de adviezen grondig voor, zodat de algemene vergadering hoogstens nog enkele 

knelpunten dient te beslechten. Elke werkgroep wordt bijgestaan door een lid van het secretariaat. 

 

Deelname aan de werkgroepen 

 ST EK IB PN BC1 BC2 2014 2013 2012 2011 

Aantal 6 15 2 3 3 5 34 36 20 45 
Gemiddeld 6,8 9,0 10,5 9,0 5,3 6,0 8,7 8,9 7,9 9,8 
 

 

Grafiek 8 geeft een overzicht van de gemiddelde deelname per ledengroep in de periode 1998-2012 

(voor de groep energieproducenten), 1998-2013, 2013. 
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3.3 Bureau 
 

Het bureau bestaat uit de erevoorzitter (van wie de vertegenwoordiger wordt uitgenodigd voor de 

vergaderingen, de voorzitter en de ondervoorzitters. Daarnaast vaardigen sinds 2004 de 

werkgeversorganisaties, vakbonden, NGO’s milieu en ontwikkelingssamenwerking 

beleidsverantwoordelijken af om in het bureau te zetelen. Sinds dat jaar bestaat er ook een systeem 

van plaatsvervangers voor de bureauleden. Ook de directeur en de secretaris van de raad nemen deel 

aan de vergaderingen. 

 

Taken 

Het bureau is onder meer belast met het bepalen van de scope, output en formaat van de adviezen, het 

afspreken van de procedureregels, de voorbereiding en opvolging van de algemene vergadering en met 

het ter goedkeuring voorleggen van de ontwerpadviezen van de werkgroepen, het jaarverslag en het 

financieel verslag aan de algemene vergadering, met voorstellen formuleren over de organisatie van 

evenementen in het kader van de forumtaak van de raad, met de aanwerving van het personeel, met 

het nemen van belangrijke praktische beslissingen en met het leiding geven aan het secretariaat.  

 

Samenstelling (eind 2014) 

 Leden Plaatsvervangers 

Voorzitter/voorzitster Magda Aelvoet  
Ondervoorzitters Mathieu Verjans (ACV) 

Lieze Cloots (BBL)  
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Olivier Van der Maren (VBO) 
Werkgeversorganisaties Vanessa Biebel (VBO) 

Piet Van den Abeele (UNIZO) 
 

Werknemersorganisaties Marie-Hélène Ska (CSC) 
(opvolgster Claude Rolin) 
X (FGTB) (opvolger Anne 
Demelenne) 

Bert De Wel (ACV) 
Philippe Cornelis (CSC) 
Sébastien Storme (FGTB) 

Milieuorganisaties Marie Cors (IEW) 
Sabien Leemans (WWF) 

Christophe Schoune (IEW) 

Ontwikkelingsorganisaties Rudy De Meyer (11.11.11) 
Nicolas Van Nuffel (CNCD) 

Sarah Lamote (11.11.11) 
Véronique Rigot (CNCD) 

Vertegenwoordiger van de 
prins 

Pierre Cartuyvels  

Secretariaat Marc Depoortere (directeur) 
(opvolger Jan De Smedt) 
Dominique Aerts (secretaris) 
(opvolgster Marc Depoortere) 

 

 

 

Overzicht van de vergaderingen 

Het bureau vergadert maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In 2014 kwam het bureau 

tienmaal bijeen en dit op de volgende data: 14/01, 11/02, 11/03, 25/03, 1/04, 13/05, 17/06, 9/09, 

14/10 en 9/12. Op 20/01/2014 was er in het verlengde van de bureauvergaderingen een overleg op het 

kabinet Verherstraeten van de staatssecretaris met de wetenschappelijke leden van de raad over de 

positie van de academici in de FRDO. De vergadering van 25/03 betrof een extra bureauvergadering 

waarin de verwachtingen van de leden voor de functies van de nieuwe directeur en secretaris 

besproken werden. De jaarlijkse overlegvergadering tussen de bureauleden en de wetenschappers van 

de raad voor 2014 werd door omstandigheden verschoven naar 8 januari 2015. 

 

3.4 Beleidsdialoog 
 

De raad organiseert rondetafelgesprekken op vraag van een minister, zodat de verschillende 

ledengroepen hun standpunt kunnen meedelen over een specifiek thema en de minister met het 

middenveld kan dialogeren over zijn beleid.  

 

Wereldhandelsbeleid, 15 april 2014 

In 2014 vond op 15 april een rondetafelgesprek plaats over de ontwikkelingen in het internationaal 

handelsbeleid. Bij dat gesprekken konden de ledengroepen van de FRDO hun vragen en 

bekommernissen uiten, waarop dan werd gereageerd door de minister of vertegenwoordigers van de 

administratie of het kabinet. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, waaronder ook het 

aangekondigde vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP = Transatlantic Trade Investment 

Partnership). De ledengroepen hadden vooraf hun vragen en standpunten doorgegeven en kregen 

nadien ook nog schriftelijk een volledig antwoord op al hun punten. 
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COP Lima, 27 november 2014 

Zoals elk jaar had ook in 2014 een ontmoeting plaats – ditmaal op 27 november – met de minister van 

milieu en de leden van de FRDO om samen de klimaattop (ditmaal in Lima) voor te bereiden. De COP 

van Lima vond plaats van 1 tot 14 december. 

De voorzitster van de raad begon met een verwijzing naar de werkzaamheden van de raad op het vlak 

van de transitie van België naar een lagekoolstofmaatschappij. Daarna gaf ze het woord aan de 

woordvoerders van de verschillende ledengroepen van de raad die de belangrijkste elementen van hun 

standpunt toelichtten. De minister reageerde met de vaststelling dat we leven in een periode van 

transitie waarin we dingen samen zullen moeten doen om een evenwichtige houding te vinden. De 

minister vatte ook de Belgische positie voor Lima samen in drie punten: (1) het is noodzakelijk om te 

komen tot één juridisch bindend internationaal akkoord dat in principe van toepassing zal zijn op alle 

landen, (2) dat akkoord zou moeten steunen op stevige regels die het wederzijds vertrouwen 

versterken, (3) het akkoord zou voldoende dynamisch moeten zijn om zo eventueel het ambitieniveau 

te kunnen verhogen. 

 

 

3.5 Forumactiviteiten 
 

De FRDO organiseert fora, seminaries en hoorzittingen om de discussie rond duurzame ontwikkeling 

te stimuleren en om informatie te verzamelen voor het opstellen van adviezen.  

 

Persprijs, 24 maart 2014 

(Zie boven.) 

 

Conferentie ‘Samen naar 2050’, 10 juni 2014 

Op 10 juni was er een conferentie, georganiseerd door de verschillende ‘actoren van de wet duurzame 

ontwikkeling’. Naast de FRDO gaat het daarbij om de FIDO, de Task Force DO van het Planbureau en 

de ICDO. Het programma en alle documenten zijn nog steeds te vinden op deze site. Het was voor het 

eerst dat de verschillende federale instellingen die werken rond duurzame ontwikkeling samen een 

dergelijke publieke activiteit organiseerden. 

Het overkoepelend thema was ‘partnerschappen voor duurzame ontwikkeling’. Onder meer in 

verschillende internationale conferenties groeit de aandacht voor het model van partnerschappen. In 

zo’n partnerschap kunnen organisaties uit het middenveld, bedrijven en overheden in verschillende 

formules of combinaties concreet samenwerken aan een project van duurzame ontwikkeling. Het 

partnerschapmodel kan enerzijds een nieuwe vorm van ‘governance’ zijn waardoor er op het terrein 

sneller concrete realisaties komen dan met een klassiek model van ‘sturing’ vanuit de overheid. 

Anderzijds is er ook een risico dat een te ruime keuze voor enkel partnerschappen de nood aan een 

regelgevend kader zou kunnen verzwakken. Deze conferentie probeerde plaats te bieden aan het debat 

http://www.duurzameontwikkeling.be/
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over partnerschappen, onder meer door een reeks bestaande concrete partnerschappen aan het woord 

te laten. 

In de voormiddag was er een rondetafelgesprek over de meerwaarde van partnerschappen binnen de 

dynamiek van een duurzame ontwikkeling (met daarbij Business and Society, FIDO, Kauri, Stichting 

Toekomstige Generaties). Vervolgens was er een presentatie door de Task-Force DO van het 

Planbureau over de uitdaging om de consumptie- en productiepatronen te wijzigen. Vervolgens werd 

er gewerkt in drie thematische werkgroepen, waarin telkens ook vertegenwoordigers van bestaande 

partnerschappen aan het woord kwamen: (1) Maatschappelijke prestaties van producten en diensten, 

(2) Efficiëntie en limieten in het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, (3) functionaliteitseconomie. 

In de namiddagsessie, die volledig plenair verliep, waren er eerst twee inleidende presentaties, door 

Erik Paredis (UGent) en Sybille Mertens (ULG). Daarna was er een boeiend rondetafelgesprek over en 

met bestaande inspirerende partnerschappen (Alliance Emploi Environnement, Energy Savings 

Pioneers, Stadslab Antwerpen, Tabachem, TWEED). Tijdens het slotgedeelte formuleerden 

vertegenwoordigers van de verschillende actoren van de wet hun conclusies bij de dag. 

De conferentie werd bijgewoond door een 140 personen. Het FRDO-secretariaat speelde een actieve 

rol in de voorbereiding ervan. De discussie over welk type ‘governance’ het meest geschikt is om in de 

21ste eeuw te komen tot een meer duurzame ontwikkeling is zeker ook voor de federale overheid in het 

België van na de 6de staatshervorming relevant. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat er veel 

interesse was voor de concrete bestaande partnerschappen. 

Het is de bedoeling om in de nabije toekomst nog regelmatig gezamenlijke activiteiten te organiseren 

met de verschillende actoren. 

 

Lunchdebat ‘Alleen in mijn auto? Het kan anders!’, 27 juni 2014 

Dit lunchdebat was het eerste in die formule dat de FRDO organiseerde. Na een presentatie door 

Taxistop over carpooling in België, situeerde professor Mario Cools (ULg) carpooling in de algemene 

context van een duurzame mobiliteit. De FOD mobiliteit en transport stelde zijn project voor de 

bevordering van carpooling voor. Ten slotte had de FOD Financiën het over de mogelijkheden die de 

fiscaliteit biedt voor hefbomen die het gedrag kunnen veranderen. Het verslag van het debat en de 

verschillende presentaties zijn te vinden op de site van de FRDO. 

 

Lunchdebat’ Maakt groei gelukkig?’,  20 oktober 2014 

Er waren ruim 100 aanwezigen voor het tweede lunchdebat van de FRDO op 20 oktober, met als 

onderwerp economische groei. Door groei kan men de welvaart van een land en zijn inwoners 

vergroten, de overheidsschuld terugbetalen, werk creëren... Maar gaat dat soms niet ten koste van onze 

leefomgeving, van ons welzijn, en van de belangen van de inwoners in ontwikkelingslanden? Houdt 

groei geluk in voor iedereen, en hoe verhoudt een steeds toenemend BBP zich tot duurzame 

ontwikkeling?  

 

Uitgangspunt voor het debat was een pleidooi voor groei, met name het boek “Groei maakt gelukkig” 

van Peter De Keyzer, hoofdeconoom van BNP-Paribas-Fortis. In dit boek onderstreept de auteur de 

noodzaak van de vrije markt en economische groei voor het verzekeren van welvaart voor iedereen. De 

tweede spreker was Philippe Pochet, directeur van het European Trade Union Institute (ETUI), en 

http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/alleen-mijn-auto-het-kan-anders
http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/lunchdebat-maakt-groei-gelukkig
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Brent Bleys, professor faculteit Economie van de Universiteit Gent, leidde het gesprek. Het debat 

spitste zich toe op twee centrale thema’s: groei en sociale rechtvaardigheid, en groei en de planeet. 

 

Jaarforum 2014, Voedselverlies en –verspilling, 25 november 2014 

Op 25 november organiseerde de FRDO haar jaarforum. Het thema was dit jaar: voedsel verlies en –

verspilling. Het programma en de documenten zijn te vinden op deze site. 

Het thema voedselverlies en –verspilling is erg actueel. Verschillende overheden werken aan 

initiatieven, samen met bedrijven en middenveld. Ook in diverse media is er behoorlijk wat aandacht 

voor het thema. 

In de voormiddag werd de hele problematiek voorgesteld. Er was een boeiende inleidende presentatie 

door Hilke Bos-Brouwers (Universiteit Wageningen). Zij schetste de uitdaging, en had onder meer 

aandacht voor initiatieven op EU-vlak. Ze verwees ook naar het model van de FoodBattle dat in 

Nederland wordt uitgetest. In een tweede presentatie gaf Ann Nachtergaele (FEVIA) een overzicht van 

de bestaande beleidsinitiatieven in ons land (op gewestelijk en federaal niveau). Vervolgens kregen de 

verschillende ledengroepen van de FRDO de kans om hun duiding te geven bij de problematiek van 

voedselverlies en –verspilling (werkgevers, werknemers, milieubeweging, ontwikkelingsorganisaties, 

jongeren). 

Na de middagpauze (met duurzame catering en een uitgebreide infomarkt) werd er eerst gewerkt in 

drie parallelle werkgroepen: (1) Voedselverlies en -verspilling van productie tot winkel, (2) 

Voedselverlies en –verspilling van winkel tot consument, (3) Naar minder verlies en verspilling in het 

Zuiden. Na een presentatie, met reacties door enkele deskundigen, was er telkens een uitgebreide 

discussie met de aanwezigen. Tijdens het slotgedeelte was er een debat met vertegenwoordigers van de 

federale en gewestelijke overheden. Zij reageerden onder meer op feedback uit de werkgroepen. Het 

geheel werd afgesloten door een toespraak in naam van minister Marghem. In die toespraak werden 

enkele nieuwe federale beleidsinitiatieven aangekondigd rond het thema van het forum. 

Het jaarforum werd bijgewoond door bijna 170 personen. De aanwezigen waren globaal erg tevreden 

over de kwaliteit van het forum. 

Het FRDO-secretariaat werkte in de voorbereiding nauw samen met ambtenaren op federaal en 

gewestelijk niveau, en dat was een zeer positieve ervaring. Mee op basis van dit forum zijn structurele 

contacten gelegd die zeer nuttig zijn voor een verdere werking rond dit thema. Net als bij vorige fora 

koos de FRDO er uitdrukkelijk voor om een ontmoetingsplaats te zijn voor vertegenwoordigers van de 

verschillende beleidsniveaus. 

In de media was er behoorlijk veel aandacht voor het thema en voor sprekers die aan bod kwamen 

tijdens ons jaarforum (met name voor Hilke Bos-Brouwers). De speciale informatieve pagina met links 

naar allerlei documenten en organisaties werd relatief vaak geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de raad 

rond een goed gekozen thema ook een informatieve rol kan spelen. 

 

 

 

http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/jaarforum-2014-voedselverlies-en-verspilling
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3.6 Vertegenwoordiging 
 

Op internationaal niveau 

Beleidsbeslissingen die op internationaal niveau worden goedgekeurd, hebben een belangrijke impact 

op het nationale vlak. De raad volgt dan ook de internationale agenda van dichtbij. Zo nemen de leden 

en het secretariaat deel aan internationale conferenties. Op die manier verwerft de raad de nodige 

expertise en kan een uitwisseling van ideeën en beleidsvoorstellen plaatsvinden. Dit jaar namen de 

leden van de raad of het secretariaat deel aan verschillende internationale conferenties. De verslagen 

en de eventueel bijhorende (achtergrond)informatie zijn beschikbaar op het secretariaat van de raad. 

 

Het Europees netwerk van milieu- en duurzame ontwikkelingsraden EEAC 

Op Europees vlak is de FRDO sinds 2004 lid van de European Environment and Sustainable 

Development Advisory Councils (EEAC). Dit netwerk groepeert raden voor duurzame ontwikkeling en 

milieuadviesraden. 

Het EEAC-netwerk kent een hernieuwde vitaliteit. De interesse van de leden verzwakt niet en nieuwe 

leden zijn kandidaat om te participeren aan het netwerk. Zo is de Vlaamse Minaraad opnieuw 

gedeeltelijk lid geworden van het netwerk in 2014. Zoals afgesproken in 2013 neemt de Duitse SRU in 

2014 en 2015 het secretariaat van de EEAC op zich, als project. Die voorlopige oplossing maakt het 

mogelijk de overgang te maken naar een institutioneel meer stabiele oplossing, in de vorm van een 

rechtspersoonlijkheid (als stichting). 

De jaarconferentie van de EEAC, die plaatsvond op 16 oktober (A Balanced Future, social capital and 

human aspects of sustainable development) in Boedapest, werd georganiseerd door de Hongaarse 

nationale raad voor duurzame ontwikkeling (zie: http://nfft.hu/eeac/). De conferentie had als 

onderwerp de demografische aspecten van duurzame ontwikkeling. Die zijn bijzonder complex in 

verschillende Europese landen (vooral in Midden- en Zuid-Europa) die onderhevig zijn aan sterke 

demografische spanningen (veroudering van de bevolking, wegtrekkende jonge generatie, …). Dat leidt 

tot mogelijke problemen voor de ontwikkeling van nieuwe competenties in een context van 

economische transitie, financiering van de pensioenen en aflossing van de publieke schuld. Die 

thema’s kwamen aan bod in verschillende werkgroepen. 

De voorzitster van de FRDO, Magda Aelvoet, gaf een presentatie op basis van haar dubbele ervaring 

van minister van milieu en volksgezondheid enerzijds en voorzitster van de FRDO anderzijds 

(“Environment and health in the framework of sustainable development”). 

Tijdens de dag voor de jaarconferentie vergaderden de verschillende EEAC-werkgroepen. Ze hadden 

het over de verschillende nationale situatie op het vlak van energie en het beleid duurzame 

ontwikkeling.  

 

Op nationaal niveau 

Op nationaal niveau, wordt de FRDO als waarnemer uitgenodigd op de (min of meer) maandelijkse 

Coördinatie Duurzame Ontwikkeling (COORMULTI) van de FOD Buitenlandse Zaken (directie M4.1) 

http://nfft.hu/eeac/
http://nfft.hu/assets/Aelvoet_Magda_Env_Health_EEAC_2014.pdf
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die de Belgische deelname aan en de coördinatie van de Belgische houding bij internationale 

ontmoetingen in het kader van de Verenigde Naties (CSD en andere conferenties) coördineert.  

De meeste lidorganisaties van de raad en het secretariaat worden ook uitgenodigd op het halfjaarlijkse 

stakeholder-overleg van het Coördinatie Comité Internationale Milieupolitiek (CCIM) van de Federale 

diensten voor Leefmilieu.  

Het personeel van het secretariaat neemt eveneens deel aan conferenties, studiedagen, seminaries en 

fora in België naargelang de thema’s en de beschikbare middelen. Hieronder vindt u een overzicht van 

de activiteiten waaraan de leden van het vast secretariaat hebben deelgenomen:  

 Coormulti, Brussel, 14/01/2014 

 International Stakeholder Dialogue Growth in Transition, Brussel,16-17/01/2014 

 International Expert Workshop | Safe operating space, current state of debate and 
considerations for national policies, Brussel, 23-24/01/2014 

 A new global partnership | European Civil Society Positions on the Post+2015 Framework | 
EESC, Brussel, 13-14/02/2014 

 Coormulti, Brussel, 24/02/2014 

 Workshop resource efficiency, Brussel, 25/02/2014 

 Conférence sur la politique climatique en Chine, Bruxelles, 05/03/2014 

 Inspiration Days, Bruxelles, 17/03/2014 

 Coormulti, Brussel, 19/03/2014 

 Austerity, Stimulus or Post-Growth for Europe, Bruxelles, 21/03/2014 

 “Can taxes save the world ?”, Bruxelles, 03/04/2014 

 Résultats enquête climat, Bruxelles, 04/04/2014 

 “Planetary Economics: Implications for European Energy and Climate Policy”, Bruxelles, 
04/04/2014 

 Coormulti, Brussel, 28/04/2014 

 Conférence sur le 5ème rapport du GIEC, Bruxelles, 06/05/2014 

 Staten-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, Brussel, 06/05/2014 

 Belgian Platform on Alternative Fuels, Bruxelles, 07/05/2014 

 Conférence sur le 5ème rapport du GIEC, Bruxelles, 06/05/2014 

 Equity Workshop,Bruxelles, 19/05/2014 

 Coormulti, Brussel, 02/06/2014 

 Green Week « Circular Economy », Bruxelles, 03-05/06/2014 

 Conférence climatique, Bonn, 04-07/06/2014 

 Coormulti, Brussel, 13/06/2014 

 Naar een performante beleidsadvisering bij de Vlaamse overheid, Brussel, 20/06/2014 

 Conférence Environnement & Coopération au développement, Bruxelles,  23/06/2014 

 Coormulti, Brussel, 17/07/2014 

 Coormulti, Brussel, 29/08/2014 

 Event Plan C, De economie van de toekomst, Antwerpen, 02/09/2014 

 Conférence sur la politique climatique, Potsdam, 08/09/2014 

 Studienamiddag, Belastingen als instrument van duurzame transitie, Brussel, 16/09/2014 

 Conférence sur le rôle de la société civile dans la production d’énergie renouvelable, Bruxelles, 
17.09.2014 

 Lunchcauserie BBL Kringloopeconomie, 19/09/2014 

 Conférence sur l’efficacité énergétique, Bruxelles, 30/09/2014 

 Transitiefestival, Gent, 07/10/2014 

 Coormulti, Brussel, 13/10/2014 

 ‘Inspirerend ondernemen in een tech regio’, Leuven, 15/10/2014 

 Round table on planned obsolescence, EESC, Bruxelles, 17/10/2014 

 Conférence sur les changements climatiques, Bruxelles, 20/10/2014 
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 Conférence sur le 5ème rapport du GIEC, Bruxelles, 04/11/2014  

 Towards a new climate agreement in 2015, EESC, Brussel, 05/11/2014 

 Plan C : Community Day, Geel, 06/11/2014 

 Coormulti, Brussel, 19/11/2014 

 The circular economy: which challenges and opportunities for industry? (FEB), Bruxelles, 
27/11/2014 

 EESC Stakeholder Workshop Global Partnership and Means of Implementation for the Post-
2015 Framework, Brussel, 28/11/2014 

 Conférence sur la qualité de l’air et les changements climatiques, Bruxelles, 02/12/2014 

 Conférence sur le paquet climat et énergie 2030, Bruxelles, 03/12/2014 
 

De verslagen van deze conferenties zijn verzameld in de nota ‘extern’ die naar de leden van de 

algemene vergadering wordt gestuurd en sinds juni 2011 ook naar de leden van de werkgroepen. 
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4. Financieel verslag 

 

Het budget van de raad bedroeg in 2014 € 222.000. Dit bedrag is als volgt verdeeld: 

 Bij het begin was er € 248.000 voor niet-informaticagerelateerde werkingskosten (tegenover € 

260.000 in 2013). Een vermindering van 15% werd opgelegd aan alle federale departementen 

in de vorm van ‘blokkeringen’. Voor ons was het te schrappen bedrag € 37.000. Zo bleef er dus 

een bedrag van € 211.000 beschikbaar. 

 € 3.000 voor informatica, i.e. € 4.000 initieel voorzien, waarvan € 1.000 geblokkeerd werd. 

 € 2.000 voor investeringen, i.e. € 3.000 initieel voorzien, waarvan € 1.000 geblokkeerd werd. 

 € 3.000 voor investeringen in informatica. 

 € 3.000 voor verplaatsingen en terugbetaling van adsl voor telewerk. 

Zoals ieder jaar werd een deel van de vastgelegde bedragen van het vorige jaar pas het volgende jaar 

betaald. 

De onderstaande tabel geeft maar een gedeeltelijk beeld van de uitgaven die zullen worden 

aangerekend voor het jaar 2014. Verschillende uitgaven kunnen nog worden toegevoegd. Het gaat 

daarbij hoofdzakelijk om de betaling van presentiegelden en verplaatsingsvergoedingen van de leden. 

Die is nog maar uitgevoerd voor het eerste semester van 2014. 
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Volgende tabel geeft uitgaven en vastleggingen voor 2014 in detail weer. 

Budget 2014 

Totaal 222.000 
A. Werking 
 
1.Werking (zonder informatica) 
 
Initieel budget 
Blokkering 
 
2.Werking informatica 
 
Initieel budget 
Blokkering 
 

214.000 
 

211.000 
 

248.000 
-37.000 

 
3.000 

 
4.000 
-1.000 

 
B. Investeringen 

 
1.Investeringen (niet informatica 
 
Initieel budget 
Blokkering 
 
2.Investeringen informatica 
 

5.000 
 

2.000 
 

3.000 
-1.000 

 
3.000 

C. Betaald door CDVU 
 

Verplaatsingen/internet personeel 
 

3.000 
 

3.000 

 

 

 Begroting 2014 Uitgaven 2014 
 
(toestand op 
16/02/2015) 

A. Werking 
 

1. Werking (zonder informatica) 
 

AB 55.42.12.11.01 
Blokkering 
Beschikbaar voor het budget werking 

 

 
 

248.000 
37.000 

211.000 

 
 

159.913 

1.1 Vergoedingen en terugbetaling van 
onkosten 
 
Presentiegelden 
Verplaatsingskosten 
Deelname internationale conferenties 
Deelname conferenties in België (secr.) 
Conferenties met inschrijving 
Vergoeding experts 
 
Subtotaal 
 

 
 
 

18.000 
2.500 

32.000 
800 

2.000 
6.000 

 
61.300 

 
 
 

9.234 
1.067 

26.248 
125 

0 
4.150 

 
40.914 
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1.2 Lokalen secretariaat 
 
Onderhoud lokalen 
Huurlasten Finance Tower 
 
Subtotaal 
 

 
 

10.410 
26.670 

 
37.080 

 
 

10.564 
26.520 

 
36.271 

1.3 Goederen en diensten (recurrente 
uitgaven) 
 
Kleine onkosten dienst 
Leasing (kopieerapparaat) 
Portkosten 
Belgacom (tel. + internet) 
GSM dienst 
Kranten, tijdschriften 
Kluwer 
Vertalingen 
 
Subtotaal 
 

 
 

 
4.000 
2.200 

550 
4.000 
1.350 

3.000 
300 

15.000 
 

30.400 

 
 

 
2.378 
1.817 

371 
3.174 

725 
2.986 

86 
14.267 

 
25.804 

Recurrente uitgaven (= 1.1 + 1.2 + 1.3) 
 

128.780 102.989 

1.4 Goederen en diensten (niet-recurrente 
uitgaven) 
 
Recepties, kosten AV en BU 
Kleine kantoorbenodigdheden, papier 
 
Subtotaal 
 

 
 
 

2.000 
0 

 
2.000 

 
 
 

1.268 
1.582 

 
2.850 

1.5 Sensibilisatie en communicatie 
 
Persprijs DO  
Jaarlijks forum 
Studie 
Seminaries 
 
Subtotaal 
 

 
 

20.000 
15.000 
30.000 

3.000 
 

68.000 

 
 

16.195 
5.230 

26.620 
2.029 

 
50.074 

1.6 Financiële bijdrage 
 
Bijdrage EEAC 
 
Subtotaal 
 

 
 

4.000 
 

4.000 

 
 

4.000 
 

4.000 

Totaal A1 
 
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven) 
 

202.780 
 

8.220 

159.913 
 

51.087 

2. Werking informatica 
 
AB 55.42.12.11.04 
Blokkering 
Beschikbaar voor het budget werking 
 

 
 

4.000 
1.000 
3.000 

 

Database  290 
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Onderhoud 
Software 
Webhosting 
 

373 
785 
80 

Totaal A2 
 
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven) 
 

3.000 
 

0 

1.528 
 

1.472 

B. Investeringen 
 
1. Investeringen (zonder informatica) 
 
AB 55.42.74.22.01 
Blokkering 
Beschikbaar voor het budget werking 
 

 
 

3.000 
0 

3.000 

 

Roll-ups 
Camera 
Videoconferentie 
 

 827 
799 

0 

Totaal B1 
 
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven) 
 

3.000 
 

0 

1.626 
 

1.374 

2.Investeringen (informatica) 
 
AB 55.42.74.22.04 
Blokkering 
Beschikbaar voor het budget werking 
 

 
 

2.000 
0 

2.000 

 

Laptops 
Server  
 

2.000 
0 

1.993 
0 

Totaal B2 
 
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven) 
 

2.000 
 

0 

1.993 
 

7 
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Bijlage1, Samenstelling van de raad in 2014 

 

Z.K.H. Koning Filip (Erevoorzitter) 

 

Stemgerechtigde leden  

De voorzitster/voorzitter 

 Magda Aelvoet (voorzitster – lid van het bureau) 

3 ondervoorzitters 

 Lieze Cloots (ondervoorzitster – lid van het bureau) 

 Olivier Van der Maren (ondervoorzitter – lid van het bureau) 

 Mathieu Verjans (ondervoorzitter – lid van het bureau) 

3 vertegenwoordigers van de NGO's voor milieubescherming 

 Sabien Leemans (World Wildlife Fund for Nature – Belgium – Lid van het bureau) 

 Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu, BBL) 

 Marie Cors (Inter-Environnement Wallonie, IEW – Lid van het bureau) 

3 vertegenwoordigers van de NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking 

 Brigitte Gloire (Oxfam-Solidarité) 

 Véronique Rigot (CNCD) 

 Rudy De Meyer (11.11.11) – lid van het Bureau 

6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 

 Bert De Wel (Algemeen Christelijk Vakverbond, ACV) 

 Nilufer Polat (opvolgster van Diana Van Oudenhoven) (Algemene Centrale van Liberale 

Vakbonden in België, ACLVB - CGSLB) 

 Sébastien Storme (Fédération Générale du Travail de Belgique, FGTB) 

 Caroline Verdoot (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV) 

 Marie-Hélène Ska (opvolgster van Claude Rolin) (Confédération des Syndicats Chrétiens de 

Belgique, CSC) 

 Daniel Van Daele (Fédération Générale du Travail de Belgique, FGTB) 

6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties 

 An Nachtergaele (Fédération de l'Industrie Alimentaire, FEVIA) 

 Françoise Vantiggelen (DETIC, Essenscia) 

 Capucine Debuyser (Union des Classes Moyennes, UCM) 

 Marie-Laurence Semaille (Fédération Wallonne de l'Agriculture, FWA) 

 Piet Vanden Abeele (Unie van Zelfstandige Ondernemers, UNIZO) 

 Vanessa Biebel (VBO) 
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2 vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties 

 Olivier Beys (Vlaamse Jeugdraad) 

 Mulumba Johanna (opvolgster van Laurent Fastrez) (Conseil de la Jeunesse) 

 

Waarnemers 

Wetenschappelijke raadgevers 

 Associate professor Pierre M. Stassart (U Liège) 

 Professeur Nathalie Crutzen (U Liège) 

 X  

 X 

Vertegenwoordigster van de vrouwenorganisaties 

 Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad) 

Andere waarnemers 

 Sophie Sokolowski (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, en vervolgens van 

kabinet Marghem) 

 Nadine Gouzée, opgevolgd door Alain Henry (Federaal Planbureau) 

 Frédéric Rouxhet (Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable, 

CWEDD) 

 Fabienne Dideberg  (Conseil Économique et Social de la Région Wallonne, CESRW) 

 Jan Verheeke (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, MiNa-raad) 

 Kris Degroote (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, CRB) 

 X  (Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale) 

 Peter Kerremans (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV) 

 Amélie Nassaux (Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

 

Leden zonder stemrecht 

Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus 

 Professeur Delphine Misonne (Facultés Universitaires Saint-Louis) 

 Professor Reinhart Ceulemans (Universiteit Antwerpen, UA) 

 Professor Luc Lavrysen (Universiteit Gent, UGent) 

 Professeur Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (Université Catholique de Louvain, UCL) 

 Professor Dries Lesage (Universiteit Gent, UGent) 

 Professeur Tom Bauler (Université Libre de Bruxelles, ULB) 

2 vertegenwoordigers van de sector van het verbruik 

 Thomas Moureau (Centre de Recherche et d'information des Organisations de 

Consommateurs, CRIOC) 

 Christian Rousseau (Test Achat) 
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Vertegenwoordigers van de ministers en staatssecretarissen (tot 11 oktober 2014) 

 Frédéric Pirard (Premier Ministre, Elio Di Rupo) 

 Sven Vaneycken (Vice-Premier en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling 

Vanackere en vervolgens voor Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, Pieter 

De Crem) 

 Jihane Annane (Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce 

extérieur et des Affaires européennes, Didier Reynders) 

 Marijn Rabaut (Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, 

Johan Vande Lanotte) 

 Nele Roobrouck (Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, Alexander De Croo) 

 X (Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet) 

 Pierre Du Ville (Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de Santé Publique, 

chargée de Beliris et des Institutions Culturelles Fédérales, Laurette Onkelinx) 

 Emmanuel Auquier (Ministre des Classes Moyennes, des PME, des Indépendants et de 

l'Agriculture, Sabine Laruelle) 

 Elisabeth Ellegaard (Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 

développement, chargé des Grandes Villes, Jean-Pascal Labille) 

 Jean-Marie Michiels (Minister van Justitie, Annemie Turtelboom) 

 Amélie Derbaudrenghien (Ministre du Budget et de la Simplification Administrative, Olivier 

Chastel) 

 Kevin Vandendorpe (Minister van Werk, Monica De Coninck) 

 X (Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, Koen Geens) 

 Benoit Pitance (Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la 

Ministre de l'Intérieur, et Secrétaire d'Etat aux Reformes Institutionelles, adjoint au Premier 

Ministre, Melchior Wathelet) 

 Philippe Dubois (Secrétaire d'Etat aus Affaires Sociales, aux Familles et aux Personnes 

Handicapées, chargé des Risques Professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires Sociales et 

de la Santé Publique, Philippe Courard) 

 Remi Lepape (staatssecretaris voor staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, 

staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën, 

staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, 

Servais Verherstraeten) 

 Cedric Verschooten (Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, 

toegevoegd aan de Minister van Justitie, Maggie De Block) 

 Emmanuel Lerno (Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare 

Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, Hendrik 

Bogaert) 

 Andries Vienne (Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en Fiscale Fraude, 

toegevoegd aan de Eerste Minister, John Crombez) 

Vertegenwoordigers van de ministers en staatssecretarissen (vanaf 11 oktober 2014) 

 Gerben Croonenborghs (Eerste minister, Charles Michel) 

 Sven Vaneycken (Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, 

belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters) 

 Francis Demeyere (Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 

belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen, Jan Jambon) 
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 Marc Van De Vreken (Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, 

Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,  Alexander De Croo) 

 Jihane Annane (Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, 

belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Didier Reynders) 

 Amélie Derbaudrenghien (Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Hervé 

Jamar) 

 Bernard De Four (Minister van Justitie, Koen Geens) 

 Peter Legroe (Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block) 

 Yasmina Bousbaa (Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine) 

 X (Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt) 

 Carolien Smallegange (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en 

Maatschappelijke Integratie, Willy Borsus) 

 Sophie Sokolowski (Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie-

Christine Marghem) 

 Philippe Van Gyseghem (Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven 

Vandeput) 

 Christophe Leurident (Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale 

Maatschappij der Belgische spoorwegen, Jacqueline Galant) 

 Bart Van Caenegem (Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister 

belast met Buitenlandse Handel, Pieter De Crem) 

 Marijn Rabaut (Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, 

toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Bart Tommelein) 

 X (Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, 

Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van 

Financiën, Elke Sleurs) 

 X (Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, 

toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Theo Francken) 

Vertegenwoordigers voor elk Gewest of elke Gemeenschap 

 X (Deutschsprachige Gemeinschaft) 

 X (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

 Pierre Moureaux (Communauté française) 

 X (Vlaams Gewest) 

 Brigitte Mouligneau (Vlaamse Gemeenschap) 

 Nicolas Desablin (Région wallonne)  

Vertegenwoordiger ZKH Koning Filip 

 Pierre Cartuyvels (raadgever van ZKH Prins Filip) - waarnemend lid bureau in naam van ZKH 

Prins Filip (tot 21/07/2013) 
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Bijlage 2, Aanwezigheid op de algemene vergadering in 2014 

 

Naam 28/01/14 27/05/14 27/06/14 19/12/14 

Stemgerechtigde leden 
 
Erevoorzitter, voorzitter/ster en ondervoorzitters 
 
Magda Aelvoet X X X X 
Lieze Cloots X X X  
Olivier Van der Maren X X X X 
Mathieu Verjans X X  X 
NGO’s leefmilieu 
 
Mathias Bienstman X X X  
Marie Cors     
Sabien Leemans X X X X 
Christophe Schoune     
NGO’s ontwikkeling 
 
Rudy De Meyer  X X  
Brigitte Gloire  X X  
Samuel Lietaer   X  
Véronique Rigot X    
Werknemersorganisaties 
 
Philippe Cornelis X X X  
Bert De Wel    X 
Sébastien Storme X  X  
Daniel Van Daele     
Claude Rolin     
Diana Van Oudenhoven X    
Caroline Verdoot     
Werkgeversorganisaties 
 
Vanessa Biebel X X X  
Capucine Debuyser X    
Bernard Decock  X  X 
Ilse Forrez    X 
An Nachtergaele X X  X 
Françoise Van Tiggelen X   X 
Piet Vanden Abeele X X X X 
Jongeren 
 
Olivier Beys X X X  
Nicolas Fautre    X 
Johanna Mulumba  X   
Waarnemers 
 
Consumenten 
 
Steve Braem    X 
Thomas Moureau X X X  
Christian Rousseau X X   
Vertegenwoordigster vrouwenorganisaties 
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Maggi Poppe X    
Wetenschappelijke milieus 
 
Tom Bauler X    
Reinhart Ceulemans X  X  
Luc Lavrysen X X   
Dries Lesage X    
Delphine Misonne X X  X 
Jean-Pascal van Ypersele de 
Strihou 

X  X X 

Federale regering 
 
Emmanuel Auquier  – 
vertegenwoordiger minister van 
middenstand, KMO’s, 
zelfstandigen en landbouw 
Laruelle 

X    

Elisabeth Ellegaard - 
Vertegenwoordiger minister van 
overheidsbedrijven en 
ontwikkelingssamenwerking, 
belast met grote steden Labille 

X X   

Kim Lievens 
Frédéric Pirard – 
vertegenwoordiger eerste 
minister Di Rupo 

X 
X 

   

Pierre Du Ville -  
vertegenwoordiger minister van 
sociale zaken Onkelinx 

X X   

Marijn Rabaut – 
vertegenwoordiger vice-eerste 
minister en minister van 
economie, consumenten en 
Noordzee Vande Lanotte 

X    

Michel Degaillier 
 – vertegenwoordiger van 
staatssecretaris voor leefmilieu, 
energie en mobiliteit Wathelet 

X    

Arnout Justaert – 
vertegenwoordiger van 
staatssecretaris voor 
staatshervorming en Regie der 
Gebouwen en duurzame 
ontwikkeling Verherstraeten 

X    

     
Yasmina Bousbaa – 
vertegenwoordigster minister van 
pensioenen Bacquelaine 

   X 

Carolien Smallegange –
vertegenwoordigster minister van 
middenstand, KMO’s, 
zelfstandigen, landbouw en 
sociale integratie Borsus 

   X 

Sophie Sokolowski, 
vertegenwoordigster van minister 
van energie, leefmilieu en 
duurzame ontwikkeling Marghem 

   X 
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Marc Van De Vreken – 
vertegenwoordiger van vice-
eersteminister en minister van 
ontwikkelingssamenwerking, 
digitale agenda, 
telecommunicatie en post De 
Croo 

   X 

Philippe Van Gyseghem – 
vertegenwoordiger van minister 
van defensie, belast met 
ambtenarenzaken Vandeput 

   X 

Vertegenwoordigers gewesten en gemeenschappen en andere 
 
Tim Bogaert   X  
Joëlle Delfosse X    
Fabienne Dideberg X    
Nadine Gouzée X   X 
Alain Henry   X  
Lebrun André   X  
Amélie Nassaux X    
Maggi Poppe X    
Sandra Sliwa X    
Sophie Sokolowski X X   
Dieter Vanderbeke    X 
Peter Van Humbeeck X    
Jan Verheeke X    
Charlie Verthé X    
 

 


