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Wie zijn we ? 
 

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (https://www.frdo-cfdd.be/nl/de-raad), of FRDO, 

is een raad opgericht door de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid 

inzake duurzame ontwikkeling.1  

De Wet kent de FRDO de volgende taken toe : 

 “Het opstellen van adviezen over maatregelen betreffende het federale en Europese beleid 

inzake duurzame ontwikkeling, genomen of in het vooruitzicht gesteld door de federale 

overheid, in het bijzonder in uitvoering van de internationale verbintenissen van België”. 

Deze adviezen (zie https://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices ) worden opgesteld op 

eigen initiatief of op verzoek van een lid van de federale regering of het parlement. Zij 

worden soms samen met andere raden opgericht, met name de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven of de sociaal-economische en milieuraden van de drie Gewesten. Er wordt ook 

regelmatig een politieke dialoog gevoerd met leden van de regering. 

 “Een forum te zijn waar gedebatteerd kan worden over duurzame ontwikkeling”. Een 

ruimte zijn voor dialoog tussen stakeholders waar debatten kunnen plaatsvinden, met het 

                                                           
1 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997050535&table_name=wet  
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oog op het bevorderen van een maatschappelijke consensus over duurzame ontwikkeling. 

In dit kader kunnen diverse activiteiten worden georganiseerd, zoals interne seminaries. 

 

 “Wetenschappelijke studies voor te stellen in domeinen die verband houden met duurzame 

ontwikkeling”. De gefinancierde studies door de FRDO kunnen worden geraadpleegd via 

https://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/andere . 

 

 “De actieve medewerking op te wekken van de openbare en particuliere organisaties alsook 

de burgers om deze doelstellingen te verwezenlijken”. De burgers en het maatschappelijk 

middenveld informeren over en bewust maken van duurzame ontwikkeling. De FRDO 

organiseert elk jaar een tiental seminaries, conferenties, webinars, enz. Zij kunnen worden 

geraadpleegd op https://www.frdo-cfdd.be/nl/activiteiten. Ook hier betrekken we 

regelmatig wetenschappers bij. 
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De raad heeft een zeer uitgebreide samenstelling, en is daarom bijzonder representatief voor het 

maatschappelijk middenveld. De leden zijn vertegenwoordigers van verschillende groepen: 

milieuorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, consumenten-, werknemers- en 

werkgeversorganisaties, jongerenorganisaties en wetenschappers. 

De raad wordt momenteel voorgezeten door de heer François-Xavier de Donnea. 

De exacte samenstelling van de raad kan worden geraadpleegd via https://www.frdo-

cfdd.be/nl/de-raad/samenstelling . 
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Wat is de werkwijze van de raad? 
 

De Algemene Vergadering stelt een tweejaarlijks programma van activiteiten vast. Het bevat de 

belangrijkste richtlijnen voor het werk van de FRDO. Bij de uitvoering van dit programma is een 

zekere soepelheid geboden, omdat de raad verzoeken om advies kan ontvangen, maar ook omdat 

de actualiteit de leden ertoe kan brengen zich met een nieuw onderwerp bezig te willen houden. 

Voor de meeste activiteiten delegeert het bureau van de raad, dat het orgaan is dat de belangrijke 

praktische beslissingen neemt, het beheer aan een projectgroep, die uit de werkgroepen is 

samengesteld. Deze projectgroepen worden gewoonlijk voorgezeten door een wetenschappelijk lid.  

Voor elk project wordt een projectgroep aangemaakt. Dit kan gebeuren op basis van een van de 

permanente werkgroepen van de Raad of via een oproep voor een specifieke projectgroep. 

Vertegenwoordigers van de leden en deskundigen kunnen samenwerken in een projectgroep. 

De permanente werkgroepen van de Raad zijn de volgende : 

 Biodiversiteit en bossen 

 Energie en klimaat 

 Financiering van de transitie 

 Innovatieve economische modellen 

 Internationale betrekkingen 

 Productnormen 

 Strategieën voor duurzame ontwikkeling 

Deze groepen, die bestaan uit deskundigen die de verschillende in deze onderwerpen 

gespecialiseerde leden vertegenwoordigen, worden voorgezeten door één of meer 

wetenschappelijke leden. 

Het zijn dus de projectgroepen die, met de hulp van het secretariaat, de verschillende adviezen 

opstellen, het programma van de seminaries en dergelijke vaststellen, toezicht houden op de door 

de FRDO gefinancierde studies, enz. 
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Wat is de rol en het statuut van de 
wetenschappers? 
 

Wetenschappers spelen twee relatief verschillende rollen in de raad. 

 Enerzijds zitten zij vergaderingen voor en leiden zij deze met het oog op het bereiken van 

de meest relevante consensus, het analyseren van punten van onenigheid, het helpen 

evolueren van de debatten, … Bovendien zien zij er bij het opstellen van adviezen op toe 

dat de wetenschappelijke legitimiteit van de geformuleerde boodschappen gewaarborgd is. 

 Bovendien brengen zij hun eigen wetenschappelijke deskundigheid in bepaalde dossiers. 

Zij hebben drie verschillende statuten : 

 Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld, voorgedragen door de Algemene 

Vergadering van de FRDO en benoemd bij Koninklijk Besluit. Zij kunnen de rol van 

voorzitter/vice-voorzitter van een werkgroep vervullen, maar ook die van wetenschappelijk 

deskundige. Sommige van deze vertegenwoordigers kunnen ook deelnemen aan de 

vergaderingen van het bureau. 

 Wetenschappelijke raadgevers, die ook lid zijn van de algemene vergadering, en die de rol 

van voorzitter/vice-voorzitter van een werkgroep, maar ook die van wetenschappelijk 

deskundige kunnen hebben. 

 Om de wetenschappelijke kwaliteit van de werkzaamheden van de raad te versterken, heeft 

het bureau besloten een pool van geassocieerde wetenschappers op te richten. Zij zullen 

als deskundigen aan verschillende processen kunnen deelnemen, bijvoorbeeld door voor de 

leden een presentatie te houden over de kennis betreffende een specifiek onderwerp.   
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Waarom deel uitmaken van de pool van 
geassocieerde wetenschappers, en welke zijn de 
implicaties ? 

Door deel uit te maken van de pool van geassocieerde wetenschappers van de Federale Raad voor 

Duurzame Ontwikkeling, zal u : 

 bijdragen tot de kwaliteit van de werkzaamheden van de FRDO, met name van haar 

adviezen door een onafhankelijk wetenschappelijk inzicht. Op die manier draagt u bij tot 

de verbetering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling dat door de federale regering 

wordt gevoerd; 

 het maatschappelijk middenveld uw kennis ten deel laten vallen, en zo de leden in staat te 

stellen op een solide basis te debatteren; 

 een beter inzicht te ontwikkelen van maatschappelijke kwesties en de argumenten die door 

de verschillende stakeholders worden ontwikkeld. Dit kan ook nuttig zijn voor uw andere 

werkzaamheden; 

 deelnemen aan netwerkmomenten met leden van de FRDO, maar ook met andere 

wetenschappers van de pool. 

Concreet zal regelmatig een nieuwsbrief aan de wetenschappers worden toegezonden met de 

werkzaamheden die de komende maanden worden verwacht. Wanneer een proces wordt gestart 

(bijvoorbeeld het opstellen van een advies), zal u, indien het onderwerp binnen het 

deskundigheidsgebied valt dat u in uw sollicitatie hebt vermeld, worden uitgenodigd om aan de 

werkzaamheden deel te nemen. U bent niet 

verplicht positief te reageren, en deze 

deelname zou bijvoorbeeld beperkt kunnen 

blijven tot een uiteenzetting van de 

wetenschappelijke kennis bij het begin van 

het proces. Uw eventuele betrokkenheid zal 

altijd in samenwerking met de voorzitter 

van de opgerichte projectgroep zijn. 
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Deelname aan vergaderingen geeft recht op een vergoeding. 

 

Selectieprocedure en uitsluiting tijdens het 
mandaat 

Op basis van de verschillende ontvangen kandidaturen (zie hieronder) zal het secretariaat van de 

FRDO een voorstel van de te aanvaarden kandidaten overmaken aan het Bureau van de Raad. Het 

is dus aan deze instantie om te beslissen wie al dan niet deel kan uitmaken van de pool van 

wetenschappers. 

Uit de sollicitatie moet uw affiniteit met een openbare onderzoeks- of onderwijsinstelling, uw 

wetenschappelijke publicaties (wij vragen minimaal twee relatief recente publicaties, in de 

literatuur “peer reviewed”) of andere relevante wetenschappelijke activiteiten blijken, en de 

afwezigheid van belangenconflicten, zowel financieel als politiek. 

Het mandaat van de leden van de pool van wetenschappers duurt twee jaar. De FRDO verwacht 

van deze leden voortdurende transparantie op het gebied van belangenconflicten. Indien zich 

tijdens het mandaat problemen voordoen, kan het Bureau besluiten een lid van de pool van 

wetenschappers uit te sluiten van de werkzaamheden van de Raad. 
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Kandidatuur / Contact / Doorsturen 

U bent geïnteresseerd, maar wenst meer informatie ? Heel normaal ! Contacteer Jan Mertens (NL) | 

jan.mertens@frdo.be | 02 743 3154 of Fabrice Dehoux (FR) | fabrice.dehoux@cfdd.be | 02 743 

3153 

Bent u overtuigd en wil u solliciteren? Bent u lid van een openbare onderzoeksinstelling? Stuur dan 

een e-mail naar sven.vermassen@frdo.be waarin u vermeldt waarom u wilt deelnemen 

(motivatiebrief) aan de werkzaamheden van de FRDO, een lijst van relevante publicaties alsook 

uw CV en de door u ingevulde belangenverklaring die u als bijlage kan terugvinden. Gelieve ook 

aan te geven welke uw gebieden van expertise en interesse zijn. 

Denkt u aan andere wetenschappers die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn? Maak hen 

gerust deze oproep over ! 
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Bijlage – Algemene belangenverklaring 
 
Publicatie van verklaringen op de website van de FRDO 

Uw algemene verklaring zal beschikbaar en zichtbaar zijn op de website van de FRDO (in Pdf-

formaat) indien u bent opgenomen in de pool van geassocieerde wetenschappers van de FRDO.  

Verklaringen van personen die als deskundigen zijn afgewezen, zullen niet worden gepubliceerd.  

Wanneer een deskundige zijn deelname aan de werkzaamheden van de raad op een bepaalde datum 

beëindigt, zal deze datum worden geregistreerd als het einde van de geldigheid van zijn verklaring. 

Verklaring 

1. Ik verklaar dat ik geen openbare politieke functie bekleed 

 

2. Vul de volgende tabel in : 

Naam  

Voornaam  

Werkgever(s)*  

Functie(s)  

* Huidige werkgever of potentiële werkgevers indien er meerdere zijn. Geef aan dat u een 

zelfstandige bent, indien van toepassing. 

 

3. Activiteiten en publicaties uitgevoerd in het kader van een onderzoeks- of 

onderwijsinstelling, in verband met de behandelde thema’s binnen de FRDO : 

4. Werk en/of functie in een structuur die binnen het toepassingsgebied van de FRDO valt 

- Voltijds, deeltijds, als zelfstandige, enz.  

- Op dit moment of tijdens de laatste 5 jaar  

- Onder "Functie in de onderneming / instelling / groep" moet worden verstaan: zelfstandige, 

eigenaar, manager, vennoot, werknemer of lid van een besluitvormingsorgaan zoals de raad van 

bestuur. 

Naam van het 

bedrijf / 

Functie in het 

bedrijf / 

Type contract  Startdatum Einddatum 
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Instelling / 

Groep  

Instelling / 

Groep  

     

     

     

 

5. Andere vergoedingen met betrekking tot de toepassingsgebieden van de FRDO 

Bedrijf Aard van de vergoeding Eventuele opmerkingen 

   

   

 
6. Andere persoonlijke activiteiten die van invloed kunnen zijn op uw objectiviteit ten aanzien 

van de werkzaamheden van de FRDO 

op dit moment of in de afgelopen 3 jaar. Bijvoorbeeld:  

- expertise- en/of advieswerkzaamheden voor niet-commerciële bedrijven, organisaties en groepen 

(op nationaal, Europees niveau, enz.)  

- lidmaatschap van een (belangen)vereniging, netwerk,  

- gerechtelijke procedures,  

- medewerker in een ministerieel kabinet,  

- lidmaatschap van groepen, vooral die welke door de industrie worden gefinancierd,  

- andere feiten of belangen die als een extern belangenconflict zouden kunnen worden 

geïnterpreteerd 

Activiteit / 

Bedrijf / 

Groep  

Naam van de 

activiteit 

Aard van de 

activiteit 

Startdatum Einddatum Eventuele 

opmerkingen 
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Datum en handtekening : 


