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VOORWOORD 
 

 

Beste lezer, 

 

 

 

We bieden u hierbij graag ons duurzaamheidsverslag 

(met administratieve bijlage) voor het jaar 2019 aan, 

volgens de GRI-normen. We vinden het belangrijk om 

via dit verslag open en transparant aan u te kunnen 

uitleggen wat we gedaan hebben vorig jaar en vooral 

ook hoe we dat gedaan hebben. Als raad die als doel 

heeft duurzame ontwikkeling te bevorderen hebben 

we immers ook zelf een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.  

 

2019 had voor de raad een dubbel gezicht. Aan de ene 

kant was het een verkiezingsjaar. Na de 

parlementsverkiezingen kwam er een lange periode 

van moeizame pogingen om een nieuwe regering te 

vormen. Op dit moment, nog in volle coronacrisis, is 

het nog onduidelijk wanneer er een nieuwe 

volwaardige federale regering zal zijn. Uiteindelijk 

werden er vier adviezen gemaakt in 2019. Daarbij was 

er een dat we maakten samen met een reeks andere 

adviesraden, over het Nationaal Energie- en 

Klimaatplan. Net als de vorige jaren kon de raad zich 

bij de opmaak van dat advies opstellen als een 

interfederale facilitator. De expertise die we de 

voorbije jaren in dit soort processen hebben 

opgedaan zal zeker nuttig zijn voor de volgende jaren. 

 

Aan de andere kant was het ook een heel druk jaar op 

het vlak van externe activiteiten. De raad 

organiseerde een hele reeks publieksactiviteiten, 

onder meer over duurzaam financieel beleid, die erg 

druk werden bijgewoond. Met die activiteiten konden 

we telkens heel wat interessante experts 

samenbrengen. Dat leidde er ook toe dat we heel wat 

nieuwe mensen konden verwelkomen op onze 

activiteiten. Dat droeg bij aan de uitstraling van de 

raad als een plek waar het maatschappelijk debat over 

de relevante thema’s van de toekomst wordt gevoerd. 

 

Goed nadenken over de rol die de FRDO te spelen 

heeft in de dialoog over de transitie naar een meer 

duurzame ontwikkeling was dan ook de leidraad bij de 

interne discussies als voorbereiding op een nieuw 

activiteitenprogramma 20-21. Daar werd tijdens 2019 

heel hard aan gewerkt. Begin 2020 werd het 

goedgekeurd. Het zal vanaf het volgend 

duurzaamheidsverslag ook het kader vormen voor de 

evaluatie van onze werkzaamheden. 

2019 was dus tegelijk een overgangsjaar én een heel 

druk jaar. Zo kregen we het hoogste aantal bezoekers 

op onze website van alle voorbije jaren. Dat wijst erop 

dat de raad een actieve maatschappelijke rol kan 

spelen die verder gaat dan enkel het uitwerken van 

adviezen voor de overheid. We hopen dat we de 

volgende jaren verder kunnen werken op die lijn. 

 

2020 kondigt zich aan als een moeilijk jaar. De 

wereldwijde crisis als gevolg van het virus Covid-19 

vormt in heel wat opzichten een grote uitdaging. De 

volgende jaren zal blijken in welke mate een gebrek 

aan duurzame ontwikkeling ervoor heeft gezorgd dat 

maatschappijen kwetsbaarder waren voor dergelijke 

pandemieën. We zullen kunnen zien of de 

economische herstelprogramma’s op nationaal, 

Europees en mondiaal niveau hun inspiratie zoeken in 

een eigentijds project van duurzame ontwikkeling 

(zoals dat bij de SDGs te vinden is), of net niet. Grote 

uitdagingen die er al waren voor deze crisis, zoals de 

klimaatverandering of de nood aan een circulaire 

economie, zijn immers niet ineens verdwenen. Naast 

dit alles zal 2020 ons als raad waarschijnlijk ook leren 
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om op andere manieren te werken, onder meer door 

inzet van allerlei technologieën die werken en 

vergaderen op afstand mogelijk maken. 

 

Het is mijn hoop dat de FRDO in deze cruciale periode 

voor ons land en voor de EU een belangrijke rol zal 

kunnen spelen. Het is immers van groot belang dat de 

immense uitdagingen die op ons afkomen kunnen 

worden beantwoord door een diepgaande dialoog 

tussen alle groepen van het maatschappelijk 

middenveld, en dat in een interfederale context. Of 

dat gelukt is, kunt u lezen in ons verslag van volgend 

jaar. 

 

François-Xavier de Donnea, voorzitter

 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: François-Xavier de Donnea tijdens het seminarie over internationaal treinverkeer van 25 november 2019 
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VERANTWOORDING 
 

Sinds 2014 heeft de raad geen ‘klassiek’ jaarverslag meer, maar wel een duurzaamheidverslag. Ons jaarverslag was 
vroeger vooral een activiteitenverslag, dat een beeld gaf van de werking en de financiële toestand van onze 
organisatie. Een duurzaamheidverslag gaat breder, en probeert verschillende dimensies te belichten. We hopen dan 
ook dat u zich met dit duurzaamheidverslag een beter beeld kunt vormen van de politieke en maatschappelijke 
meerwaarde die we met onze raad nastreven. 
 
Voor dit rapport maakten we gebruik van het GRI (Global Reporting Initiative)-raamwerk (G4) voor verslaggeving, een 
internationale rapporteringstandaard die voldoende aandacht geeft aan de drie dimensies van duurzaamheid: 
ecologisch, economisch en sociaal. Het is de bedoeling niet alleen transparant te zijn en een duidelijk globaal beeld te 
geven van onze werking. Maar eveneens is het de bedoeling een bijkomende managementtool te introduceren voor 
een volgehouden verbetering van de kwaliteit van onze werking en de effectiviteit van de ingezette middelen. 
 
We richten ons met dit verslag in eerste instantie tot de eigen leden en beleidsmakers. Via een 
stakeholderoverlegvergadering werden de verwachtingen van onze stakeholders ten aanzien van dit verslag 
geïnventariseerd.  
 
Scope 
Het verslag heeft betrekking op de activiteiten van het secretariaat, gevestigd in de Financietoren (Kruidtuinlaan) in 
Brussel, en de output van de raad. Hoewel de FRDO lid is van EEAC (European Environment and Sustainable 
Development Advisory Councils), het Europees netwerk voor raden milieu en duurzame ontwikkeling, worden de 
activiteiten van EEAC in dit verslag buiten beschouwing gehouden. 
 
Verslagperiode 
De verstrekte informatie in het rapport heeft betrekking op de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2019. 
 
Betrouwbaarheid van de gegevens 
Om de volledigheid en waarheidsgetrouwheid van het verslag te verzekeren, is ook externe verificatie van de 
geïntegreerde cijfers vereist. Zo wordt de boekhouding en de naleving van de sociale wetgeving gecontroleerd door 
de FOD VVVL (Federale OverheidsDienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) . Vervolgens 
is de FRDO sinds 2013 opnieuw gelabeld als Ecodynamische Onderneming, wat een driejaarlijkse audit in 
milieurelevante onderwerpen vereist.  
 
 
Afbeelding 2: de G4-norm 
 

 
 
 
  

Contact 
Jan Mertens 
FRDO  
Kruidtuinlaan 50 bus 70, 1000 Brussel 
jan.mertens@frdo.be 
02/743.31.54 
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IDENTITEITSKAART VAN DE FRDO 
 

 

Naam FRDO 

Personeel 6,3 VTE 

Totale bedrijfsinkomen (= 
overheidssteun) 

€ 203.000 

Budget 
personeelsvergoedingen (via 
FOD VVVL) 

 € 526.537 

Kosten (werkingskosten + 
investeringen) 

€ 156.043 

Aantal uitgebrachte adviezen 4 

Leden met stemrecht 24 

Aantal forumactiviteiten 9 

 

 

Historiek 

De FRDO (Federale Raad Duurzame Ontwikkeling) werd in 1997 opgericht als opvolger van de Nationale Raad voor 

Duurzame Ontwikkeling (NRDO) die sinds 1993 functioneerde. Dit gebeurde naar aanleiding van de wet van 5 mei 

1997 die de coördinatie van het Belgisch beleid inzake duurzame ontwikkeling (DO) regelt. 

 

Samenstelling 

Sinds de hersamenstelling (KB van 18 juli 2012) heeft de raad 24 leden met stemrecht. De leden van de raad zijn 

vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke groepen: milieuorganisaties, organisaties voor 

ontwikkelingssamenwerking, werknemers- en werkgeversorganisaties en jongerenorganisaties. Daarnaast heeft de 

raad ook leden zonder stemrecht en waarnemers. Dit zijn wetenschappers, vertegenwoordigers van consumenten- en 

vrouwenorganisaties, vertegenwoordigers van de federale en regionale regeringen, van de verschillende milieu- en 

sociaaleconomische adviesraden, en van de andere federale diensten voor duurzame ontwikkeling. 

De voorzitter van de raad heeft een leidinggevende functie, maar is niet operationeel actief. 

 

Het bureau van de FRDO telt 13 leden en vergadert 10 maal per jaar. Het bureau is o.m. belast met 

het voorbereiden en opvolgen van de algemene vergadering, aanwerven van het personeel, 

nemen van belangrijke praktische beslissingen en leidinggeven aan het secretariaat. 

De volgende vaste werkgroepen zijn actief: Strategieën voor Duurzame Ontwikkeling (ST), Energie en 

Klimaat (EK), Internationale Betrekkingen (IB), Productnormen (PN), Biodiversiteit en bossen (BB). 

Daarnaast zijn er ad hoc werkgroepen. De samenstelling varieert in functie van het advies. 

Gemiddeld vindt er bijna elke week één werkgroepvergadering plaats. 
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Structuur 

De raad beschikt over drie organen die de goede werking verzekeren:  

 de algemene vergadering die het beleid bepaalt en de adviezen goedkeurt,  

 het bureau dat de werking coördineert en als arbitrageorgaan functioneert,  

 de werkgroepen die de adviezen en forumactiviteiten voorbereiden.  

Ter ondersteuning van deze drie organen beschikt de raad eveneens over een vast secretariaat. 

 

 

Afbeelding 2: De algemene vergadering van 13 maart 2019 
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Werking van het secretariaat 

 

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning van de raad. Het 

secretariaat telt 8 medewerkers: een directeur, zes wetenschappelijk medewerkers en een administratief 

medewerker.  

In 2019 werkten de volgende personen voor het secretariaat:  

 Marc Depoortere, directeur (FR), burgerlijk natuurkundig ingenieur, DEA sociologie: verantwoordelijk voor 

de algemene werking van het secretariaat, de externe vertegenwoordiging en de communicatie 

 Alexis Dall’Asta, wetenschappelijk medewerker (FR), licentiaat in de rechten, gespecialiseerde studies in 

milieuwetenschappen en -beheer: wetenschappelijk medewerker van de werkgroep Productnormen en 

Energie en Klimaat. Hij beheert eveneens ons milieumanagementsysteem. 

 Fabrice Dehoux, senior wetenschappelijk medewerker (FR) Master in Milieubeheer en in 

beheerswetenschap: wetenschappelijk medewerker van de werkgroep Energie en Klimaat, Strategieën voor 

Duurzame Ontwikkeling, Innovatieve Economische Modellen. 

 Koen Moerman, senior wetenschappelijk medewerker (NL), licentiaat in de filosofie en communicatie: 

wetenschappelijk medewerker voor de werkgroep Strategieën Duurzame Ontwikkeling, Biodiversiteit en 

Bossen, verantwoordelijk voor de redactie van de FRDO-Info 

 Nathalie Boucquey, senior wetenschappelijk medewerkster (FR). Doctor in de juridische wetenschappen en 

master filosofie. Medewerkster voor de werkgroep ‘financiering van de transitie’. 

 Jan Mertens, senior wetenschappelijk medewerker (NL), licentiaat Germaanse Filologie: wetenschappelijk 

medewerker van de werkgroepen Internationale Betrekkingen en Duurzame Voeding, verantwoordelijk voor 

de website, sociale media, de Update Agenda 2030 en het jaarverslag. 

 Chris Schuurmans, wetenschappelijk medewerkster (NL), master in de familiale en seksuologische 

wetenschappen. Verantwoordelijk voor logistiek en coördinatie secretariaat en evenementen. 

Ondersteuning werkgroepen voor thema’s gezondheid, luchtverontreiniging en duurzame voeding. 

 

 

Afbeelding 3: het FRDO-secretariaat 

 

 

Het vast secretariaat van de FRDO bestaat uit 5 voltijdse medewerkers, 1 medewerker die halftijds werkt en 1 

medewerkster die een 4/5 werktijd heeft.  
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Er zijn 7 statutaire medewerkers. 

De verhouding tussen de basissalarissen van mannen en vrouwen is 1/1, net als in de vorige jaren. 

 

 

 

 

Wettelijke opdrachten 

 

De raad heeft als wettelijke opdrachten: 

 advies verlenen aan de overheid over alle maatregelen betreffende het federale beleid inzake duurzame 

ontwikkeling en participatie aan beleidsdialogen met leden van de regering 

 een forum zijn waar van gedachten kan worden gewisseld over duurzame ontwikkeling. Hieronder valt ook 

de organisatie van stakeholderdialogen ter voorbereiding van adviezen binnen de statutaire organen, 

werkgroepen en fora 

 informeren en sensibiliseren over duurzame ontwikkeling van burgers, particulieren en openbare 

organisaties. Dit gebeurt voornamelijk via studiedagen, de persprijs duurzame ontwikkeling en publicaties 

 onderzoek voorstellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling. 

De adviestaak van de raad werd in de loop der jaren uitgebreid met bijkomende specifieke opdrachten in het domein 

van de productnormen, de internationale samenwerking, de milieuplannen en –programma’s en het mariene 

milieubeleid.  

De raad oefent de adviesopdrachten uit op het verzoek van ministers of staatssecretarissen, van het parlement of op 

eigen initiatief. De ministers of staatssecretarissen informeren de raad vervolgens over het gevolg dat door de 

regering is gegeven aan de adviezen en, in voorkomend geval, de redenen voor het afwijken ervan. 
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Strategische prioriteiten 2014-2018 

 

Voor de realisatie van haar missie en opdrachten keurde de 

raad een aantal ‘beleidsprioriteiten op halflange termijn 

2014 – 2018’ goed die mede het kader vormen voor de 

opmaak van het jaarprogramma. Deze prioriteiten waren 

nog van toepassing in 2019. 

 

De algemene opdracht voor de raad in die periode is als 

volgt: Bijdragen tot het realiseren van het streefbeeld 2050 

waarin een performante economie binnen ecologische 

grenzen een houdbare hoge levenskwaliteit met kwaliteitsvol werk voor iedereen in een inclusieve samenleving 

garandeert (advies LTV 2050, § 5), via een dialoog tussen de stakeholders, het beïnvloeden en versterken van het 

beleid duurzame ontwikkeling en het vergroten van het draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 

 

De strategie 2014-2018 bevat 4 beleidsprioriteiten en 17 acties.  

 

De vier prioriteiten zijn: 

 het beleid DO beïnvloeden en versterken 

 de dialoog tussen de leden bevorderen 

 het draagvlak voor DO vergroten 

 de raad als organisatie duurzaam beheren. 

In de volgende hoofdstukken volgt een overzicht van deze prioriteiten en de uitvoering ervan met enkele gegevens. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat het relatief moeilijk is de reële impact van de activiteiten van de raad op de 

verschillende beleidsdomeinen correct in te schatten. Het beleid duurzame ontwikkeling, dat van nature transversaal 

is, wordt door heel wat variabelen beïnvloed. Oorzakelijke verbanden aanduiden is niet altijd evident. Het is ook zo 

dat een advies soms pas na enkele jaren impact heeft. Buiten de rapportering door de betrokken minister zijn er ook 

weinig of geen indicatoren om de reële impact te meten. 

 

Sinds 2016 heeft de raad een relatief gestandaardiseerd systeem opgezet om de georganiseerde evenementen te 

evalueren.  

 

Vanaf het jaarverslag van 2020 zal de structuur van het nieuwe actieprogramma als structuur gebruikt worden voor 

de rapportering in dit duuzaamheidsverslag. 

 

De raad heeft de gewoonte regelmatig 

evaluaties te organiseren van de eigen 

werking. Daarbij wordt aan de betrokken 

kabinetten en administraties gevraagd 

om de kwaliteit en het nut van de 

adviezen te evalueren. Via interne 

bevraging wordt het functioneren van de 

beleidsorganen (algemene vergadering 

en bureau) en de werkgroepen 

geëvalueerd. In 2018 is het bureau 

begonnen met een discussie over de 

strategische prioriteiten voor de volgende 

beleidsperiode. Dat document is 

afgewerkt en goedgekeurd in 2020..  
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Afbeelding 4: De algemene vergadering van 10 mei 2019. 
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HET BELEID DO BEÏNVLOEDEN EN 

VERSTERKEN 
 

 

Invulling 

 

Bij deze prioriteit worden drie deelprioriteiten benoemd. 

 Een eerste deelprioriteit is: het formuleren van breed gedragen/consensuele beleidsadviezen voor de 

federale overheid over maatregelen voor het beleid duurzame ontwikkeling (DO).  

 Een tweede deelprioriteit is: zelf – naast de adviezen in uitvoering van de wettelijke opdracht – proactief 

onderbouwde beleidsvoorstellen formuleren die meehelpen aan de realisatie van de transitie naar het 

streefbeeld van de raad. Onderwerpen worden jaarlijks vastgelegd. 

 Een derde deelprioriteit is: het bevorderen van de beleidscoherentie zowel horizontaal als verticaal tussen 

het internationale, het federale en het regionale beleidsniveau. 

Het gaat bij dit alles onder meer om de volgende dingen: 

 Betrokken ministers (hun kabinetten) rapporteerden tijdens de algemene vergadering van 21 februari 2020 

over de opvolging van de adviezen die de raad in 2019 goedkeurde. 

 We organiseren elk jaar enkele rondetafelgesprekken. Op 26 april was er een met minister Reynders, over de 

wereldhandelsproblematiek. Er waren ook rondetafelgesprekken met de administratie Buitenlandse Zaken 

op 5 juli en op 12 december. Er was een informatief middagseminarie over het Business Partnership Facility 

op 28 mei. En er was ook een rondetafelgesprek over het Federaal Rapport Duurzame Ontwikkeling op 25 

september. 

 Het secretariaat en enkele van de leden van de raad namen regelmatig deel aan het overleg in de 

COORMULTI (= coördinatievergadering voor het multilateraal beleid DO) van de FOD Buitenlandse Zaken en 

aan het overleg in de CCIM (= coördinatiecomité internationaal milieubeleid) van de FOD VVVL. 

 

Afbeelding 5: het rondetafelgesprek over de wereldhandelsproblematiek op 26 april 2019. 
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Interne beoordeling 

 

Voor een meer gedetailleerde beoordeling bekijken we de 

afgesproken acties voor dit onderdeel. Het gaat daarbij 

vooral over de gerealiseerde output, en niet zozeer over de 

geïnvesteerde energie. 

 

Voor de uitvoering van de verschillende strategische 

doelstellingen hebben we geprobeerd een beoordeling te 

maken. De icoontjes (smileys) die daarvoor gebruikt 

worden wijzen op de mate waarin de doelstellingen zijn 

uitgevoerd, ze spreken geen oordeel uit over de 

doelstelling zelf. Wanneer de niet-uitvoering samenhangt 

met externe factoren buiten de verantwoordelijkheid van 

de raad om, dan is dat ook zo aangegeven. De formulering 

van de doelstellingen is soms zo dat voor de uitvoering 

ervan kan verwezen worden naar het beleid van de 

overheid en naar acties van de raad zelf. Dat dubbele 

aspect is zo goed mogelijk weergegeven in de beoordeling. 

 

 

 

 

In de verschillende fases van de 
beleidscyclus onze adviezen ter kennis 
brengen via beleidsdialoog met kabinetten 
en overheidsdiensten.  

 
Rond deze actie werden vanuit de raad verschillende 
initiatieven genomen. Verschillende 
rondetafelgesprekken werden georganiseerd of 
voorbereid. Er was de jaarlijkse ontmoeting met de 
minister van buitenlandse zaken, over het 
handelsbeleid. Er waren daarnaast ook 
dialoogmomenten op initiatief van de administratie 
Buitenlandse Zaken over een aantal aspecten van het 
handelsbeleid. We waren ook aanwezig bij de 
vergaderingen van de Coormulti. Er waren ten slotte 
ook dialoogmomenten over het initiatief Business 
Partnership Facility en over het Federaal Rapport 
Duurzame Ontwikkeling. De adviezen over het 
Nationaal Energie- en Klimaatplan kwamen tot stand 
onder hoge druk en in soms moeilijke 
omstandigheden. Er werd onder meer samengewerkt 
met verschillende andere adviesraden. Tijdens de 
algemene vergadering van februari 2020 gaf minister 
Marghem een uitgebreide terugkoppeling over de 

adviezen. Bij de FRDO en de andere adviesraden bleef 
echter het gevoel dat er relatief weinig is gedaan met 
de input. Het moeizame dialoogproces tussen de 
verschillende regeringen van dit land heeft daar 
waarschijnlijk veel mee te maken. Het was echter net 
een vraag van de adviesraden om te komen tot een 
geïntegreerd plan van de verschillende beleidsniveaus. 
In het algemeen was het zeker op het federale niveau 
moeilijk om een actieve beleidsdialoog te voeren met 
de regering, aangezien die in lopende zaken was. Mee 
daardoor is er nog steeds geen vooruitgang op het 
vlak van het implementatiemechanisme voor de 2030 
Agenda in ons land. Er is nog steeds geen nieuw 
federaal plan duurzame ontwikkeling. Voor wat 
betreft de terugkoppeling door de ministers over de 
adviezen van het voorbije jaar was het resultaat 
behoorlijk. Er waren maar weinig adviezen in 2019 en 
die hadden vooral betrekking op energie en klimaat. 
Minister Marghem ging zeer uitgebreid in op die 
adviezen in haar tussenkomst in de AV begin 2020. Per 
advies werd een brief verzonden met daarin enkele 
gerichte vragen, om zo nog beter zicht te krijgen op de 
reële impact van het advies. De antwoorden die we 
daarop ontvingen zijn gepubliceerd via onze website. 
 
 

Wat bleek er uit de verslaggeving van de 

federale ministers tijdens de eerste 

algemene vergadering van 21 februari 

2020 over de opvolging van de adviezen 

van 2019? Minister Marghem was 

aanwezig en ging zeer uitgebreid in op 

de verschillende vragen die waren 

voorbereid over de opvolging van de 

adviezen (over de klimaatwet en het 

Nationaal Energie- en Klimaatplan. Uit de 

antwoorden bleek onder meer de 

moeilijke werkomstandigheden voor de 

regering in lopende zaken en het af en 

toe moeilijk functioneren van de 

interfederale dialoog. 

Voor de beleidsdialogen zijn de 

resultaten relatief positief. De dialoog 

over het handelsbeleid verliep zoals 

steeds behoorlijk interactief. Vanuit de 

raad hebben we ook sterk 

geapprecieerd dat de administratie 

Buitenlandse Zaken, ondanks een 

regering in lopende zaken, toch extra 

dialogen heeft georganiseerd. Die 

overlegmomenten waren steeds van een 

hoog niveau.  
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Een analyse maken van de relevante 
jaarlijkse beleidsnota’s van de 
regeringsleden.  

 
Die analyse werd gemaakt door het secretariaat, maar 
werd niet verder besproken tijdens een van de 
vergaderingen van de raad. In een aantal gevallen was 
verwacht dat er enige invloed merkbaar zou zijn 
vanwege de adviezen van de raad, maar dat bleek niet 
altijd zo. Voorstellen van de raad waren niet verwerkt.  
 
 

Het bevorderen van het gebruik van DO-
indicatoren en RIA’s 
(reguleringsimpactanalyses).  

 
Er waren weinig initiatieven van de raad rond 
indicatoren, al kan men het werk rond de SDG 
Monitor (in dit verslag) wel beschouwen als zo’n 
initiatief. Met de SDG Monitor werkt de FRDO aan een 
systeem om te beoordelen wat de raad doet voor het 
realiseren van de SDGs. Vanuit de raad is ook 
gevraagd om in een dialoog betrokken te worden over 
de indicatoren voor het Federaal Rapport Duurzame 
Ontwikkeling, maar dat bleek niet mogelijk of 
haalbaar. 
 
 

Verbeteren van de jaarplanning voor 
adviezen.  

 
In de mate van het mogelijke heeft het bureau de 
werkplanning voor de opmaak van adviezen mee 
bepaald. Er waren zeer weinig adviesvragen. De 
context waarin het gemeenschappelijk advies over het 
Nationaal Energie- en Klimaatplan moest gemaakt 
worden was niet helemaal optimaal. De raad had geen 

impact op de timing. Voor eigen initiatieven heeft de 
raad meer impact op de planning. 
 
 
 

Overleg, taakverdeling en samenwerking 
met andere adviesraden op federaal en 
regionaal niveau.  

 
Er werd verder gewerkt in de lijn van de vorige jaren. 
Vanuit de raad is er een duidelijke wil om zo goed 
mogelijk samen te werken met andere adviesraden en 
administraties op de verschillende beleidsniveaus. Die 
ervaring konden we onder meer inzetten voor het 
coördineren van de werkzaamheden voor het maken 
van een gezamenlijk advies samen met (regionale) 
adviesraden over het Nationaal Energie- en 
Klimaatplan. Bij de conferenties waren er ook 
regelmatig sprekers van de gewestelijke 
beleidsniveaus.  
 
 

Voorstellen van wetenschappelijke studies 
ter voorbereiding van adviesverlening (in 
samenspraak met onder meer de academici 
van de raad).  

 
In 2018 werd de opdracht voor een studie over 
innovatieve economische modellen, toegespitst op 
mobiliteit, toevertrouwd aan Transport & Mobility 
Leuven. De studie werd afgewerkt in de loop van 
2019. Tijdens een speciale conferentie (deels in grote 
groep en in kleinere participatieve werkgroepen) werd 
uitgebreid verder ingegaan op de inhoud van de 
studie. Er werd geen advies gemaakt op basis van deze 
studie. In 2019 werd het maken van een studie over 
circulair bouwen voorbereid en toegewezen. De 
studie zal klaar zijn in de loop van 2020. 
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Afbeelding 6: toelichting door Peter Wittoeck over de klimaatconferentie, tijdens de algemene vergadering van 10 
mei 2019. 
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DE DIALOOG TUSSEN DE LEDEN 

BEVORDEREN 
 

 

Invulling 

 

Deze prioriteit wordt meer in detail omschreven als: het delen van ervaringen, kennis en inzichten tussen de leden 

van de raad met het oog op het versterken van de onderlinge verstandhouding en het opbouwen van een 

gemeenschappelijke visie. 

 

Het gaat hier in de eerste plaats over alle vergaderingen die de raad organiseert: algemene vergadering, 

werkgroepen, bureau, fora, rondetafelgesprekken, hoorzittingen, … Het zijn telkens momenten waar de dialoog vorm 

krijgt, of kan krijgen. De verschillende vormen van ondersteuning door de leden van het secretariaat zijn erop gericht 

die dialoog mogelijk te maken of verder te versterken. 

 

De adviezen van de raad zijn het resultaat van de dialoog tussen de leden. In 2019 werden 4 van de 4 adviezen met 

consensus goedgekeurd. 

 

Afbeelding 7: het middagseminarie over voedselzekerheid en migratie op 26 juni 2019. 
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Afbeelding 8: de website 

 

Interne beoordeling 

 

Voor een beoordeling kan worden verwezen naar de afgesproken acties (periode 2014-2018) voor dit onderdeel. 

 

Objectiveren van het debat bij de 
adviesvoorbereiding via het samenbrengen 
van feiten en raakpunten.  

 
De discussies in de werkgroepen ter voorbereiding van 
de adviezen werden maximaal ondersteund. In een 
aantal gevallen moesten de adviezen in een zeer korte 
termijn worden afgewerkt. Het secretariaat deed in 
die gevallen al het mogelijke om bij te dragen aan 
teksten die tot een consensus bij de leden konden 
leiden. Ook voor de vergaderingen van het bureau 
werden voorbereidende documenten gemaakt. 
 
 

Ondersteunende rol van 
werkgroepvoorzitters en secretariaat, voor 
het verrijken en delen van kennis bij de 
leden en als facilitatoren van een 
constructief debat.  

 
De verschillende werkgroepvoorzitters leverden vaak 
grote inspanningen om te komen tot een constructief 
debat, resulterend in een zo mogelijk consensueel 
advies. Ze deden dat in werkgroepvergaderingen en 
rondetafelgesprekken. Werkgroepvoorzitters 
speelden ook een belangrijke rol tijdens seminaries en 
lunchdebatten. Een vertegenwoordiger van de 
wetenschappers maakt sinds 2016 ook deel uit van 
het bureau (in een beurtrol). De wetenschappers 
droegen ook in 2019 in belangrijke mate bij aan de 
vergaderingen van het bureau. Vanuit het secretariaat 
werden belangrijke inspanningen gedaan voor onder 

meer de ondersteuning van het traject rond 
financiering van de transitie en de studie over 
innovatieve economische modellen en de studie over 
circulair bouwen (begeleidingscomité studie, 
informatiedoorstroming, advies, …).  
 
 

Gebruik van innoverende technieken voor 
consensusopbouw.  

 
Er werd verder gewerkt met de vernieuwde 
methodiek (amendementenmethode) om snel en 
efficiënt tot een advies te komen. Dat was onder meer 
erg nuttig bij het uitwerken van het gezamenlijk advies 
samen met andere adviesraden. 
 
 

Organisatie van ‘lunchcauserieën’ voor 
leden.  

 
In 2019 werd er zeer sterk geïnvesteerd in 
publieksactiviteiten. Er waren drie conferenties over 
duurzaam financieel beleid (29/01, 20/05, 11/10). Die 
werden telkens ruim bijgewoond. Er waren 
conferenties over biodiversiteit (22/03) en mobiliteit 
(28/03 en 25/11). Er was een middagseminarie over 
voedselzekerheid en migratie (26/06). En er was ook 
een uitreiking van de awards voor duurzame 
deeleconomieplatforms (28/11).   
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Afbeelding 9: Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, tijdens de conferentie over financiën en klimaat op 
11 oktober 2019 

 

 

Afbeelding 10: seminarie over internationaal spoorvervoer op 25 november 2019 
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HET DRAAGVLAK VOOR DO VERGROTEN 
 

 

 

Invulling 

 

Deze prioriteit wordt meer in detail omschreven als: overheden, middenveld, media en burgers informeren over en 

sensibiliseren voor het noodzakelijk transitieproces gericht op duurzame consumptie en productie. 

Het gaat hier dus vooral om: 

 de verschillende communicatiemiddelen van de raad (website, nieuwsbrieven, persberichten, adviezen, 

sociale media…) 

 publieksactiviteiten (fora, lunchdebatten, persprijs, seminaries, …) 

 dit duurzaamheidverslag zelf. 

Ter voorbereiding van het duurzaamheidverslag werd een analyse gemaakt van onze stakeholders. Die deed dienst bij 

het bepalen van de relevante stakeholders voor het stakeholderoverleg, en ook als instrument voor het beoordelen 

van de mate waarin de raad in haar activiteiten de relevante stakeholders bereikt. 

 

Door de samenstelling van de raad zijn verschillende stakeholders – dit zijn partijen wiens belangen kunnen worden 

beïnvloed door de activiteiten van de FRDO of die zelf invloed op de belangen van de FRDO uitoefenen – rechtstreeks 

in onze bestuursorganen vertegenwoordigd. Zij zijn in feite onze shareholders. Maar daarnaast zijn er nog andere 

stakeholders, zoals regering, parlement en overheidsdiensten. 

 

Bij de voorbereiding van een eerste duurzaamheidverslag in 2011, toen nog louter als intern document, werd een 

eerste analyse gemaakt van de positie van de raad tegenover de diverse stakeholders. In het kader van het 

stakeholdermanagement werden de relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie geïdentificeerd en 

geïnventariseerd. Voor het verslag 2013 werkten we verder op basis van dezelfde analyse. Bij de editie 2014 is de 

matrix op een aantal punten licht aangepast. Zo is enerzijds de positie van de EEAC in de matrix licht verschoven en 

hebben anderzijds de andere (federale en regionale) adviesraden aan belang gewonnen. De belangrijkste 

stakeholders – zij die het meeste belang hebben bij en de grootste invloed hebben op de raad, zitten in het binnenste 

vlak. 
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Afbeelding 11: stakeholdermatrix FRDO 

 

De volgende stakeholders werden als partners geïdentificeerd: 

 Leden van de raad 

 Werkgroepen van de raad 

 Secretariaatsmedewerkers  

 Ministers en kabinetten 

 FIDO  

 Task Force DO 

 ICDO 

 FOD VVVL 

 Kamercommissie klimaat en duurzame ontwikkeling 

 Federale en regionale adviesraden 

Het doel van een dergelijke classificatie is om de meest relevante stakeholders te bepalen en het beleid van de FRDO 

vervolgens af te stemmen op hun belangen, en dat binnen het kader van de eigen missie. Zo vormt dit schema ook de 

basis bij het nemen van beslissingen omtrent communicatie met de verschillende stakeholders.  

Voor de omgang met de prioritaire stakeholders kan een voorlopige beschrijving worden gegeven van hoe de 

communicatie nu verloopt (zie bijlage). Het is de bedoeling van de opmaak van dit duurzaamheidverslag en de 

overlegmomenten die ermee samenhangen om te komen tot een beter inzicht in de communicatielijnen en –

instrumenten en vooral de mogelijkheden om die verder te verbeteren. Dit is dus vooral werk in uitvoering. 

 

 

Interne beoordeling 

 

Voor een verdere beoordeling kan worden verwezen naar de afgesproken acties (periode 2014-2018) voor dit 

onderdeel. 

Bevorderen van het maatschappelijk debat 
via de organisatie van evenementen, 
waaronder fora-activiteiten. 

 
2019 was een goed jaar op het vlak van 
publieksactiviteiten. Er waren negen seminaries of 
conferenties met daarbij ook een nieuwe award. De 

verschillende activiteiten in het traject rond 
financiering van de transitie (ook al in 2018) werden 
zeer druk bijgewoond. Ze waren van een hoog niveau 
en brachten heel wat nieuwe mensen in contact met 
de FRDO. Er is zeker sprake van een structurele 
kennisopbouw en een versterking van de uitstraling 
van de raad als organisator van kwalitatieve 
evenementen. De conferentie over nieuwe 
economische modellen en mobiliteit – samen met de 

Door de coronacrisis was het niet 

mogelijk om begin 2020 op een goede 

manier een volwaardige  

stakeholderdialoog te organiseren. De 

open discussie tijdens de algemene 

vergadering van juni 2020, waar dit 

verslag ter goedkeuring werd 

voorgelegd,  beschouwen we als de 

stakeholderdialoog voor dit jaar. 
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publicatie van een studie – trok ook heel wat 
geïnteresseerden. Er werd daarbij gekozen voor een 
vernieuwende formule met een deel voor een groter 
publiek en een deel met kleinere sessies voor experts. 
Met de conferentie over biodiversiteit kon de raad 
een sterk programma aanbieden over een thema dat 
in 2020 enorm veel aandacht zou hebben gekregen 
(als de coronacrisis er niet was geweest). Er was 
verder de conferentie in de Senaat, in de periode net 
voor de parlementsverkiezingen, waarbij de raad extra 
aandacht kon opwekken voor het thema duurzame 
ontwikkeling bij alle politieke partijen. Met het 
seminarie over het internationaal spoorvervoer kozen 
we voor een nieuw thema voor de raad in een 
internationale samenwerking. En met het 
middagseminarie over een rapport van de FAO 
konden we een geïnteresseerd publiek aantrekken 
voor een discussie op hoog niveau. Net als de vorige 
jaren bleek in 2019 dat pieken in het websitebezoek 
telkens samenhingen met publieksactiviteiten. In de 
verschillende activiteiten stelde de raad zich op als 
een interfederale ontmoetingsplek. Er is binnen het 
secretariaat verder gewerkt aan een verbetering van 
de instrumenten voor evaluatie van onze activiteiten. 
Zo is het evaluatieformulier verder verfijnd en 
proberen we nauwkeuriger zicht te krijgen op de 
verwachtingen van de aanwezigen bij onze 
activiteiten.  
 
 

Proactieve beleidsvoorstellen bekendmaken 
via fora. 

 
Zeker het traject rond financiering van de transitie gaf 
heel wat ruimte voor het formuleren van 
beleidsvoorstellen door de aanwezige sprekers. 
Gespreid over de verschillende activiteiten kwamen 
heel wat sprekers van hoog niveau aan het woord in 
erg boeiende debatten. Ook de conferentie over 
nieuwe economische modellen en mobiliteit, samen 
met de studie over hetzelfde onderwerp, zorgde voor 
interessante debatten. Rond beide thema’s waren er 
evenwel geen eigen adviezen met standpunten van de 
raad. 
 
 

Een actievere communicatie naar 
geselecteerde doelgroepen om de 

producten en activiteiten van de raad beter 
bekend te maken, onder meer via een 
netwerkevenement. 

 
Op dit punt is de situatie vergelijkbaar met vorig jaar, 
met ook enkele nieuwe elementen. Er worden al 
behoorlijke inspanningen geleverd om de 
communicatie over het werk van de raad te 
verbeteren en meer te focussen. Uit de analyse van de 
statistieken blijkt dat de website duidelijk drukker 
wordt bezocht voor en na een publieksactiviteit. De 
nieuwsbrief FRDO-info geeft nuttige informatie over 
de werkzaamheden van de raad, in de eerste plaats 
over de goedgekeurde adviezen. De nieuwsbrief 
Update 2030 Agenda bouwt verder aan een trouw en 
geïnteresseerd publiek. Deze nieuwsbrief, onder 
verantwoordelijkheid van het secretariaat, komt 
tegemoet aan een behoefte, en versterkt ook het 
beeld van de FRDO. Er zijn nog mogelijkheden om het 
duurzaamheidverslag een rol te laten spelen in een 
versterkte en gerichte communicatie. We hebben 
verder geïnvesteerd in het voorzien van meer foto’s 
van onze evenementen, die dan worden verspreid via 
sociale media. Dat blijkt een succesvolle manier om 
nieuwe doelgroepen te bereiken met onze 
initiatieven, waardoor er ook een positieve 
beeldvorming kan ontstaan. Er is ten slotte in principe 
nog ruimte voor een (pro)actiever persbeleid, maar 
tot nu toe koos het bureau er meestal voor om slechts 
in specifieke gevallen te communiceren naar de pers. 
Voor 2020 zijn er nieuwe initiatieven voorzien. 
 
 

De sociale media benutten. 

 
Waar mogelijk zetten we de diverse kanalen in die we 
hebben naast de website en onze publicaties: 
Facebook, LinkedIn en Twitter. We proberen die 
kanalen te gebruiken om nieuwe doelgroepen te 
bereiken en om het imago van de raad als actor voor 
duurzame ontwikkeling te ver. Onder meer het 
verspreiden van foto’s blijkt erg succesvol. Het aantal 
likes blijft rustig maar gestaag stijgen. Als de keuze zou 
worden gemaakt om tot een proactiever 
communicatiebeleid te komen, kunnen de sociale 
media daar ook een rol in spelen. 
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Afbeelding 12: seminarie over duurzame financiering op 20 mei 2019 
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DE RAAD ALS ORGANISATIE DUURZAAM 

BEHEREN 
 

 

Invulling 

 

Deze prioriteit wordt meer in detail omschreven als: als organisatie consequent kiezen voor de principes van 

duurzame ontwikkeling in het beheer van het secretariaat (gebouwen, personeelsbeleid). 

(Het volgende hoofdstuk gaat meer in detail in op de verschillende domeinen van het beheer van de raad.) 

 

Interne beoordeling 

 

Voor een beoordeling kan worden verwezen naar de afgesproken acties (periode 2014-2018) voor dit onderdeel. 

 

Er wordt in het kader van een modern HR-beleid 
verder geïnvesteerd in competentieontwikkeling van 
de medewerkers van het secretariaat. 

 
De afspraken over opvolging van het personeel in het 
kader van de vernieuwde evaluatiecyclus worden 
volledig uitgevoerd. De leden van het secretariaat 
volgen regelmatig allerlei studiedagen en conferenties 
en doen zo aan permanente vorming. Een aantal 
leden van het secretariaat volgde ook verschillende 
opleidingen (onder meer taallessen). Resultaten 
daarvan kunnen verder ingezet worden in de werking 
van de raad. Een van de leden van het secretariaat is 
betrokken bij het trainersnetwerk van de FOD. Nuttige 
ervaringen die daar worden opgedaan worden ook 
doorgegeven binnen het secretariaat.  
 
 
Het secretariaat maakt werk van een erkenning als 
ecodynamische onderneming met 3 sterren.  

 
Voorlopig beschikken we met het secretariaat over 
relatief weinig hefbomen om deze erkenning te 
versnellen. Binnen het gebouw van de Financietoren 
hebben we geen eigen indicatoren om ons verbruik 
apart op te volgen of om het gevoerde beleid voor het 
hele gebouw bij te sturen. Er is wel een verdeelsleutel 
afgesproken, en voor ons betekent dat dat we 0,4% 
van het gebouw hebben. Aangezien we geen 

afzonderlijke eigen indicatoren hebben, is het in de 
feiten onmogelijk om de drie sterren te halen. Enkele 
leden van het secretariaat hebben zich wel actief 
geëngageerd in een overlegcommissie van de 
verschillende gebruikers van het gebouw, om te 
komen tot een meer duurzaam beheer, maar dat 
leidde niet tot bijzondere resultaten, onder meer door 
gebrek aan wil van de gebouwenbeheerder om 
verdere stappen te zetten.  
 
 
Er komt een jaarlijks duurzaamheidverslag (waarvan 
het administratief jaarverslag een bijlage is). Daartoe 
wordt ook jaarlijks een stakeholderoverleg 
georganiseerd. 

 
Dit punt is ondertussen uitgevoerd. Sinds de editie 
2014 is het duurzaamheidverslag, met administratieve 
bijlage, het standaardverslag. Voor het verslag 2018 
kozen we voor een speciaal stakeholderoverleg, in de 
vorm van interviews met enkele externe deskundigen. 
Dat leverde een interessant resultaat op. Voor het 
verslag 2019 was het niet mogelijk op een uitgebreide 
of vernieuwende wijze een stakeholderoverleg te 
organiseren, als gevolg van de coronacrisis. De 
bespreking van het verslag tijdens de AV zullen we 
mee organiseren als een stakeholderoverleg. Sinds het 
verslag 2017 is een zogenaamde SDG Monitor in het 
verslag opgenomen.  
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Afbeelding 13: de algemene vergadering van 10 mei 2019 
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DUURZAAM BEHEER, PER DOMEIN 
 

 

We zijn er ons van bewust dat onze grootste bijdrage tot duurzame ontwikkeling ligt in het proactief uitbrengen van 

adviezen ten behoeve van het beleid en het voeden van het maatschappelijk debat. Om de boodschap echter 

geloofwaardig over te kunnen brengen, dienen we zelf het goede voorbeeld te geven. De raad heeft dan ook steeds 

belangrijke inspanningen geleverd om het intern beheer te verduurzamen. De FRDO tracht haar milieubelasting te 

minimaliseren door zich te concentreren op de meest relevante milieuaspecten: vervoer (woon-werk- en zakelijke 

verplaatsingen) en kantoor (huisvesting en duurzaam aankoopbeleid). Daarnaast streeft de FRDO naar een gezond en 

aantrekkelijk sociaal klimaat voor haar medewerkers. De betrokken initiatieven werden gebundeld als vijfde 

beleidsprioriteit. 

 

Afbeelding 14: label ecodynamische onderneming 

 

Sinds 2009 werkt het vast secretariaat van de FRDO met een milieumanagementsysteem (MMS), een beheerstool om 

de milieuprestaties van de organisatie die het invoert continu te verbeteren.  

Na een audit door een verantwoordelijke van het BIM – Leefmilieu Brussel werd het label "Ecodynamische 

onderneming met drie sterren" op 4 oktober 2011 aan het vast secretariaat van de FRDO toegekend voor een periode 

van 3 jaar voor zijn kantoren, toen nog in de Liefdadigheidsstraat.  

Om dit label te behouden besloot het bureau van de raad om in februari 2013 een nieuw kandidatuurdossier in te 

dienen voor de lokalen die ondertussen in de Financietoren gevestigd zijn. Dat initiatief was succesvol. Het label 

“Ecodynamische onderneming met twee sterren” werd ons toegekend in 2013 en hernieuwd op 22 juni 2016 voor 

een periode van 3 jaar (licentienummer 2011/243/2). Het verlies van een ster tegenover de vroegere locatie is te 

verklaren door het gebrek aan indicatoren waarover we beschikken om de verschillende vormen van verbruik op te 

volgen. 

 

Energie-efficiëntie 

 

Elektriciteitsverbruik 

Daar de Financietoren geen afzonderlijke meters per huurder heeft, werd ons een quotiteit van het totale 

elektriciteitsverbruik van het gebouw toegekend, berekend op basis van een ratio die rekening houdt met de 

oppervlakte van de ruimtes die we gebruiken, vergeleken met de totale oppervlakte van het gebouw. 
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Totaalverbruik van 01/01/2019 tot 31/12/2019 geraamd op basis van de ratio = 42,79 MWh. 

Elektriciteit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Verbruik in 

MWh 

43,4 

MWh 

36,8 

MWh 

41,4 

MWh 

38,9 

MWh 

40,00 

MWh 

42,79 

MWh 

 

 

Als raad hebben we geen eigen contract met een leverancier en hebben we geen impact op de keuze ervan. We zijn 

gebonden aan het contract voor het hele gebouw. Er is een contract voor 100% groene stroom. 

We hebben geen zicht op de graad van bezetting van het hele gebouw. Mogelijke verschuivingen in de 

bezettingsgraad kunnen verantwoordelijk zijn voor schommelingen van het gebruik. (Dat geldt ook voor gas en 

water.) 

 

Gasverbruik 

De Financietoren beschikt over een algemene meter voor de verwarming van het gebouw. Aan ons werd een quotiteit 

toegekend, berekend op basis van een verdeelsleutel. 

Totaalverbruik van 01/01/2019 tot 31/12/2019 geraamd op basis van de ratio = 17,79 MWh. 

Genormaliseerd verbruik van 01/01/2019 tot 31/12/2019 geraamd op basis van de ratio = 21,38 MWh. 

Gas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Verbruik 

in MWh 

17,66 

MWh 

20,30 

MWh 

21,56 

MWh 

15,36 

MWh 

17,28 

MWh 

17,79 

MWh 

Genormal. 

Verbruik 

in MWh 

25,03 

MWh 

22,60 

MWh 

24,69 

MWh 

17,94 

MWh 

20,24 

MWh 

21,38 

MWh 

 

 

Als raad hebben we geen eigen contract met een leverancier en hebben we geen impact op de keuze ervan. We zijn 

gebonden aan het contract voor het hele gebouw. 
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Waterverbruik 

 

De Financietoren beschikt over 4 watermeters. Een aandeel van het gecumuleerde verbruik van die vier meters werd 

ons toegekend op basis van een verdeelsleutel. 

 

Totaalverbruik van 01/01/2019 tot 31/12/2019 geraamd op basis van de ratio = 133,67m³. 

Water 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Verbruik 

in m³ 

143,73 

m³ 

130,60 

m³ 

153,09 

m³ 

148,20 

m³ 

146,69 

m³ 

133,67 

m3 

 

 

Als raad proberen we vanzelfsprekend het waterverbruik zo laag mogelijk te houden. We hebben evenwel als huurder 

weinig structurele middelen in handen om het verbruik verder te doen dalen. 

 

Mobiliteit 

 

Alle personeelsleden van het secretariaat van het FRDO komen met het openbaar vervoer naar het werk. Zij krijgen 

alle daaraan verbonden kosten volledig terugbetaald (individuele jaarabonnementen). Ook voor hun woon-

werkverplaatsingen per fiets krijgen ze een kilometervergoeding. Wanneer zij naar congressen of externe 

conferenties moeten gaan, gebruiken de personeelsleden van het FRDO-secretariaat eveneens uitsluitend het 

openbaar vervoer, op de uitzonderingen na.  

Voor buitenlandse zendingen gebruiken de personeelsleden van het secretariaat van het FRDO, alsook de voorzitter, 

bij voorkeur milieuvriendelijk vervoer. De trein (2de klasse) wordt dus verkozen wanneer dit mogelijk is.  

Zoals in de vorige jaren werd de uitstoot die veroorzaakt werd door de leden van het secretariaat voor buitenlandse 

zendingen gecompenseerd, met steun aan een duurzaam project. In dat verband werd beslist om een project te 

financieren voor reparatie van oude fietsen door mensen met een handicap. De fietsen gaan daarna naar mensen die 

er nood aan hebben in Afrika. De dimensies ecologie, samenwerking en sociale inclusie zijn dus geïntegreerd in het 

project. In 2019 werd 2.311 kg CO2-equivalent-uitstoot gecompenseerd, tegen 732 kg in 2018, 2.446 kg in 2017, 5.700 

kg in 2016, 281 kg in 2015 en 7.640 kg in 2014. De verschillen hebben vooral te maken met de locatie van de jaarlijkse 

klimaatconferentie: 2014 Lima, 2015 Parijs (minder kilometers, en gebruik van de trein in plaats van het vliegtuig), 

2016 Marrakesh, 2017 Bonn, 2018 Katowice, 2019 Madrid. 

Er zijn geen volledige gegevens over de verplaatsingen die onze leden doen in het kader van initiatieven van de raad. 
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Als er dringende leveringen dienen te gebeuren, maakt het secretariaat zoveel mogelijk gebruik van een fietskoerier.  

 

 

Afbeelding 15: keuze voor duurzame catering tijdens onze events 

 

Afvalbeheer en materialengebruik 

 

Wij passen een sorteersysteem toe voor het afval dat wij produceren. Papier, plastic, glas, blikjes en restafval worden 

verzameld in afzonderlijke vuilnisbakken en daarna verzameld door het schoonmaakbedrijf, dat ook zorgt voor de 

recyclage. 

Tot slot wordt ook afval dat als gevaarlijk moet worden beschouwd speciaal behandeld. 

Er is geen aparte afvalophaling enkel voor de raad, dus er zijn geen aparte cijfers over de hoeveelheid opgehaald 

afval. 

De voornaamste grondstof die wij verbruiken, is papier. Ook al spannen wij ons enorm in om zoveel mogelijk op de 

computer te werken en om de documenten via elektronische weg naar onze leden te sturen, toch moeten wij vaak 

documenten printen voor een vergadering, bijvoorbeeld wanneer een bijdrage pas kort ervoor is ontvangen. 

Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat onze adviezen worden verspreid bij de ministers, parlementsleden en de 

verschillende belanghebbende personen. Dit gebeurt via de post. Wij beperken evenwel de impact van ons 

papiergebruik door gerecycleerd papier te gebruiken (labels Ecolabel en ISO 14001) en door de documenten recto 

verso te printen. 

 

Papier 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

aantal 30.200  23.890 26.291 30.265 33.215 28.836 
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Aankoopbeleid 

 

Bij aankoop van producten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de milieu-impact van de producten. Voor 

wat papier betreft, wordt altijd gekozen voor 100 % gerecycleerd papier. Er worden uitsluitend reinigingsmiddelen 

met ecolabel gebruikt. 

Voor wat de drank en eventuele koekjes voor vergaderingen betreft, serveert men alleen bio-en of 

fairtradeproducten. De raad heeft er ook voor gekozen water van de kraan aan te bieden in plaats van water in 

flessen.  Wanneer er een evenement georganiseerd wordt, wordt er zoveel mogelijk met een bio- en/of fairtrade 

gecertificeerde traiteur gewerkt. We vragen ook aandacht voor verpakking en afvalpreventie. We kiezen steeds voor 

een locatie die gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. 

 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheid op het werk 

De evacuatieoefening in de Financietoren vond plaats in september. De gebouwbeheerder kon daarbij vaststellen dat, 

technisch gezien, alles goed verliep. De instructies werden goed opgevolgd door de bewoners van het gebouw. 

Tot slot bestaan de enige mogelijkerwijs gevaarlijke stoffen waarmee in het FRDO-secretariaat wordt gewerkt uit 

afvalproducten (toners, lege inktpatronen). Tot zij worden opgehaald, worden zij op een veilige manier opgeslagen in 

een lokaal dat afgezonderd is van de bureaus waar de secretariaatsmedewerkers werken. 

 

Welzijn op het werk  

Er wordt alles aan gedaan om de werksfeer in de lokalen van het FRDO-secretariaat zo aangenaam mogelijk te maken. 

De situering van de kantoren maakt het mogelijk dat iedereen daglicht heeft. Dankzij het dubbel glas kan 

geluidshinder worden beperkt. In de lokalen staan heel wat groene planten en de personeelsleden kunnen in alle rust 

eten in een zaaltje dat hun ter beschikking wordt gesteld. 

Het telewerk wordt zoveel als mogelijk aangemoedigd. Door de medewerkers de mogelijkheid te geven van thuis uit 

te werken, kan men ook de dienst verzekeren wanneer het openbaar vervoer verstoord is, zonder terug te moeten 

vallen op de eigen wagen, en kan men het aantal verplaatsingen verminderen. In 2019 hebben alle personeelsleden 

van het FRDO-secretariaat gebruik gemaakt van dit systeem. 
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Tot slot hebben de medewerkers glijdende werkuren, zodat zij een bepaalde beweegruimte hebben om hun 

werkrooster aan te passen aan dat van het openbaar vervoer... 

 

Interne communicatie 

 

Om ervoor te zorgen dat er een goede interne communicatie is, vergaderen de personeelsleden van het FRDO-

secretariaat ongeveer om de twee weken op maandag. Op deze stafvergaderingen worden de agenda’s van de 

verschillende werkgroepen overlopen en worden de nog te verwezenlijken projecten besproken.  

Bovendien vindt elk jaar na het zomerreces een stafvergadering plaats buiten de FRDO. Tijdens de stafdag zit het hele 

team van het secretariaat samen 

 enerzijds om te evalueren of het werk van het secretariaat beantwoordt aan de vragen van de leden van de 

FRDO en de verwachtingen van de verschillende gebruikers van onze diensten en publicaties, in het kader 

van de vier grote opdrachten van de FRDO 

 anderzijds om het te hebben over innoverende voorstellen die de kwaliteit en de efficiëntie van de prestaties 

van het secretariaat kunnen verbeteren, en dat in functie van de capaciteit van de FRDO om de eigen 

doelstellingen uit te voeren. 

De stafdag 2019 vond plaats op 3 oktober in Tervuren en had verschillende doelstellingen: 

 Vanuit de stand van zaken in de verschillende werkgroepen bekijken welke elementen zouden moeten 

worden geïntegreerd in het nieuwe jaarprogramma. 

 Mogelijkheden onderzoeken om de raad meer zichtbaar te maken voor mogelijk geïnteresseerden. 

 Nadenken over de interfederale en internationale rol van de raad. 

 Nadenken over mogelijkheden om het budget dat voorzien is voor studies zo optimaal mogelijk in te zetten. 

Tijdens de stafdag wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar standpunt te geven en voorstellen te doen. Die worden 

daarna bediscussieerd en in groep verder uitgewerkt.  

De besluiten van de stafdag werden geconcretiseerd in verschillende nota’s die werden voorgelegd aan het bureau. 

 

Vorming en opleiding 

 

Omdat duurzame ontwikkeling een multidisciplinair begrip is dat voortdurend evolueert en waarin regelmatig nieuwe 

concepten opduiken, moeten de leden van het FRDO-secretariaat op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van de 

thema’s die hun aangaan. Bijscholing is dus van essentieel belang om de kwaliteit van de werkzaamheden van het 

secretariaat te garanderen en zijn taak als kenniscentrum te verzekeren.  

Daarom nemen de leden van het FRDO-secretariaat regelmatig deel aan conferenties en congressen over thema’s die 

verband houden met de werkgroep waarin zij actief zijn. Onder de rubriek ‘Externe vertegenwoordiging’ van het 

administratief verslag vindt u een lijst van deze conferenties en congressen terug. 

Een van de leden van het secretariaat is ook actief in het trainersnetwerk van de FOD VVVL (in samenwerking met het 

RIZIV) en verzorgt daar mee opleidingen. 
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Loopbaanbegeleiding 

 

In het kader van de evaluatiecyclus die opgezet is binnen de federale overheidsdiensten kregen alle leden van het 

secretariaat van de FRDO een planningsgesprek met hun functionele chef in februari, en een evaluatiegesprek in 

december. Tijdens die procedure worden de doelstellingen en de middelen om die nog beter te behalen van elk 

personeelslid besproken en ook geformaliseerd in het planningsgesprek. De mate waarin de doelstellingen zijn 

gehaald wordt besproken in het evaluatiegesprek. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het betrekken van iedereen 

als team bij het werk van het secretariaat, de kwaliteit van de beschikbaarheid van iedereen voor de leden, de 

administratie en andere actoren die een beroep doen op onze diensten. Die uitwisseling laat een beter functioneren 

toe – individueel en als organisatie – door op een dynamische en overlegde manier de te behalen doelen te 

formuleren. Dat gebeurt voor elk personeelslid. Zo wordt ook de opvolging van zijn of haar werk verzekerd in overleg 

met de hiërarchische overste. 

Aangezien duurzame ontwikkeling een transversaal concept is dat constant in evolutie is, waarbij regelmatig nieuwe 

concepten werden geïntegreerd, is het noodzakelijk voor de leden van het secretariaat om geïnformeerd te blijven 

over de relevante materies. Een permanente vorming is bijgevolg essentieel om de kwaliteit van het werk van het 

secretariaat te garanderen en zo ook de functie van kenniscentrum te verzekeren. Daarom nemen de leden van het 

secretariaat regelmatig deel aan conferenties en congressen over onderwerpen die in verbad staan met het thema 

van de werkgroep waarin ze actief zijn. 

Daarnaast krijgt elk personeelslid de mogelijkheid om zich in te schrijven in een vorming die het hem of haar mogelijk 

maakt de opdrachten beter uit te voeren. Speciale aandacht gaat naar het delen van informatie en expertise tussen 

de leden van het secretariaat. Zo kunnen zij hun kennis vergroten, net als hun werkattitudes als team rond 

onderwerpen die permanent in beweging zijn. 

 

Afbeelding 16: conferentie over duurzame ontwikkeling in België op 24 april 2019, in de Senaat 
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SDG MONITOR | HOE DRAAGT DE FRDO 

BIJ AAN DE UITVOERING VAN DE SDGS? 
 

 

Sinds het duurzaamheidsverslag 2017 werken we – stap voor stap – aan wat een echte SDG Monitor zou moeten 

worden voor de FRDO.  

 

Hoe moet je rapporteren over de SDGs? 

 

In een duurzaamheidsverslag iets zeggen over SDGs1 is geen vanzelfsprekende oefening. De FRDO heeft ervoor 

gekozen om een duurzaamheidsverslag te maken op basis van internationale standaards, in dit geval de GRI-normen. 

Doel daarvan is op een transparante wijze te rapporteren over het eigen functioneren op het vlak van duurzaamheid. 

Een organisatie rapporteert over het al dan niet behalen van de zelf gekozen strategische doelstellingen en gebruikt 

daarvoor het GRI-kader op zo’n wijze dat rapporten van verschillende organisaties of bedrijven onderling 

vergelijkbaar zijn. Concreet bevat het grootste deel van dit duurzaamheidsverslag een beoordeling van het eigen 

functioneren, gekoppeld aan het strategisch kader van de FRDO. 

De voorbije jaren is er gewerkt aan een visie en praktische suggesties voor hoe men moet rapporteren over de 

realisatie van de SDGs in dezelfde GRI-logica.2 Er zijn op dit moment nog geen formele standaards voor hoe een 

organisatie uit de publieke sector dient te rapporteren over bijdrage aan de SDGs. Er zijn al wel uitgewerkte modellen 

voor bedrijven (in opvolging trouwens van target 12.6 van de SDGs). Die kunnen ons inspireren. Een belangrijke 

publicatie in dat verband is de SDG Compass.3 

Ondertussen is een praktische gids over hoe de SDGs kunnen geïntegreerd worden in de verslaggeving.4 Die beschrijft 

concreet welke stappen men dient te zetten in de verslaggeving en de strategische planning. 

                                              

1 Zie: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  
2 Zie: GRI, Business Reporting on the SDGs. https://www.globalreporting.org/information/sdgs/pages/reporting-on-
the-sdgs.aspx  
3 Zie: https://sdgcompass.org/  
4 Zie: GRI and Global Compact, Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Reporting-on-SDGs_Practical_Guide.pdf  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.globalreporting.org/information/sdgs/pages/reporting-on-the-sdgs.aspx
https://www.globalreporting.org/information/sdgs/pages/reporting-on-the-sdgs.aspx
https://sdgcompass.org/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Reporting-on-SDGs_Practical_Guide.pdf
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Er is dus in principe nood aan een formeel afgesproken strategisch kader voor de eigen organisatie. De organisatie 

bepaalt hoe men de SDGs voor de eigen organisatie interpreteert, spreekt prioriteiten en doelen af, integreert die in 

de werking en rapporteert daarna over hoe de eigen strategische SDG-doelen gehaald zijn of niet. 

In 2019 had de FRDO zelf nog geen formeel eigen ‘SDG-plan’. Sinds 2018 zijn er wel belangrijke stappen gezet om de 

SDGs beter te verankeren in de strategische doelstellingen. In het activiteitenprogramma 2020-2021 dat werd 

voorbereid in 2019 zijn de SDGs opgenomen als een referentiekader voor de eigen werking. Dat zal vanaf het 

volgende duurzaamheidsverslag een verdere verbetering van deze monitor toelaten.  

Er is sprake van een transversale aandacht voor de SDGs in de publicatie en activiteiten en van een ‘SDG check’ bij de 

adviezen. Er was evenwel in 2019 geen formeel SDG-plan met specifieke doelstellingen voor (nieuwe) acties of 

initiatieven en afgesproken prioriteiten waarover kan gerapporteerd worden. Naast het nieuwe 

activiteitenprogramma zal er voor 2020 mogelijk nog een SDG-actieplan komen specifiek voor het FRDO-secretariaat. 

 

Die context maakt rapporteren niet vanzelfsprekend. Is het voldoende om ervan uit te gaan dat een organisatie die de 

term duurzame ontwikkeling in de eigen naam heeft daardoor automatisch actief bijdraagt aan de realisatie van de 

SDGs? Is het gezien de aard van de organisatie wel mogelijk om te spreken van een echte bijdrage? Er zijn risico’s. 

Enerzijds is er het risico dat men de verschillende activiteiten van een organisatie die duurzame ontwikkeling als 

bestaansreden heeft te weinig waardeert, enkel en alleen omdat er geen formeel afgesproken band met de SDGs is. 

Anderzijds is er het risico dat men te weinig zelfkritisch kijkt naar de reële impact van de organisatie op het bereiken 

van de SDGs en targets in hun concrete vorm. De rol van de FRDO ligt in het uitwerken van de systemische opvolging 

van het SDG-beleid van de federale overheid evenals de afstemming en samenwerking met de regionale en lokale 

overheden. Een eenduidige keuze maken tussen verschillende opties is niet eenvoudig.  

In het rapport 2017, dat een eerste methodologische bijdrage wilde leveren aan wat een SDG Monitor moet worden, 

stelden we dat er globaal drie opties zijn. Voor elke optie zijn in principe goede argumenten. 

 

Optie 1 | Niet rapporteren zolang er geen (eigen) strategisch kader is 

 Het is ingewikkeld te rapporteren over een bijdrage aan de SDGs aangezien de FRDO (voor 2019) nog geen 

strategische doelen op het vlak van de SDGs heeft afgesproken voor zichzelf. Er is in het wettelijk kader nog 

geen bepaling voorzien voor welke specifieke rol de FRDO krijgt in het hele traject van de implementatie van 

de SDGs door ons land. 

 Er is bijgevolg nog geen formeel referentiepunt voor hoe we de rol van de FRDO in dit alles moeten 

beoordelen. Dat maakt het moeilijk om een en ander op een correcte en transparante manier te doen en er 

controleerbaar over te rapporteren. 
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 Vanuit deze opties is het voorlopig nog te vroeg om een eigen SDG Monitor te maken. De weergave over 

activiteiten die iets te maken hebben met de SDGs is vooral beschrijvend. 

 

Optie 2 | Een brede benadering, de eigen activiteiten verbinden met de SDGs 

 Uitgangspunt voor deze optie is dat de bestaansreden van de FRDO het streven naar duurzame ontwikkeling 

is. We mogen er in principe van uitgaan dat alle activiteiten die de raad in de loop van het eigen ontstaan 

heeft ontwikkeld een positieve bijdrage zijn aan het project van een duurzame ontwikkeling. Aangezien de 

actuele vertaling van de traditie van duurzame ontwikkeling sinds de Conferentie van Rio van 1992 het 

project van de SDGs is, kan men aannemen dat alle activiteiten die de FRDO ontwikkelt – of ze nu 

uitdrukkelijk formeel verbonden zijn met de SDGs of niet – in principe een positieve bijdrage vormen aan het 

doel van het SDG-kader. 

 Zelfs al is er (nog) geen formeel strategisch kader, men kan aangeven hoe de eigen activiteiten (minstens in 

de geest) verbonden zijn met de thema’s die in de verschillende SDGs aan bod komen. Zo kan men dan op 

jaarbasis bekijken of de raad meer rond bepaalde SDG-inhouden heeft gewerkt dan rond andere. 

 Deze benadering voorkomt dat de SDGs een mogelijk verengend kader worden voor de eigen werking. Het 

voorkomt ook dat (onterecht) de indruk zou ontstaan dat positieve initiatieven impliciet minder waardevol 

zouden lijken, enkel omdat ze niet formeel verbonden zijn met de SDGs. 

 Een mogelijk risico van deze benadering is dat het voor de organisatie relatief gemakkelijk wordt om alles 

wat men doet te beschouwen als een bijdrage aan de SDGs, wat de potentieel transformatieve kracht ervan 

beperkt. 

 

Optie 3 | Een striktere benadering, proberen correct in te schatten welke activiteiten hebben bijgedragen aan de 

concrete realisatie van de concrete SDGs 

 Uitgangspunt voor deze benadering is dat we het brede project van duurzame ontwikkeling niet laten 

samenvallen met het concrete project van de SDGs en targets. Op basis daarvan wordt er voldoende kritisch 

gekeken naar welke activiteiten of initiatieven echt verbonden zijn met specifieke SDGs en targets. Daarvan 

wordt gepoogd zo goed mogelijk in te schatten wat hun concrete impact is: hebben ze bijgedragen aan het 

sneller bereiken door ons land van de concrete targets zoals die verbonden zijn met de SDGs. Die focus zegt 

op geen enkele manier dat de andere activiteiten minder waardevol zouden zijn of alles wat de raad tot nu 

toe deed minder relevant zou zijn. Het is enkel een poging om op een controleerbare manier te beschrijven 

welk waarneembaar verschil de raad heeft gemaakt voor het concrete project van de SDGs in dat jaar. Door 

de wettelijke opdracht van de FRDO is de impact op duurzaamheidsevoluties in het beleid en op het terrein 

vooral indirect en dus moeilijk te meten. Dat geldt zeker voor een uitsplitsing tussen het brede project en de 

initiatieven die expliciet verbonden zijn met specifieke SDGs. 

 Het kan zijn dat – gezien de aard van de organisatie die we zijn en de wettelijke opdrachten – de keuze voor 

deze optie uiteindelijk te moeilijk haalbaar blijkt in de meest ideale vorm. Het kan zijn dat er methodologisch 

te veel problemen blijven. 

 Anderzijds kan de keuze voor deze optie ertoe leiden dat op een meer zelfkritische wijze naar het eigen 

functioneren wordt gekeken en dat niet te eenvoudig wordt verondersteld dat alle activiteiten automatisch 

een bijdrage zijn aan de SDGs.  

 Een mogelijk risico van deze benadering is dat we als organisatie die binnen een welbepaald wettelijk kader 

moet werken te kritisch zijn voor onszelf. 

In wat volgt gaan we, net als vorig jaar, uit van optie 2 en 3. Doel is om zo verdere stappen te zetten naar een 

werkbare rapportering over de eigen bijdrage aan de SDGs. 
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Evaluatie 2019, vanuit optie 2 

 

In welke mate kunnen de activiteiten van de raad verbonden worden met de SDGs? 

 Als men de uitgebrachte adviezen zou verbinden met afzonderlijke SDGs, blijkt dat de grootste aandacht ging 

naar SDGs 7 en 13. Er was ook een advies over het geheel van de SDGs (via het federaal rapport). In drie van 

de vier adviezen zijn de SDGs ook vermeld. 

 Bij de publieksactiviteiten ging er aandacht naar de SDGs als geheel (duurzame ontwikkeling in België, met 

een vooruitblik naar de parlementsverkiezingen). De verschillende activiteiten rond financiering van de 

transitie kunnen beschouwd worden als een invulling van de thema’s van SDG 12. De activiteiten over 

mobiliteit hadden betrekking op SDG 11. De activiteit over biodiversiteit hing samen met SDG 14-15 en de 

activiteit over voedselzekerheid met SDG 2. 

 De interne forumactiviteiten (handelsbeleid) hadden vooral te maken met SDG 17 of met de SDGs als geheel 

(rapport duurzame ontwikkeling).   

 De raad speelde verder een belangrijke intermediaire rol. Via de raad waren de leden betrokken bij de 

werkzaamheden van de Coormulti. In afwezigheid van een volwaardige nieuwe federale regering in 2019 had 

de raad weinig of geen kans om het formeel beleidsproces op het vlak van implementatie van de SDGs 

verder te beïnvloeden. 

 De raad publiceerde de Update, en probeerde op die manier bij een publiek van geïnteresseerden de kennis 

over de actuele ontwikkelingen rond de SDGs te bevorderen. 

 Vooral via het secretariaat waren we als organisatie betrokken bij een aantal externe informatieve 

activiteiten over de SDGs (zoals lessen in het hoger onderwijs). 

 Voorbereidingen en voorstellen werden uitgewerkt voor een latere strategische verankering van de SDGs in 

de eigen organisatie. Zo kwam het thema aan bod in vergaderingen van het bureau en de AV. 

 In vroegere adviezen van de raad werd aangedrongen op een sterker institutioneel kader op federaal en 

Belgisch niveau voor de implementatie van de SDGs. Een dergelijk kader is op dit moment nog niet 

overtuigend aanwezig, wat het niet eenvoudig maakt voor de FRDO om de eigen rol optimaal in te vullen. In 

het eerder uitgebrachte advies met een boodschap voor de nieuwe federale regering formuleerde de raad in 

dat verband enkele aanbevelingen. 

 Samengevat kan men zeggen dat de raad – binnen de beperkingen van de huidige institutionele context – 

een algemene rol heeft gespeeld gericht op een sterkere implementatie van de SDGs door ons land. Binnen 

de eigen activiteiten was er sprake van aandacht voor de SDGs, zij het meer indirect dan direct. Binnen 

diverse initiatieven was er wel aandacht voor thema’s die een grote rol spelen in de SDGs, zoals energie, 

klimaat, gezondheid, mobiliteit, voedsel, duurzame productie en consumptie, duurzame financiële 

architectuur en nieuwe economische modellen. Het kan evenwel niet gezegd worden dat het SDG-kader op 

zich de aanleiding vormde voor het nemen van die initiatieven. 

 

Evaluatie 2019, vanuit optie 3 

 

In welke mate heeft de FRDO in 2019 zelf actief bijgedragen aan het behalen van de SDGs?  

 De strategische verankering van de SDGs in de werking bleef voorlopig relatief beperkt, maar stappen 

worden gezet voor een betere verankering de volgende jaren. De voorbereiding voor het actieprogramma 

2020-2021, met daarin een verankering van de SDGs, gebeurde in 2019. 

 Bij de activiteiten in 2019 die min of meer gerelateerd waren aan de SDGs waren er enkele op eigen initiatief 

van de raad. De conferentie over duurzame ontwikkeling in België was daarvan een voorbeeld. Het advies 

over het federaal rapport (dat gaat over de SDGs) kwam er ook op eigen initiatief.  

 Daarnaast waren er activiteiten die er kwamen op vraag van de regering of een overheidsinstantie zoals 

ENOVER (adviezen). In het gezamenlijk advies met andere adviesraden over het Nationaal Energie en 
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Klimaatplan (NEKP) is er een duidelijke verwijzing naar de SDGS. Ook in het FRDO-advies over het NEKP is er 

een verwijzing naar de SDGs. 

 Binnen het personeelskader is er wel een toewijzing van het dossier van de SDGs als geheel aan een van de 

medewerkers. Eerder opgestarte initiatieven, zoals de nieuwsbrief Update, lopen door. Via de vergaderingen 

van de Coormulti is de raad (indirect) betrokken bij de beleidsopbouw. Nieuwe eigen initiatieven rond SDGs, 

als gevolg van een strategische keuze in die zin, zijn er nog niet. Er wordt wel een eigen SDG-actieplan 

voorzien voor het secretariaat in 2020.  

 De raad moest in 2019 (en ondertussen ook in 2020) werken in een context zonder volwaardige federale 

regering. Dat maakte het zo goed als onmogelijk om extra initiatieven te nemen met het oog op 

beleidsbeïnvloeding rond de SDGs. Het blijft verder teleurstellend dat, bv. in het dossier van het nieuw 

federaal plan duurzame ontwikkeling, de raad niet op een meer structurele en proactieve wijze is betrokken 

bij het beleid (zoals trouwens is voorzien in het wettelijk kader). 

 In de adviezen is er bij 3 van de 4 uitgebrachte adviezen sprake van een expliciete verwijzing naar de SDGs. In 

het geval van het advies over het federaal plan is dat het duidelijkst. In de adviezen over het NEKP zijn de 

SDGs relatief duidelijk aanwezig. In 2018 was er binnen het geheel van de adviezen relatief minder aandacht 

voor de SDGs. (Daar moet wel bij vermeld worden dat er in 2018 12 adviezen werden uitgebracht tegenover 

4 in 2019.) 

 Bij de publieksactiviteiten zijn er zeker nog heel wat mogelijkheden om zelf, meer proactief, te verwijzen 

naar de SDGs als een referentiekader.  

 Binnen de werking van het secretariaat is er inhoudelijk een groeiende aandacht voor de SDGs. In het bureau 

kwam het onderwerp regelmatig aan bod in 2019, als voorbereiding van het nieuwe activiteitenprogramma 

voor 2020-2021. 

 Voor wat de werking van de raad betreft, loopt het beleid van de vorige jaren door. Er is niet echt sprake van 

nieuwe initiatieven die op zich geïnspireerd zijn door de SDGs. Het is wel zo dat de raad – waar mogelijk – 

keuzes probeert te maken om onder meer de ecologische impact van de eigen werking zo laag mogelijk te 

houden. Binnen de marges die er zijn, wordt gedaan wat mogelijk en haalbaar is. Een meer structurele 

verankering van de SDGs in de manier waarop keuzes worden gemaakt en bv. het financieel beleid wordt 

gevoerd is nog mogelijk. Er was voor 2019 nog geen specifiek SDG-actieplan voor het secretariaat, maar er 

was wel de intentie om in 2019 te werken aan een vermindering van het papiergebruik, wat ook duidelijk 

gelukt is. Het blijft voor het duurzaam beheer van het secretariaat evenwel frustrerend dat we door de 

organisatie in de Financietoren – bv. zonder eigen meters of mogelijkheid tot sturing voor elektriciteit of gas 

– weinig of geen eigen impact hebben. Voor veranderingen in het verbruik die in 2019 zichtbaar werden 

hebben we ook geen goede verklaringen, we kunnen enkel gissen.    

 Voor wat de leden betreft, zijn er in strikte zin geen speciale nieuwe initiatieven die de leden zelf binnen de 

FRDO hebben genomen met als doel de SDGs te halen. Er zijn ook geen nieuwe initiatieven om bv. de impact 

van het vervoer in de context van activiteiten of missies namens de FRDO te verminderen. Er zijn voorlopig 

ook geen voorbeelden van nieuwe partnerschappen die tot stand kwamen in de context van de FRDO. 

Tegelijk is het wel zo dat verschillende leden van de raad in hun eigen werking belangrijke inspanningen 

leveren om bij te dragen aan de realisatie van de SDGs. De rapportering daarover is in hun verslagen te 

vinden. 

 Het is voorlopig moeilijk om toetsbaar de reële beleidsimpact in te schatten voor wat betreft de realisatie 

van de SDGs door de diverse activiteiten van de raad. Uit de terugkoppeling door de ministers over de 

uitgebrachte adviezen is niet eenduidig op te maken dat de aanbevelingen van de FRDO hebben geleid tot 

concrete beleidswijzigingen die de SDGs in hun concrete vorm sneller dichterbij brengen.  

 Op basis van deze evaluatie kan een aanbeveling worden geformuleerd voor een volgend 

duurzaamheidsverslag. Het volgende duurzaamheidsverslag zal worden gestructureerd volgens het nieuwe 

activiteitenprogramma, met daarin een verankering van de SDGs. Er zal waarschijnlijk ook voor het 

secretariaat nog een SDG-actieplan komen in 2020. Met die elementen zou het mogelijk moeten zijn om 

voor 2020 meer gericht en controleerbaar te kunnen rapporteren over het al dan niet halen van de eigen 

voornemens op het vlak van de SDGs. 
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BIJLAGE 1 | OVERZICHT VAN DE 

STAKEHOLDERS 
 

 

In dit overzicht wordt een beschrijving gegeven van de communicatielijnen met de verschillende belangrijke 

stakeholders, gezien vanuit de FRDO.  

Op geen enkele manier wordt hier een uitspraak gedaan over de stakeholders op zich, de manier waarop ze werken 

of hun houding tegenover de FRDO. Er wordt enkel gepoogd in kaart te brengen hoe de communicatielijnen lopen, en 

wat daarover geweten is vanuit het perspectief van de FRDO. Zo moeten bv. gesignaleerde informatietekorten 

geïnterpreteerd worden als een opdracht voor de FRDO, een opdracht die dankzij het duurzaamheidverslag kan 

worden opgenomen. Zo kan de focus verschuiven van de communicatiemiddelen op zich naar de communicatie als 

geheel, gezien vanuit het perspectief van de belanghebbenden.  

 Leden van de raad. Met de leden van de raad wordt de communicatie het meest intensief georganiseerd. Via 

bureau en AV zijn er structurele overlegmomenten. Er zijn regelmatig zendingen met documenten en 

verslagen voor de verschillende vergaderingen. Er is contact tijdens fora. De verschillende externe 

communicatiemiddelen zoals de website en de nieuwsbrief hebben ook de leden als doelpubliek. Naast dat 

alles zijn er vele informele contacten tussen de leden en het secretariaat. 

 

 Werkgroepen van de raad. De werkgroepen van de raad zijn hoofdzakelijk samengesteld door 

vertegenwoordigers van of namens de leden. De communicatiemiddelen zijn dus grotendeels vergelijkbaar. 

In de werkgroepen zijn er wel contacten met externe deskundigen. De feedback met de 

secretariaatsmedewerkers verloopt vooral via de opmaak van de adviezen en de verwerking van 

opmerkingen en amendementen. 

 

 Secretariaatsmedewerkers. De communicatielijnen verlopen via de dagelijkse contacten op het secretariaat. 

De tweewekelijkse stafvergadering is een draaischijf voor uitwisseling van ervaringen en bespreking van de 

planning en de uitvoering van taken. Er is verder een evaluatiecyclus, met jaarlijkse evaluatie- en 

planningsgesprekken. Op die manier is er een ruime mogelijkheid voor terugkoppeling en 

competentieontwikkeling. 

 

 Ministers en kabinetten. Voor een deel zijn de communicatielijnen formeel geregeld. Formele adviesvragen 

krijgen ook een formeel antwoord, en dat binnen vastgestelde termijnen. Vertegenwoordigers van de 

kabinetten participeren aan de AV’s en soms aan de werkgroepen. Verder zijn er regelmatige contacten via 

externe vergaderingen, zoals de Coormulti. Naast dat alles zijn er voortdurend ook informele contacten. 

 

 FIDO (Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling). Met de FIDO zijn er formele contacten en informele 

contacten. Er is gemakkelijke en constructieve uitwisseling van informatie. De nieuwsbrieven van de raad 

worden gelezen en overgenomen. Of er informatietekorten zijn, is niet duidelijk. 

 

 FOD VVVL. Met de FOD VVVL zijn er vooral met de stafdiensten formele en informele contacten. Die hebben 

te maken met de administratieve organisatie en het personeelsbeleid van het secretariaat van de raad. 

Daarnaast is er ook beleidsmatig overleg over de rol van de raad binnen het geheel van de FOD. Met een 

aantal ambtenaren of diensten zijn er intensieve contacten (bv. dienst klimaat van de FOD). Of de 

communicatiemiddelen van de raad alle ambtenaren bereiken die potentieel geïnteresseerd zijn in de 

werking van de raad en of er informatietekorten zijn, is niet duidelijk.  
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 Task Force Duurzame Ontwikkeling. Met de Task Force DO zijn er formele contacten en informele contacten. 

Of er informatietekorten zijn en of de informatiemiddelen van de raad voldoende doordringen, is niet 

duidelijk. FRDO en TFDO worden bij elkaars werkzaamheden betrokken. 

 

 ICDO. Met de ICDO zijn er indirecte contacten, vooral via het FIDO. Of er informatietekorten zijn en of een 

meer actieve communicatiepolitiek nodig is, is niet duidelijk. 

 

 Kamercommissie klimaat en duurzame ontwikkeling. De contacten zijn weinig structureel. Wanneer er 

overlegmomenten worden georganiseerd, is er ruimte voor uitwisseling. Of alle betrokken parlementsleden 

voldoende bereikt worden door de communicatiemiddelen van de raad, is onvoldoende duidelijk. Of de 

gebruikswaarde van de adviezen voor de parlementaire werkzaamheden voldoende benut wordt, is evenmin 

duidelijk. 

 

 Federale en regionale adviesraden. Vooral sinds 2014 zijn de contacten met andere adviesraden nauwer 

geworden. Zo zijn er verschillende adviezen samen met de CRB, de NAR en de RVV gemaakt. Er werd ook 

samengewerkt voor adviezen en initiatieven met de regionale adviesraden. Communicatie verloopt dus vrij 

intens via de medewerkers van de secretariaten van de raden. De publicaties van de verschillende raden 

worden ook gelezen. 

Afbeelding 17: Seminarie over duurzaam investeren, op 29 januari 2019 
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BIJLAGE 2 | WOORDENLIJST 
 

 

2030 Agenda Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Deze agenda is 
het resultaat van het proces Post-2015. De 2030 Agenda vormt het kader voor het 
internationaal beleid DO tot 2030. De SDGs vormen er een belangrijk onderdeel van. De 
Agenda werd goedgekeurd door de Verenigde Naties op 25 september 2015. 
(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld)  
 

AV Algemene Vergadering  

BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer (www.leefmilieubrussel.be )  

BRC Verbruik  Bijzondere raadgevende commissie verbruik, deel van de CRB, vroeger de ‘Raad voor het 
verbruik’. (https://www.ccecrb.fgov.be/c/nl/25/voorstelling ) 
 

CCIM Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid  

CESW Conseil économique et social de Wallonie (www.cesrw.be)  

Coormulti Overlegvergadering waar ambtenaren van federale en gewestelijke administraties samen 
standpunten voorbereiden, onder meer ter voorbereiding van de standpunten die België 
in EU-verband inneemt op internationale conferenties. 
 

COP Conference of the Parties, een internationale conferentie over de uitvoering van een 
internationaal verdrag, zoals het klimaatverdrag.  
 

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (www.ccecrb.fgov.be)  

DO Duurzame ontwikkeling 

DOEB Duurzame Ontwikkeling Effecten Beoordeling, een instrument om de impact van 
beslissingen op duurzame ontwikkeling in kaart te brengen. Vanaf begin 2014 is de DOEB 
opgenomen in de RIA.  
 

EEAC European Environment and Sustainable Development Adisory Councils, een Europees 
netwerk van adviesraden milieu en duurzame ontwikkeling (www.eeac.eu) 
 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme, een Europees certificaat voor goede 
milieuprestaties van een organisatie (http://ec.europa.eu/environment/emas) 
 

ESDN European Sustainable Development Network, het netwerk van Europese professionals 
die werken rond duurzame ontwikkeling (http://www.sd-network.eu/ ) 
 

ESRBHG Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(www.esr.irisnet.be/esrbhg) 
 

FIDO Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (= opvolger van de POD DO) 
(http://fido.belgium.be/nl ) 
 

FOD VVVL Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (www.health.belgium.be) 
 

FRDO Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (www.frdo-cfdd.be ) 
 

GRI Global Reporting Initiative, een internationale standaard voor 
duurzaamheidverslaggeving (www.globalreporting.org)  
 

HLPF High-Level Political Forum. Het centrale platform binnen de Verenigde Naties dat instaat 
voor de uitvoering van de 2030 Agenda. (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf ) 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.leefmilieubrussel.be/
https://www.ccecrb.fgov.be/c/nl/25/voorstelling
http://www.cesrw.be/
http://www.ccecrb.fgov.be/
http://www.eeac.eu/
http://ec.europa.eu/environment/emas
http://www.sd-network.eu/
http://www.esr.irisnet.be/esrbhg
http://fido.belgium.be/nl
http://www.health.belgium.be/
http://www.frdo-cfdd.be/
http://www.globalreporting.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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ICDO Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (www.icdo.be) 
 

Minaraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (www.minaraad.be) 
 

NAR Nationale Arbeidsraad (www.cnt-nar.be) 
 

NEKP Nationaal Energie- en Klimaatplan 

NHP Nationaal Hervormingsprogramma, een nationaal plan voor de uitvoering van de 
doelstellingen van EU 2020 (http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/country-specific-recommendations/index_en.htm) 
 

NRDO Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de voorloper van de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling 
 

Prepcom Preparatory Committee, een voorbereidende vergadering van een internationale 
conferentie in VN-verband. 
 

RIA Regelgevingsimpactanalyse, een nieuw instrument (sinds 2014) dat verschillende 
vroegere instrumenten voor impactanalyse (zoals de DOEB) vervangt.  
(http://ifdd.belgium.be/nl/inhoud/doeb-wordt-ria ) 
 

RLBHG Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(www.cerbc.be/NL/frame_tt_nl.htm)  
 

Rio+20  De conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling, in juni 2012 in Rio 
de Janeiro, twintig jaar na de eerste Conferentie van Rio in 1992 (www.uncsd2012.org) 
 

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (https://www.riziv.fgov.be/nl/)  
 

SDGs  Sustainable Development Goals, of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De 17 SDGs 
zijn de opvolger van de MDGs of milleniumdoelstellingen, en zijn een onderdeel van de 
2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling 
(https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs ) 
 

SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (www.serv.be/serv) 
 

Task Force DO De Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Planbureau 
(www.plan.be/overview.php?lang=nl&TM=41&IS=70 ) 
 

The Shift Belgisch Duurzaamheidsnetwerk (https://theshift.be) 
 

VNR Voluntary National Review. Tijdens het jaarlijkse HLPF (High-Level Political Forum) stellen 
telkens enkele landen hun VNR voor, waarin ze uitleggen hoe ze de 2030 Agenda in hun 
land uitvoeren. In 2017 stelde België een eerste VNR voor. 
(https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf ) 
 

VSZ Verbraucherschutzzentrale VOG, organisatie die de belangen van consumenten in de 
Duitstalige Gemeenschap verdedigt (http://www.verbraucherschutz.be ) 
 

WSR  Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft, de sociaal-economische 
adviesraad van de Duitstalige gemeenschap (http://www.wsr-dg.be/ ) 
 

WTO World Trade Organisation, de Wereldhandelsorganisatie (www.wto.org)  
 

 

  

http://www.icdo.be/
http://www.minaraad.be/
http://www.cnt-nar.be/
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ifdd.belgium.be/nl/inhoud/doeb-wordt-ria
http://www.cerbc.be/NL/frame_tt_nl.htm
http://www.uncsd2012.org/
https://www.riziv.fgov.be/nl/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.serv.be/serv
http://www.plan.be/overview.php?lang=nl&TM=41&IS=70
https://theshift.be/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://www.verbraucherschutz.be/
http://www.wsr-dg.be/
http://www.wto.org/
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BIJLAGE 3 | GRI 
 
GRI Content Index “In accordance” – Core 
 

General Standard Disclosures 

 page External 
assurance 

STRATEGY AND ANALYSIS 

G4-1 p. 4-6  

ORGANIZATIONAL PROFILE 

G4-3 p. 7  

G4-4 p. 7-12  

G4-5 p. 6  

G4-6 p. 7-12  

G4-7 p. 7  

G4-8 p. 7-12  

G4-9 p. 7  

G4-10 p. 9-10  

G4-11 p. 9-10  

G4-12 p. 26-29  

G4-13 p. 7-12  

G4-14 p. 26-29  

G4-15 p. 24-25  

G4-16 p. 6  

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES 

G4-17 p. 7-12  

G4-18 p. 20-21  

G4-19 p. 24-29  

G4-20 p. 24-29  

G4-21 p. 24-29  

G4-22 /  

G4-23 p. 6  

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

G4-24 p. 20-21  

G4-25 p. 20-21  

G4-26 p. 20-21  

G4-27 p. 21  

REPORT PROFILE 

G4-28 p. 6  

G4-29 p. 6  

G4-30 p. 6  

G4-31 p. 6  

G4-32 p. 42  

G4-33 p. 6  

GOVERNANCE 

G4-34 p. 7-12  

ETHICS AND INTEGRITY 

G4-56 p. 26  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Specific Standard Disclosures 
Material 
aspects 

DMA and 
indicators 

page Om
issi
ons 

External 
assurance 

 G4-DMA p. 6   

Economic 

 G4-EC1 p. 7   

 G4-EC4 p. 7   

Environmental 

 G4-EN1 p. 26-28   

 G4-EN2 p. 26-28   

 G4-EN3 p. 26-28   

 G4-EN6 p. 26-28   

 G4-EN8 p. 28-30   

 G4-EN15 p. 29   

 G4-EN19 p. 26-28   

 G4-EN30 p. 29   

 G4-EN32 p. 26-29   

Social 

 G4-LA1 p. 10   

 G4-LA6 p. 30-31   

 G4-LA9 p. 32   

 G4-LA11 p. 32   

 G4-LA12 p. 10   

 G4-LA13 p. 10   

 
 
 
 


