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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 273 adviezen of een gemiddelde van 12,4 

adviezen per jaar, waarvan er 204 (of 75 %) met consensus werden goedgekeurd. In 2020 werden 11 adviezen 

goedgekeurd (waarvan 10 in consensus), waardoor dit jaar zich situeert rond 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 1,85 adviezen per jaar uit op eigen initiatief. In 2020 heeft 

de raad vier adviezen op eigen initiatief uitgebracht. 

 

 

 

Type van adviezen 
Een overzicht van de verdeling per type advies voor de adviezen van 2020. 

Type van advies Aantal 

Krachtlijnenadvies 11 
Standaardadvies 0 

Kaderadvies 0 
 

 

De adviezen van 2020 
Tabel 2 geeft een overzicht van de adviezen van 2020, 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 2020 geen adviezen met een Engelse of Duitse vertaling.  

 

 

Nr. Advies Aanvrager 

2020a01  Advies over het ontwerp van KB betreffende de 
benaming en de kenmerken van de mariene gasolies 

- Op vraag van de minister van 
Energie, leefmilieu en 
duurzame ontwikkeling, 
mevrouw Marie Christine 
Marghem, in een brief van 
23/09/2019 
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https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a01n_0.pdf
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- Dit advies werd voorbereid 
door de werkgroep 
productnormen 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO via schriftelijke 
procedure, 07/02/2020 

2020a02  Vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van 
transportenergie 

- Op vraag van de minister van 
Energie, leefmilieu en 
duurzame ontwikkeling, 
mevrouw Marie Christine 
Marghem, in een brief van 
16/12/2019 

- Dit advies werd voorbereid 
door de werkgroep 
productnormen 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO via schriftelijke 
procedure, 14/02/2020 

2020a03  Gezamenlijk advies over de circulaire economie - Met de CRB 
- Op eigen initiatief 
- Voorbereid door de 

werkgroepen innovatieve 
economische modellen en 
productnormen 

- Goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 
21/02/2020 

2020a04  Advies voor het Nationaal Hervormingsprogramma 2020 
van België 

- Per brief van 29/01/2020 van 
de Eerste minister  

- Dit advies werd voorbereid 
door de werkgroep 
strategieën 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO via schriftelijke 
procedure 23/03/20 

2020a05 Advies over geplande veroudering - Per brief van 17/01/2020 van 
de commissie voor economie, 
consumentenbescherming en 
digitale agenda van de 
Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

- Dit advies werd voorbereid 
door de werkgroepen 
productnormen en 
innovatieve economische 
modellen van de FRDO. 

- Samen met de Bijzondere 
raadgevende commissie 
Verbruik (brc Verbruik)) van 
de Centrale Raad voor 
Bedrijfsleven (CRB) 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO via schriftelijke 
procedure 24/04/20 

2020a06 Advies Verlenging van de verkoop van 
winterbrandstoffen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie 

- Op vraag van de minister van 
Energie, leefmilieu en 
duurzame ontwikkeling, 
mevrouw Marie Christine 
Marghem, in een brief van 
23/04/2020 

https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a02n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a03n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a04n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a05n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a06n.pdf
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- Met de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven en de 
bijzondere raadgevende 
commissie Verbruik. 

- Dit advies werd voorbereid 
door de werkgroep 
productnormen 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO via schriftelijke 
procedure, 29/04/2020 

2020a07 Advies over het herstelbeleid van de federale regering - Op eigen initiatief 
- Dit advies werd voorbereid 

door de werkgroep Energie en 
Klimaat en werkgroep 
Financiering van de transitie 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO op 03/06/2020 

2020a08 Advies over het ontwerpplan van NIRAS betreffende 
radioactief afval en over het milieueffectenrapport 

- Aangevraagd door NIRAS in 
een brief van 15/04/2020 

- Dit advies werd voorbereid 
door de werkgroep “Energie 
en Klimaat” 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO via schriftelijke 
procedure op 12/06/2020 

2020a09 Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van 
de broeikasgasintensiteit van transportenergie 

- Op vraag van de minister van 
Energie, leefmilieu en 
duurzame ontwikkeling, 
mevrouw Marie Christine 
Marghem, in een brief van 
09/09/2020 

- Met de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven en de 
bijzondere raadgevende 
commissie Verbruik. 

- Dit advies werd voorbereid 
door de werkgroep 
productnormen 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO via schriftelijke 
procedure, 16/10/2020 

2020a10 Advies over het herstelplan van de federale regering - Op vraag van de toenmalige 
Minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling, Marie Christine 
Marghem, in een brief van 
03/06/2020 

- Voorbereid door de ad hoc 
werkgroep “Herstelplan” 

- Goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering via 
schriftelijke procedure op 
23/10/2020 

2020a11 Advies over de organisatie van een nationale conferentie 
over een rechtvaardige transitie naar een ecologisch  
duurzame economie en samenleving voor iedereen 

- Op eigen initiatief 
- Dit advies werd voorbereid 

door de werkgroep 
strategieën 

- Goedgekeurd door de AV van 
de FRDO op 12/11/2020 

 

https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a07n_0.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a08n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a09n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a10n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2020a11n.pdf
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Opvolging van de adviezen 
Tijdens de eerste AV van 2021 (23 maart), werd – zoals elk jaar – door regeringsleden of hun vertegenwoordigers een 

toelichting gegeven bij de opvolging van de adviezen van 2020. 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 2020. 

https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/opvolging_adviezen_2020_overzicht.pdf
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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 nummers 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. 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 2020 werd één nummer verstuurd van deze 

nieuwsbrief. Het nummer dat voorzien was voor eind 2020 kon door omstandigheden pas in de loop van januari 2021 

worden afgewerkt en verzonden. De nieuwsbrief rapporteert vooral over de implementatie (nationaal en 

internationaal) van de 2030 Agenda. De nieuwe Europese Commissie ging in 2020 echt aan het werk, met een 

ambitieus pakket voorstellen in het kader van de Europese Green Deal. De internationale coronacrisis bracht enige 

vertraging in de timing, maar relatief snel zat de Commissie weer op schema. Sinds begin 2020 is het secretariaat van 

de FRDO gestart met een wekelijkse briefing over de ontwikkelingen in het kader van de Green Deal. De Briefing 

European Green Deal wordt ondertussen vrij ruim verspreid naar een geïnteresseerd publiek en krijgt zeer positieve 

reacties.  

 

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.) 

 

 

 

 

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 sessie. 
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Overzicht 2020 

Sessies: 23.931 | Gebruikers: 16.633 | Paginaweergaven: 52.618 

Pagina’s per bezoeker: 2,20 

Terugkerend: 12,60 % | Nieuw: 87,40 % 

 

Gemiddelden per dag: 

 65,38 sessies 

 45,44 gebruikers 

 143,76 paginaweergaven 

 

Gemiddelden per maand:  

 1,994,25 sessies 

 1.386,08 gebruikers 

 4.384,83 paginaweergaven 

De 10 meest bezochte pagina’s: 

1. /nl 3.808 7,24% 

2. /fr 3.412 6,48% 

3. /en 2.850 5,42% 

4. /en/externe/1809-2509-financing-green-transition-times-economic-recovery 1.393 2,65% 

5. /fr/actualites 1.353 2,57% 

6. /nl/de-raad 1.115 2,12% 

7. /en/externe/2509-financing-green-transition-times-economic-recovery 1.007 1,91% 

8. /nl/publicaties 810 1,54% 

9. /nl/externe/1011-van-wetenschapscommunicatie-tot-fake-news-de-coronacrisis-als-
oefening-voor-de 

795 1,51% 

10. /nl/activiteiten 755 1,43% 

 

 

De pieken uit de verschillende overzichten hebben vooral te maken met publieksactiviteiten, dit jaar vooral de 

conferenties over financiering van de transitie, wetenschapscommunicatie en circulair bouwen. Bij de nieuwsbrieven 

bleek er een goede score voor de Update en voor de Briefing European Green Deal. Het meest geraadpleegde advies 

van 2020 was het advies over het herstelplan van de regering. De verslagen over de conferenties over financiering van 

de transitie werden vaak geraadpleegd. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sessies 14033 12820 12130 12751 13992 20690 23931

Gebruikers 7977 8050 8168 7992 8842 14096 16633

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

A
an

ta
l

Sessies en gebruikers

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sessies 100% 91,35% 86,43% 90,86% 99,69% 147,43% 170,53%

Gebruikers 100% 100,91% 102,39% 100,18% 110,84% 176,70% 208,51%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

A
an

ta
l

Sessies en gebruikers



 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pageviews 39287 33686 32624 36219 42498 61802 52618

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

A
an

ta
l

Pageviews

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pageviews 100% 85,74% 83,04% 92,19% 108,17% 157,30% 133,93%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

A
an

ta
l

Pageviews



 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

Globaal zet de stijging die zeer sterk was in 2019 zich in 2020 verder door. De cijfers lijken er andermaal op te wijzen 

dat vooral voor publieksactiviteiten mensen op zoek gaan naar onze website. Er waren in 2020 meer adviezen dan in 

2019, maar de statistieken wijzen toch vooral naar activiteiten, minder naar adviezen. Ten slotte is er waarschijnlijk 

ook sprake van een spreiding van de ‘toegangspoorten’. Een aantal mensen zal via een bericht op onze sociale media 

(Facebook, LinkedIn en Twitter) terechtkomen op de site. 2020 was in belangrijke mate een ‘coronajaar’. De 

publieksactiviteiten die we tot dan toe allemaal fysiek organiseerden, werden nu virtueel. Dat zorgde telkens voor 

meer bezoekers dan bij fysieke activiteiten. Zo konden we mensen bereiken die anders misschien niet naar een 

activiteit van de FRDO zouden zijn gekomen. 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. 
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De Facebookpagina van de FRDO had bij het einde van 2020 349 vind-ik-leuks en 391 volgers, wat een verdere lichte 

stijging betekent sinds 2019 (toen 328 vind-ik-leuks en 364 volgers). In normale tijden krijgen we veel reacties en 

nieuwe geïnteresseerden via fotoalbums. In 2020 konden we door de pandemie nauwelijks fysieke activiteiten 

organiseren waarop we ook foto’s konden maken. 

Onze aanwezigheid op LinkedIn kende in 2020 een grotere aantrekkingskracht dan in 2019. We gingen van 83 naar 

122 voor de NL-pagina en van 74 naar 117 voor de FR-pagina. 

Sinds eind 2016 communiceert de FRDO ook via Twitter. Op Twitter gingen we in 2020 van 206 naar 236 volgers. 

Twitter wordt nu vooral gebruikt om activiteiten of publicaties aan te kondigen en niet om zelf nieuws te maken. De 

FRDO verstuurt weinig persberichten en er is geen woordvoerder die namens de raad actief reageert op de 

actualiteit. 

 

Pers 
 

De raad stuurt persberichten uit over zijn activiteiten (gepubliceerde adviezen, fora en andere activiteiten). In 2020 

waren er 5 communiqués, met name over de open brief rond het internationale spoorverkeer (met andere Europese 

duurzaamheidsraden), over de adviezen Nationaal Hervormingsprogramma, herstelbeleid en herstelplan van de 

federale regering, en over het webinar met drie Belgische economen over relance en transitie. 
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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 2020 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. 

 

 21/02/2020 26/06/2020 16/12/20 

Voorzit(s)ter en 
ondervoorzitters 

3/4 3/4 4/4 

NGO’s leefmilieu 1/3 2/3 1/3 

NGO’s ontwikkeling  2/3 2/3 2/3 

Werknemers 4/6 2/6 4/6 

Werkgevers 6/6 4/6 5/6 

Jongeren 1/2 1/2 2/2 

 

Een overzicht van de thema’s die werden behandeld tijdens de algemene vergaderingen van 2020: 

 

Algemene vergadering van 21 februari 2020 

Opvolging van de 
adviezen 

Toelichting door minister Marghem over de opvolging van de adviezen die 
werden gevraagd in 2019   

Adviezen Goedkeuring advies over de circulaire economie 
Planning  Goedkeuring activiteitenprogramma FRDO 2020-2021 

 Planning van de activiteiten van de FRDO  

Budget Financieel verslag 2019 / Begroting 2020 
Verslag en presentatie  Verslag van de leden over hun deelname aan COP 25 Madrid Climate van 2 

tot 14 december 2019 

 Presentatie door Pierre Biot en Marielle Smeets over de voorbereiding van 
de COP 15 Biodiversiteit in Kumming (China) vanaf 15 tot 28 oktober 2020 
en de prioriteiten van de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu  
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Algemene vergadering van 26 juni 2020 

Herstelbeleid  Herstelbeleid: debat over de rol van de FRDO in het proces en de deelname 
van andere actoren in het proces  

 Presentatie door Pierre Kerkhofs van de visienota FOD Volksgezondheid: 
Voor een rechtvaardig, duurzaam en veerkrachtig herstel. 

Publicaties  Presentatie en goedkeuring duurzaamheidsverslag 2019 
Planning Planning van de activiteiten van de FRDO 
Samenstelling raad Ontslag van professor Luc Lavrysen 

Budget Budgettaire situatie 
 

 

Algemene vergadering van 16 december 2020 

Discussie met minister 
Khattabi 

 Presentatie van haar politieke prioriteiten door minister Zakia Khattabi 

 Bespreking door de minister met de leden van de raad  

Planning Planning van de activiteiten van de FRDO 
Telewerk Impact van telewerk op de activiteiten van de FRDO-CFDD: analyse en 

perspectieven 
Budget Budgettaire situatie  
Varia Data voor algemene vergaderingen en bureauvergaderingen in 2021 

 

 

Werkgroepen 

 

In 2020 waren de volgende werkgroepen actief: 

 Strategieën voor DO (ST) (7 vergaderingen met in totaal 91 deelnemers) 

 Productnormen (PN) (1 vergadering  met in totaal 6 deelnemers) (Er waren nog drie vergaderingen van de 

werkgroep PN samen met de werkgroep IEM. Die zijn in dit overzicht geteld als werkgroep IEM.)  

 Internationale betrekkingen (IB) (0 vergadering met in totaal 0 deelnemers)(Het seminarie over het Business 

Partnership Facility werd wel georganiseerd door de werkgroep, maar er waren geen 

werkgroepvergaderingen in 2020.) 

 Energie en klimaat (EK) (7 vergaderingen met in totaal 98 deelnemers) 

 Innovatieve economische modellen (IEM) (6 vergaderingen met in totaal 81 deelnemers) 

 Biodiversiteit en bossen (BB) (2 vergadering met in totaal 29 deelnemers) 

 Financiering transitie (FT) (4  vergaderingen met in totaal 55 deelnemers ) 

 Ad hoc herstelbeleid (H) (6 vergaderingen met in totaal 120 deelnemers) 

Er waren ook twee begeleidingscomités:  

 Begeleidingscomité (BCJ) in het kader van de activiteit over jongeren en klimaat (2 vergaderingen met in 

totaal 23 deelnemers) Dit begeleidingscomité van jongerenvertegenwoordigers uit de verschillende FRDO-

stakeholdergroepen, kwam tweemaal samen om het event 'Van wetenschapscommunicatie tot fake news: 

de coronacrisis als oefening voor de klimaatcrisis' van 10/11 voor te bereiden. 

 Begeleidingscomité (BCC) (in het kader van de werkgroep IEM), die het kader van de studie bepaalde en de 

werkzaamheden van de onderzoekers begeleidde. De studie werd eind 2020 afgerond. (5 vergaderingen met 

in totaal 58 deelnemers) (Er was ook nog een reeks workshops over de studie, maar die werden 

georganiseerd door de onderzoekers en zijn hier niet als werkgroep aangerekend.) 

 

In totaal waren er 40 vergaderingen met 561 deelnemers. 

 



 

 

 

18 

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 

 FT ST EK IB PN IEM BB H BCJ BCC 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Aantal 5 7 7 0 1 6 2 6 2 5 40 32 42 33 32 32 34 

Gemiddeld 13,75 13 14 0 6 13,5 14,5 20 11,5 11,6 14 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 

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 2020) 

 Leden Plaatsvervangers 

Voorzitter François-Xavier de Donnea  
Ondervoorzitters Mathieu Verjans (ACV) 

Mathias Bienstman (BBL) 
opgevolgd door Arnaud Collignon 
(IEW) 
Vanessa Biebel (VBO) 

 

Werkgeversorganisaties Ineke De Bisschop (VBO) 
Piet Vanden Abeele (UNIZO) 

 

Werknemersorganisaties François Sana (ACV)  
Christophe Quintard (ABVV)  

 

Milieuorganisaties Arnaud Collignon (IEW) opgevolgd 
door Benjamin Clarysse (BBL) 
X 

 

Ontwikkelingsorganisaties Naïma Charkaoui (11.11.11) 
Nicolas Van Nuffel (CNCD) 

 

Wetenschappers Brent Bleys of Delphine Misonne  
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Vertegenwoordigster van de ere-
voorzitster 

Bénédicte Frankinet  

Secretariaat Marc Depoortere (directeur)  
 

 

 

Overzicht van de vergaderingen 

Het bureau vergadert maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In 2020 kwam het bureau acht maal bijeen 

en dit op de volgende data: 21/01, 18/02, 28/04, 19/05, 16/06, 15/09, 27/10, 17/11.  

 

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.  

 

 

18/06 | Rondetafelgesprek Business Partnership Facility 

Opnieuw organiseerde de raad een seminarie over het Business Partnership Facility. BPF geeft financiële steun aan 

bedrijven die bijdragen aan de realisatie van de SDGs in ontwikkelingslanden. Het seminarie kwam er in opvolging van 

een seminarie van vorig jaar over hetzelfde onderwerp. De leden hadden vooraf hun vragen kunnen doorgeven. Er 

werd ingegaan op hoe de verschillende projecten zich ontwikkelen en hoe er is omgegaan met aandachtspunten die 

werden gesignaleerd tijdens het vorige seminarie. Er is afgesproken dat er in principe in 2021 opnieuw een seminarie 

zal komen.  

 

24/06 | Rondetafelgesprek handelspolitiek 

Het is een traditie dat de minister van buitenlandse zaken elk jaar de leden van de FRDO uitnodigt voor een 

georganiseerd overleg over de handelspolitiek. Het overleg in 2020 was op ambtelijk niveau. (Op dat moment was er 

nog een regering in lopende zaken.)  De leden hadden vooraf hun vragen kunnen doorgeven. Op basis van die vragen 

hadden de ambtenaren van BuZa een agenda gemaakt waarbij zoveel mogelijk onderwerpen werden behandeld, 

telkens met een toelichting en daarna nog ruimte voor vragen en discussie. Het ging daarbij onder meer over de 

volgende onderwerpen: Mercosur, akkoord met Mexico, relaties met V.S., akkoord met Nieuw-Zeeland en Australië, 

afdwingbare DO-hoofdstukken in handelsakkoorden, bescherming investeringen, EPA’s, digitale agenda WTO, Brexit. 

 

17/09 | seminarie over de indicatoren van het federaal rapport duurzame ontwikkeling  

Tijdens dit online seminarie lichtte de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau de 

methodologie van keuze en de evaluatie van de indicatoren in het federaal rapport duurzame ontwikkeling 2019 toe. 

Er werd dieper ingegaan op drie specifieke domeinen die de FRDO behandelt in zijn jaarprogramma: biodiversiteit, 

armoede en materiaal-intensiteit van de economie. Het secretariaat van CRB en NAR stelde voor deze drie domeinen 

de conclusies voor van het gemeenschappelijk advies “Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren 

en ambitieniveau” en het verslag  “Ambitieniveau en opvolgingsindicatoren betreffende de milieugerelateerde SDG’s 

van de VN”  van de CRB. U vindt de presentaties en het verslag van dit seminar op onze website. 

https://businesspartnershipfacility.be/nl/
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/731/crb-en-nar-spreken-zich-uit-over-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-van-de-vn
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/731/crb-en-nar-spreken-zich-uit-over-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-van-de-vn
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/686/de-set-opvolgingsindicatoren-van-de-milieugerelateerde-sdg-s-aanvullen
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/686/de-set-opvolgingsindicatoren-van-de-milieugerelateerde-sdg-s-aanvullen
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/1709-seminarie-over-de-indicatoren-van-het-federaal-rapport-duurzame-ontwikkeling
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24/11 | Due diligence: een nieuwe hefboom voor duurzame financiën en herstel? 

Het beginsel "do no harm" is een sleutelconcept geworden voor de financiering van de transitie naar een duurzamere 

economie en wordt vaak ingeroepen in nationale herstel- en veerkrachtplannen. Financiële actoren worden 

aangemoedigd zich hieraan te houden door hun ‘due diligence’-beleid openbaar te maken met betrekking tot de 

belangrijkste negatieve effecten van hun investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Due diligence, zoals 

gedefinieerd door de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (UNGP's), is een proces waarbij 

bedrijven de gevolgen van hun activiteiten voor de mensenrechten in kaart brengen, deze gevolgen voorkomen en 

beperken, en verslag uitbrengen over de manier waarop zij deze gevolgen aanpakken. In Europese teksten over 

duurzame financiering wordt hier systematisch naar verwezen, omdat mensenrechten ook hefbomen zijn om de 

doelstellingen van duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Deze vragen werden behandeld door Hamida Idrissi 

(FIDO), Nathalie Boucquey (FRDO-secretariaat), Laura Eliaerts (ACV) en Ineke De Bisschop (VBO). 

 

09/12 | Een herstel- en veerkrachtplan om de financiering van de transitie te versnellen 

Het webinar had tot doel de voorwaarden te actualiseren waaronder de investeringen en hervormingen van het 

Belgische herstel- en veerkrachtplan (PHV) de groene transitie kunnen ondersteunen en de sociale en economische 

veerkracht van ons land kunnen versterken. Na de uiteenzetting van Veerle Nuyts en Xavier Vanden Bosch (Europese 

Commissie), die de beoordelingsassen van het PHV toelichtten, met inbegrip van de aanbevelingen van het Europees 

semester, lichtte Anton Muyldermans (Strategische cel van staatssecretaris Thomas Dermine) toe hoe de 

investeringsprojecten die in aanmerking komen voor het PHV werden onderzocht. Hadrien Hainaut (Instituut voor 

Klimaateconomie, Frankrijk) lichtte de financieringsmechanismen voor klimaatmaatregelen in het Franse PHV toe. 

 

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. 

 

 

20/05 | Relance en transitie 

De coronacrisis en de heropleving van de economie zijn het onderwerp van een debat waarin de overgang naar 

duurzamere productie- en consumptiewijzen centraal staat. Tijdens deze conferentie deelden drie Belgische 

economen hun ideeën over dit onderwerp: Géraldine Thiry, Paul De Grauwe en Etienne de Callataÿ. Hun 

tussenkomsten maakten het mogelijk om te zien hoe het herstel – dat het antwoord is op een economische crisis 

waarvan de sociale gevolgen ook erg zwaar zijn – ook een kans is voor België met het oog op onze internationale 

verplichtingen op het vlak van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. 

 

18 en 25/09 | De groene transitie financieren in tijden van economisch herstel 

Het webinar van 18/09 was gewijd aan EU-initiatieven om de financiering van de groene transitie in de context van 

economisch herstel te vergemakkelijken. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met de Europese 

Commissie, het Europees netwerk van adviesraden voor milieu en duurzame ontwikkeling (EEAC) en de Rat für 

https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2411-due-diligence-een-nieuwe-hefboom-voor-duurzame-financien-en-herstel
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/0912-een-herstel-en-veerkrachtplan-om-de-financiering-van-de-transitie-te-versnellen
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2005-relance-en-transitie
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/1809-de-groene-transitie-financieren-tijden-van-economisch-herstel
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Nachhaltige Entwicklung (RNE). Na drie presentaties van de Europese Commissie, ingeleid door Veerle Nuyts en onder 

meer over duurzame financiering (Emmanuel Buttin) en de boekhouding van natuurlijk kapitaal (Thomas Verheye), 

werd de kwestie van duurzaamheidsverslaglegging door ondernemingen behandeld door Yvonne Zwick en Michèle 

Lacroix. Tot slot wisselden de EP-leden Philippe Lamberts en Sirpa Pietikainen van gedachten over het beleid van de 

Europese Commissie inzake duurzame financiering en economisch herstel. 

Het webinar van 25/09 ging over de financiële uitdagingen en kansen van de groene transitie. Het werd georganiseerd 

in samenwerking met de Europese Investeringsbank. Veerle Nuyts en Xavier Vanden Bosch (Europese Commissie) 

presenteerden allereerst de steun van de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit aan de lidstaten. Pierre-Emmanuel 

Noël (Europese Investeringsbank) legde vervolgens uit hoe de EIB de federale en regionale niveaus concreet helpt bij 

de klimaattransitie. De bijdrage van de openbare investeringsmaatschappijen aan de transitie in België was het 

onderwerp van een presentatie door Yelter Bollen (Arbeid & Milieu), waarna Martin de Brabant, Véronique Léonard, 

Pierre Hermant en Johan Reynaert de acties van de vertegenwoordigde maatschappijen (SFPI, Sowalfin, Finance & 

Invest Brussels en PMV) presenteerden. Tot slot spraken Camilla Callens (BECI) en Jan Verheeke (Minaraad) over het 

afstemmen van investeringen op de doelstellingen van duurzame ontwikkeling in Brussel en het Vlaams Gewest.  

Ter afsluiting van de twee webinars onderstreepte Jean-Pascal van Ypersele de bijzondere relevantie van het 

Europese beleid inzake duurzame financiën voor het economisch herstel en gaf hij aan met welke grote uitdagingen 

het wordt geconfronteerd. 

 

21/09 | Hoe voert België de SDGs uit?  

Op 14 juli publiceerde het Rekenhof een audit over de manier waarop ons land de duurzame ontwikkelingsdoelen 

(SDGs) uitvoert. De audit maakt een nauwkeurige analyse van hoe de verschillende beleidsniveaus zich engageren en 

organiseren voor de SDGs. Uit die analyse blijkt onder meer dat er onvoldoende samenwerking is tussen de 

verschillende overheden. Het Rekenhof formuleert enkele aanbevelingen die moeten leiden tot een betere uitvoering 

van de SDGs. Op 21 september organiseerde de FRDO een webinar waarin de auteurs van de audit de resultaten 

kwamen voorstellen. Na de presentatie werd er verder gediscussieerd. Het webinar werd gevolgd door heel veel 

geïnteresseerden.  

 

12/10 | Metalen en de transitie. Welke pistes om te beantwoorden aan de vraag? 

Tijdens dit webinar gaf Tomas Wyns, onderzoeker aan de VUB en auteur van de studie Metals for a Climate Neutral 

Europe. A 2050 Blueprint, een toelichting over de nood aan metalen voor de  transitie naar een koolstofarme 

samenleving. Daarna werden vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uitgenodigd om op deze 

presentatie te reageren en hun standpunt te geven over de uitdagingen, de te nemen maatregelen op Belgisch 

niveau, ... Dit webinar is te bekijken via deze link. 

 

10/11 | Van wetenschapscommunicatie tot fake news: de coronacrisis als oefening voor de klimaatcrisis 

In dit seminarie van 10/11/2020 gingen prof. Jean-Pascal van Ypersele (klimaatwetenschapper UCLouvain) en 

Christophe Schoune (Journalist Imagine Demain) met elkaar in dialoog over de overeenkomsten en verschillen tussen 

de beide crisissen en over wat we kunnen leren uit de gevoerde wetenschaps- en beleidscommunicatie. Een breder 

maatschappelijk draagvlak en een ‘sense of urgency’ creëren voor de noodzakelijke veranderingen voor de 

klimaattransitie – met zowel aandacht voor de maatschappelijke als ecologische en economische dimensies – is 

immers duidelijk niet vanzelfsprekend. Vervolgens hadden Tim Pauwels (ombudsman VRT) en prof. Ike Picone 

https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2509-de-groene-transitie-financieren-tijden-van-economisch-herstel
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=d9bed076-9ed1-4bf5-93b9-faab34ac30de
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2109-hoe-voert-belgie-de-sdgs-uit
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/1210-metalen-en-de-transitie-welke-pistes-om-te-beantwoorden-aan-de-vraag
https://eurometaux.eu/metals-blue-print-2050/
https://eurometaux.eu/metals-blue-print-2050/
https://register.gotowebinar.com/recording/8020533114584239622
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(communicatiewetenschapper VUB) het over de rol van zowel traditionele als nieuwe media in de communicatie over 

de corona- en de klimaatcrisis. Hierbij kwam onder meer aan bod hoe de verschillende media omgaan  met 

wetenschappelijke informatie enerzijds en desinformatie en fake news anderzijds, het belang van objectieve feiten,  

kwalitatieve onderzoeksjournalistiek, factchecking en mediawijsheid, … Ten slotte  verzorgden de Jongerenraden de 

slotbeschouwing bij dit debat. Ze verwoordden de visie en de verwachtingen van de jongeren over de behandelde 

onderwerpen en over hun toekomst. Het webinar kan nog herbekeken worden op onze website. De meeste 

presentaties en samenvattingen zijn ook daar te vinden. 

 

23/11 | Constructie en renovatie van gebouwen: hoe de circulaire economie aanmoedigen? 

De FRDO heeft een onderzoek over circulair bouwen en renoveren gefinancierd. Het werd uitgevoerd door ICEDD. 

Tijdens dit webinar presenteerden de onderzoekers de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Vervolgens werd 

een concreet voorbeeld van samenwerking tussen administraties van verschillende beleidsniveaus met het oog op de 

bevordering van circulaire bouw en renovatie gepresenteerd. Dit webinar, waaraan 250 mensen deelnamen, is te 

bekijken via deze link. 

 

 

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 (3 externe 

activiteiten): Metalen, (1) 12/10 | Jongeren, (2) 10/11 | Circulair bouwen, (3) 23/11. In 2020 werden – wegens de 

Covid-19 crisis – de meeste activiteiten digitaal gehouden. De eerste digitale evenementen werden niet systematisch 

geëvalueerd. Daarnaast werden ook 5 andere externe activiteiten en 2 interne activiteiten georganiseerd. 

 

Samengevat voor de 8 externe initiatieven kunnen we vaststellen dat er 1.612 aanwezigen waren. 

Een overzicht van de belangrijkste elementen van de evaluatie van die initiatieven. 

 

 

 

https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/1011-van-wetenschapscommunicatie-tot-fake-news-de-coronacrisis-als-oefening-voor-de
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2311-constructie-en-renovatie-van-gebouwen-hoe-de-circulaire-economie-aanmoedigen
https://vimeo.com/483565669
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Uit de evaluatie blijkt gemiddeld ook een hoge tevredenheid bij de deelnemers over de activiteiten van de raad. 

 

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 adviesraden voor milieu en duurzame ontwikkeling (EEAC). Het is een 

netwerk van wetenschappelijke raden en/of raden van het maatschappelijk middenveld die door nationale of 

regionale overheden zijn opgericht en onafhankelijke adviezen uitbrengen. Het doel van dit netwerk is ervaringen 

tussen raden uit te wisselen en ook raden te mobiliseren voor gezamenlijke acties, met name op Europees niveau. 

Momenteel zijn er 18 raden lid, uit de volgende landen of regio's: België, Catalonië, Denemarken, Vlaanderen, 

Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Portugal en Roemenië. Nadere 

informatie is te vinden op de website. 

De EEAC-activiteiten vinden plaats in verschillende (permanente of voorlopige) werkgroepen, waarvan de meeste 

worden gevolgd door leden van het FRDO-secretariaat: duurzame ontwikkeling, energie en klimaat, circulaire 

economie, mobiliteit, herstelbeleid en Covid-19 .  

In dit kader is sinds 2018 besloten om voor bepaalde thema's versterkte samenwerkingsverbanden tussen sommige 

raden tot stand te brengen. De FRDO speelt met name een leidende rol op het gebied van de financiering van de 

transitie, waarbij hij onder meer samenwerkt met de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling.  

De EEAC heeft zijn jaarlijkse conferentie 2020 van 27 tot en met 29 oktober per videoconferentie georganiseerd. Het 

oorspronkelijke plan was om de conferentie in Dublin te houden. Het was de Ierse National Economic and Social 

Council die de organisatie van de jaarlijkse conferentie op zich nam.  

Alle presentaties die tijdens deze dag zijn gegeven, zijn beschikbaar op de website van het netwerk.  

Met de Green Deal heeft Europa een ambitieus proces op gang gebracht om de transitie naar een groenere, 

veerkrachtigere samenleving te waarborgen. 

Weten wat de gevolgen van deze transitie zijn voor de mensen, als burgers en als werknemers, is van essentieel 

belang om ervoor te zorgen dat de transitie plaatsvindt op een wijze die verenigbaar is met duurzame ontwikkeling.  

Het probleem met de transitiedynamiek is dat die vaak het risico inhoudt dat die burgers worden bevoordeeld die 

zich het best kunnen aanpassen en de kansen kunnen benutten die zich aandienen. Anderzijds zijn het vaak de meest 

kwetsbaren die het risico lopen in een nog minder gunstige situatie terecht te komen. Dit is overigens wat ook bleek 

in het kader van de gezondheidscrisis. Het is daarom gevaarlijk de transitie naar een nieuw energie- of economisch 

systeem los te koppelen, zonder parallel daaraan een sociale transitie te ontwikkelen die ervoor zorgt dat deze 

maatschappelijke veranderingen rechtvaardig verlopen. 

http://eeac.eu/
https://eeac.eu/annual-conferentions/28th-eeac-annual-conference-dublin-29-october-2020/
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De ‘rechtvaardige transitie’ is in dit verband een essentieel begrip dat moet worden geoperationaliseerd in de context 

van de verschillende transities die te verwachten zijn. Er moet namelijk niet alleen voor worden gezorgd dat geen 

enkele sociale klasse zich door de overgang benadeeld voelt, maar ook dat wordt gelet op de gevolgen voor bepaalde 

regio's, die zich door deze processen uitgesloten zouden kunnen voelen. Dat alles zou kunnen leiden tot radicale en 

potentieel gevaarlijke veranderingen in het stemgedrag. 

Sociale veerkracht is daarom een essentieel element van de transitie, wat een robuuste sociale zekerheid impliceert, 

alsmede specifieke plannen om bepaalde regio's te steunen. Voor dat alles kunnen aanzienlijke 

overheidsinvesteringen nodig zijn.  

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het EEAC is besloten dat het zwaartepunt voor 2021 zal liggen bij het 

thema digitalisering en de gevolgen/het nut daarvan voor milieubescherming, binnen een kader van duurzame 

ontwikkeling. De jaarlijkse conferentie 2021 zal in principe plaatsvinden in Barcelona. 

 

Het Europees Netwerk Duurzame Ontwikkeling (ESDN) 

Het FRDO-secretariaat volgt ook de activiteiten van de ESDN. Dit informele netwerk brengt overheidsdiensten en 

deskundigen samen en houdt zich bezig met Europese strategieën voor duurzame ontwikkeling. 

Doel ervan is de uitwisseling van ervaringen tussen de leden mogelijk te maken over thema's die verband houden met 

de politieke uitvoering van duurzame ontwikkeling in de verschillende staten, met name nationale strategieën voor 

duurzame ontwikkeling. 

 

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 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:  

 Seminarie over de Europese green deal, Brussel, 10/01/2020  

 Van klimaatverandering naar een klimaat van verandering, Brussel, 20/01/2020  

 Conferentie over biodiversiteit, Brussel, 29/01/2020  

 Conferentie over de World Energy Outlook 2019, Brussel, 06/02/2020  

 EESC Public Hearing Financing the transition to a Low-Carbon Economy, Brussel, 13/02/2020  

 Werksessie van de EEAC over de Green Deal, Brussel, 13/02/2020  

 Coormulti, Brussel, 13/02/2020  

 Lezing Roos Vonk, Leuven, 19/02/2020  

 Jaarraport 2019 van de NBB, Brussel, 21/02/2020  

 Seminarie “'Hoe realiseren we 100.000 ingrijpende energetische renovaties per jaar?”, Sint-Niklaas, 
05/03/2020  

http://www.sd-network.eu/


 

 

 

25 

 Coormulti, 04/05/2020  

 Webinar Naar een industriële klimaattransitie, 05/05/2020  

 Oikos webinar, Een Eerlijk en Gezond Landbouw- en Voedselsysteem, 18/06/2020  

 Conferentie over het klimaatbeleid van de EU, 13/10/2020  

 Webinar “ Are carmakers on track to meet EU's 2020 car CO2 target?”, 13/10/2020  

 Green Week 2020, 20-21/10/2020  

 Webinar “As a Servce Models”, 24/11/2020  

 Conferentie over het klimaatbeleid van de EU, 04/12/2020   

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 2020 € 205.000. Dit bedrag is als volgt verdeeld: 

 € 166.000  voor niet-informaticagerelateerde werkingskosten. 

 € 14.000 voor informatica. 

 € 22.000 voor investeringen. 

 € 16.000 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 2020 in detail weer. 

 

Begroting 2020 

Totaal 205.000 
A. Werking 
 
1. Werking (zonder informatica) 
 
2. Werking informatica 
 
 

180.000 
 

166.000 
 

14.000 
 

B. Investeringen 
 

1.Investeringen (niet informatica) 
 
2.Investeringen informatica 
 

22.000 
 

6.000 
 

16.000 

C. Verplaatsingen, adsl... 
 

Verplaatsingen/internet personeel 
 

3.000 
 

3.000 

 

 

 Begroting 2020 Uitgaven 2020 
 
 

A. Werking 
 

1. Werking (zonder informatica) 
 

166.000 
 

98.291 
 

1.1 Vergoedingen en terugbetaling van onkosten 
 
Presentiegelden 
Verplaatsingskosten 
Deelname internationale conferenties 
Vergoeding experts 
 
Subtotaal 
 

 
 

15.000 
2.200 

25.000 
2.500 

 
44.700 

 
 

18.405 
367 
567 

0 
 

19.339 

1.2 Lokalen secretariaat 
 
Onderhoud lokalen 
Huurlasten Finance Tower 
 
Subtotaal 
 
 

 
 

7.411 
15.000 

 
22.411 

 
 

7.411 
12.200 

 
19.611 

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

 
 

4.200 
2.000 
3.000 

500 
2.800 

13.000 
 

25.500 

 
 

3.015 
1.074 
2.594 

307 
2.480 
8.293 

 
17.764 

Recurrente uitgaven (= 1.1 + 1.2 + 1.3) 92.611 56.714 
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1.4 Goederen en diensten (niet-recurrente uitgaven) 
 
Recepties, kosten AV en BU 
Kleine kantoorbenodigdheden, papier 
Opleidingen 
 
Subtotaal 
 

 
 
 

3.000 
1.500 

500 
 

5.000 

 
 
 

2.124 
786 
380 

 
3.290 

1.5 Sensibilisatie en communicatie 
 
Persprijs DO  
Jaarlijks forum 
Instrument ondersteuning wettelijke taken FRDO 
Seminaries/lunchdebat 
 
Subtotaal 
 

 
 

0 
10.000 
35.000 
15.000 

 
60.000 

 
 

0 
0 

30.492 
1.295 

 
31.787 

1.6 Financiële bijdrage 
 
Bijdrage EEAC 
 
Subtotaal 
 

 
 

6.500 
 

6.500 

 
 

6.500 
 

6.500 

Totaal A1 
 
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven) 
 

164.111 
 

4.889 

98.291 
 

67.709 

2. Werking informatica 
 

14.000 
 

12.849 

Totaal A2 
 
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven) 
 
 

14.000 
 

0 

12.849 
 

1.151 

B. Investeringen 
 
1. Investeringen (zonder informatica) 
 

6.000 
 

4.898 

Totaal B1 
 
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven) 
 

6.000 
 

0 

4.898 
 

1.102 

2.Investeringen (informatica) 
 

16.000 
 

14.826 

Totaal B2 
 
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven) 
 

16.000 
 

0 

14.826 
 

1.174 
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BIJLAGE 1 | SAMENSTELLING VAN DE 

RAAD IN 2020 
 

Erevoorzitster 

 Hare Majesteit de Koningin der Belgen  

 

Stemgerechtigde leden 

1 voorzitter 

 François-Xavier de Donnea (lid van het bureau) 

 

3 ondervoorzitters 

 Mathias Bienstman (lid van het bureau) opgevolgd door Arnaud Collignon (lid van het Bureau) in 10/2020 

 Mathieu Verjans (lid van het bureau) 

 Olivier Van der Maren (lid van het bureau) opgevolgd door Vanessa Biebel (lid van het Bureau) in 3/2020 

 

3 vertegenwoordigers van de NGO's voor milieubescherming 

Effectieven:  

 Marie Couteaux (BRAL) 

 Laurien Spruyt (BBL) 

 Benjamin Clarysse (BBL) 

Plaatsvervangers:  

 Tim Cassiers (BRAL) 

 Tycho Van Hauwaert (BBL) 

 Stéphanie D’Haenens (IEB) 

3 vertegenwoordigers van de NGO's voor ontwikkelingssamenwerking 

Effectieven: 

 Naima Charkaoui (11.11.11) (lid van het bureau) 

 Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité) 

 Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11) (lid van het bureau) 

Plaatsvervangers:  

 Wiske Jult (11.11.11) 

 Alba Saray Perez Teran (Oxfam Solidarité) 

 Veronique Rigot (CNCD-11.11.11) 

6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 

Effectieven:  

 François Sana (CSC) (lid van het bureau) 

 Thomas Vael (ACV) 

 Hadrien Vanoverbeke (CGSLB) 

 Olivier Valentin (CGSLB) 

 Christophe Quintard (FGTB) (lid van het bureau) 

 Caroline Verdoot (ABVV) 
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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:  

 Ineke De Bisschop (VBO)(lid van het Bureau) 

 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:  

 Monica De Jonghe (VBO) 

 Patrick Van Den Bossche (AGORIA) 

 Sophie Heuskin (UCM) 

 Saskia Walraedt (Essenscia) 

 Vincent Deblocq (FEBEG) 

 Aurélie Noiret (FWA) 

2 vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties 

Effectieven:  

 Reine Spiessens (Vlaamse Jeugdraad) 

 Norman Vander Putten (Forum des Jeunes) 

Plaatsvervangers:  

 Flore De Pauw (Vlaamse Jeugdraad)  

 Louise Lebichot (Forum des Jeunes) 

Daarnaast zijn er ook de niet-stemgerechtigde leden: 

 2 vertegenwoordigers van de sector van het verbruik 

 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus 

 een vertegenwoordiger van elke federale minister of staatssecretaris 

 een vertegenwoordiger voor elk gewest of elke gemeenschap 

 4 wetenschappelijke raadgevers 

 andere waarnemers 

Meer info vindt u op onze website.  

 

 

 

https://www.frdo-cfdd.be/nl/de-raad/samenstelling
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BIJLAGE 2 | AANWEZIGHEID OP  

ALGEMENE VERGADERING IN 2020 
 

Naam 21/02/2020 26/06/2020 16/12/2020 

Stemgerechtigde leden 
 
Voorzitter en ondervoorzitters 

   

de Donnea François-Xavier  X X X 
Bienstman Mathias tot 10/2020, 
opgevolgd door Collignon Arnaud   

 
 

X X 

Van der Maren Olivier tot 03/2020, 
opgevolgd door Biebel Vanessa 

X X X 

Verjans Mathieu X  X 
    
Jongeren  
De Pauw Flore X   
Spiessens Reine   X 
Vander Putten Norman  X X 
    
NGO’s leefmilieu  
Cassiers Tim  X  
Clarysse Benjamin     X 
Collignon Arnaud (ondervoorzitter vanaf 
10/2020) 

X   

    
NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking  
Charkaoui Naima X   
Jult Wiske   X X 
Kesteloot Thierry X X  
Van Nuffel Nicolas     X 
    
Werkgeversorganisaties  
De Bisschop Ineke X X X 
De Jonghe Monica X   
de Villegas Eloïse  X   
Ecker Aarnout X  X 
Nachtergaele Ann X  X 
Schoonhoven Diane X X X 
Van Tiggelen Françoise X X  
Vanden Abeele Piet X X X 

    
Werknemersorganisaties  
Desimone Guiseppina X   
Quintard Christophe   X 
Sana François X  X 
Vael Thomas X X X 
Vanoverbeke Hadrien X X X 
    
Waarnemers 
 
Wetenschappelijke Milieus 

 

Bleys Brent X   
Lavrysen Luc X   
Loots Ilse  X  
Misonne Delphine X  X 
Van Damme Patrick    
van Ypersele de Strihou Jean-Pascal X X  
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de Gerlache Jacques X  X 
    
 Consumenten  
De Becker Mathilde X  X 
Muraille Billy-Ray  X  
    
Federale Overheid  
Arts Stefan  
(vertegenwoordiger voor staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi) 

   X 

Blockmans Tom  
(vertegenwoordiger voor staatssecretaris 
voor Begroting en 
Consumentenbescherming, Eva De Bleeker) 

   X 

Carleer Alexandre  
(vertegenwoordiger voor minister van 
Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, 
belast met Personen met een beperking, 
Armoedebestrijding en Beliris, Karine 
Lalieux) 

  X 

Dethier Martin 
(vertegenwoordiger voor minister van 
Defensie, Ludivine Dedonder) 

   X 

Khattabi Zakia  
(minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame 
Ontwikkeling en Green Deal) 
Mazijn Bernard 
(Directeur kabinet Khattabi) 

   X 
 
 
 

X 
Marghem Marie-Christine 
(Minister van Energie, Milieu en Duurzame 
ontwikkeling( 
Mesrar Allal 
Vanderhaeghe Joannes 
(medewerkers kabinet Marghem) 
Blondiaux Geoffroy 
(vertegenwoordiger voor kabinet Marghem) 

X 
 
 

X 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 

Mertz Fanny  
(vertegenwoordiger voor vice-
eersteminister en minister van Mobiliteit, 
Georges Gilkinet) 

 X X 

Poidlins Sophie  
(vertegenwoordiger voor staatssecretaris 
voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en 
Diversiteit, Sarah Schlitz) 

  X 

Regout Baudouin 
(vertegenwoordiger voor staatssecretaris 
voor Relance en Strategische Investeringen, 
belast met Wetenschapsbeleid, Thomas 
Dermine) 

   X 

Thery Olivier 
(vertegenwoordiger voor minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, belast met 
Grote Steden, Meryame Kitir) 

   X 

Vandemaele Matti 
(vertegenwoordiger vice-eersteminister en 
minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en 
Post, Petra De Sutter) 

   X 

Vaneycken Sven 
(vertegenwoordiger vice-eersteminister en 
minister van Financiën, belast met de 

   X 
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Coördinatie van de fraudebestrijding, 
Vincent Van Peteghem) 
    
Vertegenwoordigers administratie, gemeenschappen en gewesten en andere 
Biot Pierre X   
Henry Alain X X X 
Mouffe Celine X   
Poppe Maggie X   
Rihoux Anne-France  X  
Smeets Marielle X   
Verheeke Jan   X 
Vander Beke Dieter X X X 
Wittoeck Peter  X  
    
Secretariaat FRDO 
Dall’Asta Alexis X  X 
Boucquey Nathalie X  X 
Dehoux Fabrice X X X 
Depoortere Marc X X X 
Mertens Jan X X X 
Moerman Koen X X X 
Schuurmans Chris X  X 
Vermassen Sven X X X 

 

 

 

 

 

 


