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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 262 adviezen of een gemiddelde van 11,9
adviezen per jaar, waarvan er 194 (of 74 %) met consensus werden goedgekeurd. In 2019 werden 4 adviezen
goedgekeurd (waarvan 4 in consensus), waardoor dit jaar zich situeert 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 1,65 adviezen per jaar uit op eigen initiatief. In 2019 heeft
de raad twee adviezen op eigen initiatief uitgebracht.
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Type van adviezen
Een overzicht van de verdeling per type advies voor de adviezen van 2019.
Type van advies
Krachtlijnenadvies
Standaardadvies
Kaderadvies

Aantal
4
0
0

De adviezen van 2019
Tabel 2 geeft een overzicht van de adviezen van 2019, 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. Er waren in 2019 geen adviezen met een Engelse of Duitse vertaling.

Nr.
2019a01

Advies
Advies betreffende een voorstel van bijzondere
“klimaatwet”

2019a02

Advies van de FRDO over het ontwerp van Nationaal
Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP)

Aanvrager
Op eigen initiatief
Goedgekeurd door de
Algemene Vergadering op 3
april 2019
In het kader van een vraag
van de voorzitters van
ENOVER (Energieoverleg
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-

2019a03

Advies over het ontwerp van Nationaal Energie Klimaat
Plan 2030 (NEKP)

-

-

-

2019a04

Advies over het Federaal Rapport inzake Duurzame
Ontwikkeling 2019

-

tussen de federale staat en de
gewesten- en de NKC
(Nationale Klimaatcommissie)
in een brief van 15 februari
2019
Goedgekeurd door de
Algemene Vergadering op 10
mei 2019
Advies gezamenlijk opgesteld
door: FRDO, CRB, SERV,
Minaraad, CESE Wallonie –
Pôle environnement – pôle
energie, ESRBHG, RLBHG
In het kader van een vraag
van de voorzitters van
ENOVER (Energieoverleg
tussen de federale staat en de
gewesten- en de NKC
(Nationale Klimaatcommissie)
in een brief van 15 februari
2019
Goedgekeurd door de
Algemene Vergadering op 10
mei 2019
Op eigen initiatief
Goedgekeurd door de
Algemene Vergadering op 27
december 2019

Opvolging van de adviezen
Tijdens de eerste AV van 2020 (21 februari), werd – zoals elk jaar – door regeringsleden of hun vertegenwoordigers
een toelichting gegeven bij de opvolging van de adviezen van 2019. 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 2018.
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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, een Facebook- en LinkedIn-pagina, Twitter, nieuwsbrieven, en indirect via de pers.
De raad richt zich hierbij tot prioritaire doelgroepen als politici, ambtenaren en maatschappelijke 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 twee nummer van zijn elektronische nieuwsbrief FRDO-Info naar zo’n 4.500
bestemmelingen. De nieuwsbrief verschijnt normaal na elke algemene vergadering van de FRDO, om de
goedgekeurde adviezen voor te stellen. Door het lage aantal adviezen in 2019 was er minder nieuws te melden via de
nieuwsbrief. 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 2030 Agenda, vooral over de
opvolging van het proces van de 2030 Agenda (met daarin de SDGs). In 2019 werden twee nummers verstuurd van
deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief rapporteert vooral over de implementatie (nationaal en internationaal) van de 2030
Agenda. Een belangrijk element in 2019 was de start van een nieuwe Europese Commissie. Er werd erg uitgekeken
naar de manier waarop de EU de SDGs zal gaan implementeren. Met de aankondiging van de Europese Green Deal is
er potentieel een nieuwe dynamiek voor duurzame ontwikkeling. In eigen land is er door de aanslepende
regeringsformatie weinig vooruitgang op het vlak van de 2030 Agenda.

Website en sociale media
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. Vanaf het jaar 2014, het eerste volledige jaar met de nieuwe website,
hebben we ook verbeterde statistieken. Sinds 2015 kunnen we ook jaarcijfers geven en vergelijken.
Hieronder enkele statistieken.
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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.)
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Grafiek 4 geeft een overzicht van het aantal paginaweergaven.
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Grafiek 5 geeft een overzicht van de gemiddelden per dag.

Gemiddelden per dag
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Grafiek 6 geeft een overzicht van het aantal pagina’s per sessie.
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Overzicht 2019
Sessies: 20.690 | Gebruikers: 14.096 | Paginaweergaven: 61.802
Pagina’s per sessie: 2,99
Terugkerend: 14,70 % | Nieuw: 85,30 %

Gemiddelden per dag:




56,68 sessies
38,61 gebruikers
169,32 paginaweergaven

Gemiddelden per maand:




1.724,16 sessies
1.174,66 gebruikers
5.150,16 paginaweergaven

De 10 meest bezochte pagina’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

/fr
/nl
/en
/fr/externe/1110-le-systeme-financier-peut-il-nous-aider-face-lurgence-climatique
/fr/actualites/le-cfdd-lance-son-prix-developpement-durable-pour-la-presse-2019
/fr/actualites
/fr/actualites/cfdd-25-ans
/fr/actualites/la-reine-mathilde-devient-presidente-dhonneur-du-cfdd
/fr/actualites/message-du-cfdd-au-futur-gouvernement-federal-ayez-plus-dambition-pourle-developpement
/fr/actualites/rapport-annuel-2017

4.190
3.833
2.883
1.349
1.215
1.196
1.155
1.137
1.120

6,78%
6,20%
4,66%
2,18%
1,97%
1,94%
1,87%
1,84%
1,81%

1.117

1,81%

De pieken uit de verschillende overzichten hebben vooral te maken met publieksactiviteiten, dit jaar vooral de
conferenties over biodiversiteit, mobiliteit en het financieel systeem. Bij de nieuwsbrieven bleek er een goede score
voor de Update. Het meest geraadpleegde advies van 2019 was het gezamenlijke advies over het Nationaal Energieen Klimaatplan. De studie over innovatieve economische modellen toegespitst op mobiliteit werd ook vaak
geraadpleegd. In het algemeen valt op dat de Franstalige pagina’s meer worden geraadpleegd dan de
Nederlandstalige. Hoewel het aanbod aan pagina’s in het Engels beperkt is, zijn er toch relatief veel bezoekers die het
Engelse deel van de site raadplegen.
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Een vergelijking tussen de jaarcijfers van de voorbije jaren levert het volgende beeld op.
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Gemiddelden per dag
180
160
140

Aantal

120
100
80
60
40
20
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pageviews

107,63

92,29

89,13

99,23

116,43

169,32

Sessies

38,44

35,12

33,14

34,93

38,33

56,68

Gebruikers

21,85

22,05

22,31

21,89

24,22

38,61

Gemiddelden per dag
200%
180%
160%

Aantal

140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pageviews

100%

85,74%

82,81%

92,19%

108,17%

157,31%

Sessies

100%

91,36%

86,21%

90,86%

99,71%

147,45%

Gebruikers

100%

100,91%

102,10%

100,18%

110,84%

176,70%

Globaal is er een zeer duidelijke stijging in het websitebezoek in 2019. De cijfers lijken er andermaal op te wijzen dat
vooral voor publieksactiviteiten mensen op zoek gaan naar onze website. In 2019 was het aantal gepubliceerde
adviezen een stuk lager dan in 2018, maar ook individuele adviezen werden relatief minder geraadpleegd. De
statistieken wijzen toch vooral naar activiteiten, minder naar adviezen. Ten slotte is er waarschijnlijk ook sprake van
een verdere lichte verschuiving naar andere media, sinds we ook werken via Facebook, LinkedIn en Twitter. Er zijn
waarschijnlijk relatief meer mensen die hun informatie vooral krijgen via een van de sociale media, en minder door
zelf rechtstreeks naar de website te gaan. Gezien de aard van de werkzaamheden van de FRDO is het een goede zaak
dat er een stabiele basis aan bezoekers blijft, steeds verbonden met onze activiteiten en publicaties.

De Facebookpagina van de FRDO had bij het einde van 2019 328 vind-ik-leuks, wat een verdere stijging betekent sinds
2018 (toen 240). Fotoalbums doen het erg goed op de Facebookpagina en zorgen voor nieuwe geïnteresseerden.
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Onze aanwezigheid op LinkedIn blijft relatief beperkt, met een trage groei van het aantal volgers.
Sinds eind 2016 communiceert de FRDO ook via Twitter. In 2019 werd Twitter regelmatig gebruikt, samen met de
andere sociale media. Er waren 206 volgers bij het einde van 2019.

Pers
De raad stuurt regelmatig persberichten uit over zijn activiteiten (gepubliceerde adviezen, fora en andere
activiteiten). In 2019 waren er 12 communiqués, met name over de fora biodiversiteit, duurzame ontwikkeling in de
politiek en financiering, over de adviezen voedsel en migratie, klimaatwet, Nationaal Energie Klimaatplan (2) en
boodschap aan de nieuwe federale regering, over de studie mobiliteit, over de awards deeleconomie en over de
persprijs (2).

Om de berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren, organiseert de raad elk jaar ook een “FRDO persprijs
duurzame ontwikkeling”. Dit jaar kreeg deze prijs een andere invulling. In de nieuwe formule wordt niet langer
bestaand journalistiek werk bekroond, maar wordt een vergoeding toegekend aan te realiseren projecten voor
artikelen, boeken, televisiereportages of films. De projecten dienden een duurzaamheidsthema te behandelen
waarrond de FRDO prioritair werkt. Dit jaar ging het om de impact van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen
(SDG) op het concrete beleid en de communicatie rond dit kader van duurzame ontwikkeling. Drie projecten werden
bekroond door de jury:

-

“De SDGs in België en Vlaanderen onder de loep”, Katelijne Norga –artikelenreeks op het mediaplatform
www.susanova.be , voorjaar-zomer2019-

-

“Hoe duurzaam kan het landbouwbeleid in Vlaanderen, België en Europa worden na 26 mei?” Hilde De
Wachter –artikelenreeks in Melkveebedrijf magazine en Varkensbedrijf magazine, februari-mei 2019

-

“Grandeur et décadence du train local wallon”, Quentin Jardon –reportage in het magazine Wilfried, maart
2019

De jury van de Persprijs bestaat uit ex-journalisten en communicatiespecialisten van de leden van de FRDO. Meer
informatie over de prijs vindt u in het reglement.
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ACTIVITEITEN VAN DE RAAD
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 2019 waren er drie algemene vergaderingen.

Grafiek 7 geeft de verdeling per groep van stemgerechtigde leden tijdens de algemene vergaderingen. (Aantal
aanwezigen van aantal voorziene stemgerechtigden.) Voor een volledig overzicht van alle aanwezigen, zie bijlage 2.
Voorzit(s)ter en
ondervoorzitters
NGO’s leefmilieu
NGO’s ontwikkeling
Werknemers
Werkgevers
Jongeren

13/03/2019
3/4

10/05/2019
3/4

2/3
3/3
5/6
3/6
2/2

1/3
3/3
3/6
3/6
0/2

Een overzicht van de thema’s die werden behandeld tijdens de algemene vergaderingen van 2018:
Algemene vergadering van 13 maart 2019
Opvolging van de
 Toelichting door (vertegenwoordigers van) de leden van de federale
adviezen
regering over de opvolging van de adviezen van de raad van 2018.
 Toelichting van de verwachte adviesvragen voor 2019. Discussie met de
leden.
Publicaties
Voorbereiding duurzaamheidsverslag
Planning
Planning van de activiteiten van de FRDO
Budget
Financieel verslag 2018 / Begroting 2019

Algemene vergadering van 10 mei 2019
Adviezen
 Goedkeuring (gemeenschappelijk) advies over het Nationaal Energie- en
Klimaatplan (gemaakt samen met andere adviesraden)
 Goedkeuring (FRDO-) advies over het Nationaal Energie- en Klimaatplan
Planning
Presentatie

Jaarverslag 2018
Evaluatie evenementen
Persprijs

Planning van de activiteiten van de FRDO
 Evaluatie van de COP24 te Katowice en gevolgen voor België door dhr.
Peter Wittoeck, diensthoofd van de Federale Klimaatdienst en de leden van
de delegatie van de FRDO
Voorstelling en discussie over het duurzaamheids- en administratief verslag van
de FRDO
Evaluatie van de evenementen georganiseerd door de FRDO in 2018/2019
Persprijs : voorstelling van de ontwerpen van de journalisten die een prijs van
de FRDO hebben gekregen
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Werkgroepen
In 2019 waren de volgende werkgroepen actief:








Strategieën voor DO (ST) (2 vergaderingen met in totaal 13 deelnemers)
Productnormen (PN) (1 vergadering met in totaal 9 deelnemers)
Internationale betrekkingen (IB) (3 vergadering met in totaal 20 deelnemers)
Energie en klimaat (EK) (10 vergaderingen met in totaal 141 deelnemers)
Ad hoc innovatieve economische modellen (IEM) (10 vergaderingen met in totaal 106 deelnemers)
Biodiversiteit en bossen (BB) (1 vergadering met in totaal 13 deelnemers)
Ad hoc Financiering transitie (FT) (5 vergaderingen met in totaal 47 deelnemers )

Er waren ook twee begeleidingscomités in het kader van de werkgroep Ad hoc innovatieve economische modellen:




BC studie bepaalde het kader en begeleidde de werkzaamheden van de onderzoekers. De studie zal afgerond
worden in 2020. De vergaderingen van het begeleidingscomité zijn geïntegreerd in de vergaderingen van de
werkgroep IEM.
BC Uitreiking Awards Gedeeld en duurzamer mobiel: onze winnaars voor de meest duurzame
deeleconomieplatformen, sector Mobiliteit. Ook deze vergaderingen werden geïntegreerd in de
werkgroepvergaderingen IEM

In totaal waren er 32 vergaderingen met 349 deelnemers.

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

Aantal
Gemiddeld

FT

ST

EK

IB

PN

IEM

BB

2019

2018

2017

2016

2015

2014

5

2

10

3

1

10

1

32

42

33

32

32

34

9,4

6,5

14,1

6,6

9

10,6

13

10,9

8,3

8,7

10,3

8,28

8,7

Bureau
Het bureau bestaat uit de erevoorzitster (van wie de vertegenwoordigster wordt uitgenodigd voor de vergaderingen),
de voorzitter en de ondervoorzitters. (De erevoorzitster en haar vertegenwoordigster hebben geen stemrecht.)
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 een lid van het secretariaat nemen deel aan de
vergaderingen.
Taken
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De algemene vergadering heeft het dagelijks beheer van de raad gedelegeerd naar het bureau. Het bureau houdt zich
onder meer bezig met de voorbereiding en opvolging van de algemene vergadering, het overmaken van de
ontwerpadviezen van de werkgroepen aan de algemene vergadering, de voorstelling aan de algemene vergadering
van het jaarverslag en het financieel verslag voor goedkeuring, de selectie van het personeel, het nemen van
belangrijke praktische beslissingen en de aansturing van het secretariaat.
Samenstelling (eind 2019)
Voorzitter
Ondervoorzitters

Werkgeversorganisaties

Werknemersorganisaties
Milieuorganisaties

Ontwikkelingsorganisaties
Wetenschappers
Vertegenwoordigster van de
erevoorzitster
Secretariaat

Leden
François-Xavier de Donnea
Mathieu Verjans (ACV)
Mathias Bienstman (BBL)
Olivier Van der Maren (VBO)
Pieterjan Debergh (VBO)
vervangen door
Monica De Jonghe (VBO)
Piet Vanden Abeele (UNIZO)
François Sana (ACV)
Christophe Quintard (ABVV)
Céline Tellier (IEW)
vervangen door
Arnaud Collignon (IEW)
Sofie Luyten (WWF)
Vervangen door
Marie Couteaux (BRAL vzw)
Naïma Charkaoui (11.11.11)
Nicolas Van Nuffel (CNCD)
Brent Bleys of Delphine Misonne
Bénédicte Frankinet

Plaatsvervangers

Marc Depoortere (directeur)

Overzicht van de vergaderingen
Het bureau vergadert maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In 2019 kwam het bureau acht maal bijeen
en dit op de volgende data: 19/02, 02/04, 21/05, 18/06, 17/09, 15/10, 12/11, 10/12. Op 18/06 was er ook een
(aansluitende) vergadering in aanwezigheid van de wetenschappers die actief zijn in de raad.

Beleidsdialoog
De raad organiseert rondetafelgesprekken op vraag van een minister of op eigen initiatief, zodat de verschillende
ledengroepen hun standpunt kunnen meedelen over een specifiek thema en de minister met het middenveld kan
dialogeren over zijn beleid.

26/04 | Rondetafelgesprek handelspolitiek
Elk jaar nodigt de minister van buitenlandse zaken de leden van de FRDO uit voor een overleg over de handelspolitiek.
De leden kunnen vooraf hun vragen doorgeven en tijdens de vergadering krijgen zij een antwoord op die vragen en
kunnen ze verder in discussie gaan. Nadien krijgt men nog een volledig verslag met schriftelijke antwoorden op alle
vragen. Bij deze ontmoeting was minister Reynders aanwezig samen met vertegenwoordigers van zijn kabinet en van
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de administratie. De behandelde onderwerpen waren onder meer: de plaats van hoofdstukken duurzame
ontwikkeling in handelsverdragen, discussie over ‘business and human rights’, een komend trans-Atlantisch
handelsverdrag met de VS, de WTO, CETA, BITS, het voortgangsrapport over het handelsbeleid dat aan het parlement
wordt voorgelegd, bescherming van investeerders in andere EU-landen zoals Polen, de Post-Cotonou-akkoorden, de
strategische relatie met China, ISDS, verdrag met Zuid-Korea.

28/05 | Rondetafelgesprek Business Partnership Facility
Tijdens dit middagseminarie kregen de leden een toelichting over het Business Partnership Facility. Dit is een initiatief
dat opgestart is door de Koning Boudewijnstichting en dat steun geeft aan projecten van bedrijven in landen van het
Zuiden. Er was een toelichting over het initiatief door Elke Briers (KBS) en Jean-Jacques Bastien (DGD). Daarop kwam
een reactie door Thomas Julien (VBO-FEB) en Thierry Aerts (ABVV-FGTB). In de dialoog konden de aanwezigen verder
uitgebreid ingaan op de eerste ervaringen van dit nieuwe initiatief. Er werd ook afgesproken dat er in 2020 opnieuw
een opvolgseminarie zou georganiseerd worden.

05/07 | Rondetafelgesprek BLEU BIT
Dit overleg kwam er op vraag van de diensten van Buitenlandse Zaken. Het onderwerp was de nieuwe modeltekst
voor bilaterale investeringsakkoorden, opgemaakt door de BLEU (België + Luxemburg). Het overleg was een opvolging
van de discussies tijdens het rondetafelgesprek van 26/04. Vertegenwoordigers van VBO-FEB en 11.11.11 konden
uitgebreid in discussie gaan met de betrokken ambtenaren. Er werd afgesproken om later nog een ontmoeting te
organiseren over het Algemeen Preferentiestelsel.

25/09 | Rondetafelgesprek federaal rapport duurzame ontwikkeling
Eind juni 2019 publiceerde het Federaal Planbureau het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2019, onder
de titel “Welke prioriteit voor een duurzame ontwikkeling?”. Dit rapport analyseert of ons land op de goede weg is
om de mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te halen in 2030, en evalueert het federale beleid
duurzame ontwikkeling en de interfederale samenwerking in dit domein. Op 25 september 2019 kwam de Task Force
Duurzame Ontwikkeling (TFDO) van het Federaal Planbureau zijn rapport aan de raad voorstellen.

12/12 | Rondetafelgesprek Algemeen Preferentiestelstel
Op voorstel van de verantwoordelijke ambtenaren van Buitenlandse Zaken en in opvolging van een eerdere afspraak
kwam er een dialoog over het Algemeen Preferentiestelsel (Generalised Scheme of Preferences). Men wilde een
overleg met het middenveld over het gewenste standpunt van België in de discussie over een mogelijke herziening of
aanpassing van het huidig GSP-stelsel. Er waren ook vertegenwoordigers van de drie gewesten aanwezig.

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.
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29/01 | Duurzaam investeren in België: een gewaarschuwd mens is er twee waard
Dit seminarie ging over de uitvoering van het Europees actieplan “Duurzame groei financieren” van de Europese
Commissie van 8 maart 2018. Na een seminarie eind 2018 over de Europese taxonomie voor duurzame financiering,
ging het dit keer vooral over het voorstel van Europese verordening betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de sector van de financiële diensten en op de wijziging van de Europese richtlijnen over nietfinanciële informatie. Er was ook een discussie over de gevolgen van die initiatieven voor de actoren van de
financiering van de transitie in België en in Europa: institutionele investeerders, asset managers, spaarders, NGOs en
financiële regulatoren.

22/03 | Biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling
Op 22 maart 2019 organiseerde de FRDO samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, een grote conferentie over biodiversiteit. Experten, beleidsmedewerkers en stakeholders gingen met het
publiek in dialoog over het belang van biodiversiteit voor de maatschappij, over de algemene biodiversiteitstoestand,
over mogelijke maatregelen op globaal, nationaal of lokaal niveau, en over de acties die we kunnen ondernemen als
overheden, organisaties, bedrijven en burgers. Er waren 220 deelnemers voor deze conferentie.

28/03 | Vlot en duurzaam mobiel
De FRDO organiseerde een conferentie voor het brede publiek. Doel was de actuele context van de mobiliteit in
België in beeld te brengen, met oog voor de uitdagingen en de kansen die zich aandienen. Wat zijn de behoeften, met
name op het vlak van governance, om tot een betere situatie te komen? Daarna werd een studie voorgesteld, besteld
door de FRDO en uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven, over nieuwe economische modellen gebaseerd op
digitalisering en hun impact op het vlak van duurzame mobiliteit.
In de namiddag organiseerden de FRDO en de FOD Mobiliteit en Vervoer een reeks participatieve workshops over
enkele specifieke vragen die zich stellen bij het opstarten van modellen van MaaS- Mobility as a Service.

24/04 | Komt duurzame ontwikkeling eindelijk in het hart van de Belgische politiek?
Wat moet er gedaan worden om duurzame ontwikkeling meer centraal te stellen in België en wat zijn de oplossingen
die deze tot een meer geïntegreerd en doeltreffend beleid zouden kunnen maken? Het was op deze vraag dat een
reeks sprekers, afkomstig van zowel de federale overheid en de academische wereld als van het maatschappelijk
middenveld, probeerde te antwoorden tijdens dit evenement georganiseerd in de Senaat. De debatten werden
afgesloten door een panel van vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen.

20/05 | Case studies en ervaringen met duurzame financiering in België
Dit seminarie is besteed aan een aantal casestudies door professionals op het vlak van duurzame financiering. Het
publiek (investeerders, particulieren, publieke overheden) kon op die manier deze deskundigen ontmoeten en aan
hen vragen stellen over hun ervaring, praktische oplossingen en specifieke werkgebieden.
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26/06 | Wat hebben voedselzekerheid en migratie met elkaar te maken?
Dit druk bijgewoond middagseminarie handelde over het FAO State of Food and Agriculture Report 2018, met focus
op verband tussen voedselzekerheid en migratie. Twee vertegenwoordigers van de FAO stelden het rapport voor:
Rodrigo Delapuerta en Andrea Cattaneo. Er kwam daarop een reactie van Tom Devriendt (Caritas). Het gesprek werd
geleid door Katja Biedenkopf (KU Leuven). Er werd nog uitgebreid ingegaan op de vele vragen en reacties.

11/10 | Kan het financieel systeem ons helpen bij de urgente klimaatuitdaging?
Tijdens deze druk bijgewoonde conferentie georganiseerd in samenwerking met de Nationale Bank van België kon de
FRDO een groot diversiteit aan sprekers samenbrengen: academici, de gouverneur van de Nationale bank, Belgische
en buitenlandse financiële experts en Europees parlementslid Pierre Larrouturou. Na het behandelen van enkele
algemene vragen – zoals de uitdagingen van de transitie voor het financiële stelsel, een analyse van duurzame
financiering et van de evolutie van het kapitalisme – ging het vooral over de investeringen voor de transitie in België
en de financiering daarvan. Het Europese actieplan “Duurzame groei financieren” werd in een aparte sessie
behandeld, gevolgd door een analyse van de integratie van klimaaturgentie door de Belgische financiële actoren. Ten
slotte ging het over nieuwe perspectieven om de transitie te financieren.

25/11 | Gebruiken we het potentieel van het intra-Europese spoorwegnetwerk wel voldoende?
Deze conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur en de Luxemburgse Hogere raad voor duurzame ontwikkeling. De deelnemers kregen een beeld van
wat er nodig is om de efficiëntie van het hogesnelheidsspoorvervoer in Europa te verbeteren door Europa en ook een
overzicht van de grote projecten in uitvoering binnen de Benelux. Het evenement, georganiseerd door het Beneluxsecretariaat, werd afgesloten met een tussenkomst van de federale minister van mobiliteit, François Bellot.

28/11 | Uitreiking Awards Gedeeld en duurzamer mobiel: onze winnaars voor de meest duurzame
deeleconomieplatformen, sector Mobiliteit
Om de deeleconomieplatformen aan te moedigen na te denken over hun maatschappelijke impact en om die
platformen te belonen die het meest ‘hun best doen’ op het gebied van duurzame ontwikkeling, hebben de FOD
Economie, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling besloten om samen
awards uit te reiken aan deeleconomieplatformen die het meest in de lijn liggen van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties.
Tijdens de uitreiking van de awards werden filmpjes, besteld door de FRDO voor de drie winnaars, getoond: (1)
CoopCycle/Molenbike (fietskoerierdienst in Brussel) (VIDEO), (2) Dégage! (gedeeld vervoer vanuit de buurt) (VIDEO),
(3) Cozycar (autodelen tussen particulieren) (VIDEO).

Evaluatie activiteiten
De voorbije jaren heeft het secretariaat werk gemaakt van een systeem om de verschillende activiteiten zo goed
mogelijk te evalueren. Het secretariaat maakte een grondige analyse van de volgende initiatieven (9 externe en 2
interne): (1) 29/01 | Duurzaam investeren, (2) 22/03 | Biodiversiteit, (3) 28/03 | Mobiliteit, (4) 24/04 | DO in België,
(5) 20/05 | Duurzame financiering, (6) 28/05 | BPF, (7) 26/06 | Voedselzekerheid en migratie, (8) 25/09 | Federaal
rapport, (9) 11/10 | Financiën en klimaat, (10) 25/11 | Spoor, (11) 28/11 | Awards.
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Samengevat voor de 9 externe initiatieven kunnen we vaststellen dat er 1.506 aanwezigen waren (meer dan 2.000
ingeschreven), waarvan bij benadering 580 mensen die voor het eerst naar een activiteit van de raad kwamen.
Nieuwe mensen waren er vooral voor de activiteiten over de financiering van de transitie en over mobiliteit.
Een overzicht van de belangrijkste elementen van de evaluatie van die initiatieven.

Uit de evaluatie blijkt gemiddeld ook een hoge tevredenheid bij de deelnemers over de activiteiten van de raad.

Eval (/5)

Inhoud
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Astitel
Beantwoordt aan verwachtingen? (/5)

Keuze onderwerpen (/5)

Kwaliteit van toelichting en debat (/5)

Bruikbaarheid (/5)

Evaluatie gemiddelde 'inhoud' (/5)
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De voorbije jaren stelden we een stijging vast van het aantal deelnemers aan onze publieksactiviteiten. Die stijging
zette zich in 2019 duidelijk verder door. Zoals gezegd konden we ook heel wat mensen bereiken die voor het eerst
naar een activiteit van de raad kwamen.

Deelnemers
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300
250
200
150
100
50
0

Astitel
Aantal deelnemers (reëel)

Nieuwe deelnemers

Uit een verdere analyse van de samenstelling van het publiek bij de activiteiten blijkt een grote diversiteit. Per
activiteit kan het publiek erg verschillen. Enkele voorbeelden:
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Vertegenwoordiging
Op internationaal niveau
Internationale en Europese beleidskeuzes hebben een impact op nationaal niveau. De raad volgt de internationale
agenda dan ook op de voet. De leden en het secretariaat nemen deel aan internationale conferenties. Op die manier
versterkt de raad de nodige expertise, die het mogelijk maakt om het uitwisselen van ideeën en beleidsvoorstellen te
versterken. Dit jaar hebben de leden van de raad en het secretariaat deelgenomen aan verschillende internationale
conferenties (met name de vergaderingen van de EEAC en de ESDN). Verslagen en bijkomende informatie daarvan
zijn beschikbaar bij het secretariaat.

Het Europees netwerk van milieu- en duurzame ontwikkelingsraden EEAC
De FRDO is lid van het Europese netwerk van raden voor milieu en duurzame ontwikkeling (EEAC: European
Environment and Sustainable Development Advisory Councils), die wetenschappelijke en/of maatschappelijke raden
bijeenbrengen die zijn opgericht door nationale of regionale overheden en die onafhankelijk adviezen uitbrengen. Het
doel van dit netwerk is om ervaringen tussen de raden te delen en ook om de raden te laten samenwerken in
gezamenlijke acties, met name op Europees niveau. Er zijn er momenteel 17 uit de volgende landen of regio's:
Duitsland, België, Catalonië, Denemarken, Vlaanderen, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Luxemburg,
Montenegro, Nederland, Portugal. Gedetailleerde informatie is te vinden op de website.
De activiteiten van de EEAC vinden plaats in verschillende werkgroepen, waarvan de meeste worden gevolgd door
leden van het secretariaat van de FRDO: duurzame ontwikkeling, energie en klimaat, circulaire economie, mobiliteit
en transport, water, zee.
In dit verband is sinds de bijeenkomst van Berlijn in 2018 besloten om rond bepaalde thema’s versterkte
samenwerkingen tussen bepaalde raden tot stand te brengen. In samenwerking met de Duitse Raad voor Duurzame
Ontwikkeling heeft de FRDO een leidende rol gespeeld bij het dossier van de financiering van de transitie. Aan de
andere kant is de FRDO in samenwerking met de Nederlandse RLI en de Luxemburgse CSDD een proces gestart in
verband met het internationale spoorvervoer. Deze twee projecten moeten in de toekomst worden versterkt door er
andere geïnteresseerde raden bij te betrekken.
De EEAC organiseerde haar jaarlijkse conferentie 2019 op 19 september in Lissabon in samenwerking met de
Portugese Raad voor milieu en duurzame ontwikkeling (Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável) rond het thema partnerschappen voor duurzame ontwikkeling: " Cooperation and Partnerships for
sustainable development. Alle presentaties die tijdens deze dag werden gegeven, zijn beschikbaar op de website van
het netwerk.
Naast institutionele processen of een verankering in administratieve structuren, spelen partnerschappen een
essentiële rol bij het versterken van de integratie van duurzame ontwikkeling en milieuoverwegingen in verschillende
mechanismen die een transitie waarborgen of multidimensionale problemen beheersen (actoren met verschillende
prioriteiten en dus verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling). De succesfactoren van deze
partnerschappen zijn de transparantie van de processen, de beschikbaarheid van correcte en wetenschappelijk
onderbouwde informatie, het respect van elke partner en het vertrouwen tussen hen. Het is natuurlijk ook nodig
ervoor te zorgen dat er voor alle deelnemers aan het partnerschap een meerwaarde is aan hun deelname. Een van de
voorwaarden voor een succesvol proces is het uitwerken van verbintenissen waarbij de deelnemers zelf betrokken
zijn.
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Verschillende voorbeelden werden gepresenteerd en geanalyseerd, zoals de Internationale Commissie voor de
Bescherming van de Rijn (waar het Waals Gewest mee samenwerkt), of het Klimaatakkoord van Nederland dat in
2019 door met name bedrijven is ondertekend. De matrix van de SDGs biedt bij dit alles niet alleen een relevant kader
voor analyse, maar ook voor actie en verbintenissen. Deze partnerschappen kunnen echter alleen resultaten
opleveren die de SDGs versterken als ze de huidige bestaande modellen in vraag stellen.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de EEAC werd besloten om zich in 2020 vooral te concentreren op de
thema's die in het kader van de Europese Green Deal worden ontwikkeld. In dit verband zal de jaarlijkse conferentie
van 2020 (die in Ierland zou moeten plaatsvinden) het thema rechtvaardige transitie hebben.

Het Europees Netwerk Duurzame Ontwikkeling (ESDN)
Het FRDO-secretariaat volgt ook de werkzaamheden van het ESDN. Dat informeel netwerk verzamelt administraties
en experts en werkt rond de Europese strategieën duurzame ontwikkeling.
Het doel van het netwerk is het delen van ervaringen tussen de leden van het netwerk over thema’s die te maken
hebben met de politieke implementatie van duurzame ontwikkeling in de verschillende landen, in het bijzonder de
nationale strategieën duurzame ontwikkeling.
In 2019 waren er geen leden van het secretariaat aanwezig bij ESDN-activiteiten. De contacten en de opvolging
verliepen via elektronische weg.

Op nationaal niveau
Op nationaal niveau, wordt de FRDO als waarnemer uitgenodigd op de Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
(COORMULTI) van de FOD Buitenlandse Zaken die de Belgische deelname aan en de coördinatie van de Belgische
houding bij internationale ontmoetingen in het kader van de Verenigde Naties coördineert.
De meeste lidorganisaties van de raad en het secretariaat worden ook uitgenodigd op het halfjaarlijkse stakeholderoverleg 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:


Conférence sur le droit de l’environnement, Gand, 05/02/2019



Achieving the SDGS within Europe, Brussel, 19/02/2019



FIDO side-event World Resources Forum 2019, Antwerpen, 27/02/2019



Forum 75 jaar sociale zekerheid, Brussel, 28/02/2019



Conférence sur la société civile et la transition, Bruxelles, 28/02/2019



Athens Sustainability Outlook, Ahènes, 4-5/04/2019



Sustainable Europe 2030, Brussel, 08/04/2019



Coormulti, Brussel, 06/05/2019



Stakeholderdialoog actieplan bedrijven en mensenrechten, Brussel, 23/05/2019



Circular Economy Workshop, Leuven, 06/06/2019



EESC-hoorzitting The sustainable economy we need, Brussel, 11/06/2019
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Coormulti, Brussel, 28/06/2019



High-Level Seminar on the Opinion 1-17 of the European Court of Justice, Brussel, 06/09/2019



Voorstelling studie Circulaire tewerkstelling in België, Brussel, 20/09/2019



SDG-Forum 2019, Brussel, 24/09/2019



Seminarie ‘Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling in de Belgische besluitvorming’, Brussel,
10/10/2019



OESO-projectdag Vlaanderen en SDGs, Brussel, 07/11/2019



Rapport sur la politique digitale de l’UE, Bruxelles, 21/11/2019



Conférence sur le commerce d’espèces animales sauvages, Bruxelles, 03-04/12/2019



Conferentie over het EU-Mercosur-handelsverdrag, Brussel, 06/12/2019

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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FINANCIEEL VERSLAG
Het budget van de raad bedroeg in 2019 € 203.000. Dit bedrag is als volgt verdeeld:






€ 176.000 voor niet-informaticagerelateerde werkingskosten.
€ 6.000 voor informatica.
€ 14.000 voor investeringen.
€ 4.000 voor investeringen in informatica.
€ 3.000 voor verplaatsingen en terugbetaling van adsl en GSM voor telewerk.

Zoals ieder jaar werd een deel van de vastgelegde bedragen van het vorige jaar pas het volgende jaar betaald.
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Volgende tabel geeft uitgaven en vastleggingen voor 2019 in detail weer.

Begroting 2019
Totaal
A. Werking

203.000
182.000

1. Werking (zonder informatica)

176.000

2. Werking informatica

6.000

B. Investeringen

18.000

1.Investeringen (niet informatica)

14.000

2.Investeringen informatica
C.

4.000

Verplaatsingen, adsl...

3.000

Verplaatsingen/internet personeel

3.000

Begroting 2019

Uitgaven 2019

A. Werking
1.

Werking (zonder informatica)

176.000

134.628

Presentiegelden
Verplaatsingskosten
Deelname internationale conferenties
Vergoeding experts

15.000
2.200
25.000
2.500

11.790
1.092
21.455
2.702

Subtotaal

44.700

37.039

Onderhoud lokalen
Huurlasten Finance Tower

7.411
15.000

7.411
15.000

Subtotaal

22.411

22.411

Kleine onkosten dienst
Leasing (kopieerapparaat)
Vaste telefonie (tel. + internet)
GSM dienst
Kranten, tijdschriften
Vertalingen

4.200
2.100
3.000
500
2.600
15.000

3.762
1.714
2.970
343
2.630
12.682

Subtotaal

27.400

24.101

Recurrente uitgaven (= 1.1 + 1.2 + 1.3)

94.511

83.551

1.1 Vergoedingen en terugbetaling van onkosten

1.2 Lokalen secretariaat

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

2.000
1.500
1.000

4.402
1.065
250

Subtotaal

4.500

5.717

Persprijs DO
Jaarlijks forum
Films awards
Seminaries/lunchdebat

15.000
7.000
35.000
12.000

6.240
10.434
6.976
15.210

Subtotaal

69.000

38.860

Bijdrage EEAC

6.500

6.500

Subtotaal

6.500

6.500

Totaal A1

174.511

134.628

Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven)

1.489

41.372

2.

6.000

5.696

6.000

5.696

0

304

14.000

13.115

14.000

13.115

0

885

2.Investeringen (informatica)

4.000

2.604

Totaal B2

4.000

2.604

0

1.396

1.5 Sensibilisatie en communicatie

1.6 Financiële bijdrage

Werking informatica

Totaal A2
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven)

B. Investeringen
1.

Investeringen (zonder informatica)

Totaal B1
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven)

Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven)
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BIJLAGE 1 | SAMENSTELLING VAN DE
RAAD IN 2019
Erevoorzitster


H.K.H. Koningin Mathilde

Stemgerechtigde leden
1 voorzitter


François-Xavier de Donnea (lid van het bureau)

3 ondervoorzitters




Mathias Bienstman (lid van het bureau)
Mathieu Verjans (lid van het bureau)
Olivier Van der Maren (lid van het bureau)

3 vertegenwoordigers van de NGO's voor milieubescherming
Effectieven:




Laurien Spruyt (BBL) (lid van het bureau)
Gwendoline Viatour (WWF) opgevolgd door Marie Couteaux (BRAL) bij KB van 19/09/2019
Céline Tellier (IEW) (lid van het bureau) opgevolgd door Arnaud Collignon (IEW) bij KB van 13/09/2019

Plaatsvervangers:




Olivier Beys (BBL)
Sofie Luyten (WWF) opgevolgd door Tim Cassiers (BRAL)
Christophe Schoune (IEW) opgevolgd door Noé Lecocq (IEW)

3 vertegenwoordigers van de NGO's voor ontwikkelingssamenwerking
Effectieven:




Nicolas VanNuffel (CNCD-11.11.11) (lid van het bureau)
Jan Van De Poel (11.11.11) opgevolgd door Naima Charkaoui (11.11.11) (lid van het bureau)
Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité)

Plaatsvervangers:




Veronique Rigot (CNCD)
Wiske Jult (11.11.11)
Alba Saray Perez Teran (Oxfam Solidarité)

30
6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
Effectieven:







Nilüfer Polat (CGSLB)
Olivier Valentin (CGSLB)
François Sana (CSC) (lid van het bureau)
Thomas Vael (ACV)
Christophe Quintard (FGTB) (lid van het bureau)
Caroline Verdoot (ABVV)

Plaatsvervangers:







Marie-Hélène Ska (CSC)
x (ACV)
Maresa Le Roux (ACLVB)
Lars Vande Keybus (ABVV)
Maarten Boghaert (ACLVB)
Giuseppina Desimone (FGTB)

6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties
Effectieven:







Pieterjan Debergh (VBO) (lid van bureau) vervangen door Monica De Jonghe (VBO) bij KB van 29/08/2019
Ann Nachtergaele (UCM/ FEVIA)
Françoise Van Tiggelen (FEB/ DETIC)
Tom Van Den Berghe (FEB/ FEBELFIN)
Piet Vanden Abeele (UNIZO) (lid van het bureau)
Diane Schoonhoven (Boerenbond)

Plaatsvervangers:







Patrick Van Den Bossche (AGORIA)
Sophie Heuskin (UCM)
Saskia Walraedt (Essenscia)
Aurélie Noiret (FWA)
Vanessa Biebel (FEB)
Vincent Deblocq (FEBEG)

2 vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties
Effectieven:



Nele Van Hoyweghen opgevolgd door Flore De Pauw (Vlaamse Jeugdraad) bij KB van 3/7/2019
Julien Dubois (Conseil de la jeunesse)

Plaatsvervangers:



Herlinde Baeyens (Vlaamse Jeugdraad) opgevolgd in 04/2019 door Nele Van Hoyweghen
Charline Cauwe (Conseil de la jeunesse) opgevolgd op 01/10/2019 door Louise Lebichot
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BIJLAGE 2 | AANWEZIGHEID OP
ALGEMENE VERGADERING IN 2019
Naam
Stemgerechtigde leden
Erevoorzitter, voorzitter en ondervoorzitters
de Donnea François-Xavier
Bienstman Mathias
Van der Maren Olivier
Verjans Mathieu

13/03/2019

10/05/2019

X
X
X
O

X
X
X
O

Jongeren
Cauwe Charline
De Pauw Flore
Van Hoyweghen Nele

X
O
X

O
X
X

NGO’s leefmilieu
Ancion Hélène
Tellier Celine

O
X

X
O

NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking
Jult Wiske
Kesteloot Thierry
Pérez Terán Alba Saray
Rigot Véronique

X
O
X
X

X
X
O
X

Werkgeversorganisaties
Debergh Pieterjan
Noiret Aurélie
Schoonhoven Diane
Vanden Abeele Piet

X
X
O
X

X
O
X
X

Werknemersorganisaties
Le Roux Maresa
Polat Nilüfer
Quintard Christophe
Sana François
Vael Thomas

X
X
X
X
X

O
X
O
X
X

X
X
X
X

O
O
O
O

X
X

X
O

X

O

Waarnemers
Wetenschappelijke Milieus
Bleys Brent
Loots Ilse
Misonne Delphine
van Ypersele de Strihou JeanPascal
Weikmans Romain
de Gerlache Jacques
Consumenten
De Becker Mathilde
Federale Overheid
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Bellot François (Minister van
Mobiliteit, belast met skeyes en
de NMBS)
Blot Mélisa (Woordvoerder van
de Federaal Minister van
mobiliteit, François Bellot)
Depasse Anne-Lise
(Vertegenwoordigster Minister
van Mobiliteit, belast met
Belgocontrol en de Nationale
Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, François Bellot)
Druyts Sebastiaan
(Vertegenwoordiger Eerste
Minister, Minister van Financiën
en Ontwikkelingssamenwerking,
Alexander De Croo)
Meeus Kim
(Vertegenwoordigster van
Federaal minister van Digitale
Agenda, Telecommunicatie en
Post, belast met Administratieve
vereenvoudiging, Bestrijding van
de Sociale Fraude, Privacy en
Noordzee Philippe De Backer)
Pire Nicolas (Vertegenwoordiger
van de Eerste Minister Charles
Michel)
Servotte Jean-Pierre
(Vertegenwoordiger van Minister
van Middenstand, Zelfstandigen,
KMO’s, Landbouw en
Maatschappelijke Integratie,
belast met Grote Steden, Denis
Ducarme)
Waroux Véronique (Lid en
rapporteur van de
Senaatscommissie Transversale
aangelegenheden)
Geeraerts Fanny (Persoonlijke
medewerkster van mw.
Véronique Waroux en
Parlementair attaché bij de
Senaat)
Lepape Remi (Vertegenwoordiger
Minister van Justitie Koen Geens)
Vangeel Vicky
(Vertegenwoordigster van
Federaal minister van Digitale
Agenda, Telecommunicatie en
Post, belast met Administratieve
vereenvoudiging, Bestrijding van
de Sociale Fraude, Privacy en
Noordzee Philippe De Backer)

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

Vertegenwoordigers gemeenschappen en gewesten en andere
Joskin Arnaud
X
Vander Beke Dieter
X
Wittoeck Peter
X
François Filip
X
Magérus Christian
X

O
O
O
O
O
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