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Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) werd opgericht door de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven en wordt nu beheerd door het boek XIII “Overleg” van het Wetboek van
economisch Recht.
De opdrachten van de CRB-koepel:
-

-

-

via de organisaties die de arbeidswereld en het bedrijfsleven vertegenwoordigen een sociale consensus
bewerkstelligen over de werking van de economie en de sociaaleconomische problemen en ook over de
doelstellingen en de belangrijkste principes met als doel het sociaaleconomische beleid in een door de sociale
partners gewenste richting te leiden;
via het initiatiefrecht van de CRB de aandacht van de overheden en van de politiek verantwoordelijken vestigen
op de problemen die zich voordoen op sociaaleconomisch gebied, met als doel die op de agenda van de
overheid te plaatsen;
via adviesaanvragen over wetsontwerpen de interactie vergemakkelijken tussen de overheden en de politiek
verantwoordelijken en de samenleving met betrekking tot de toegepaste sociaaleconomische beleidslijnen.
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Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 betreffende
de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.
Het is zijn opdracht:
-

-

om adviezen uit te brengen over de maatregelen betreffende het federale en Europese beleid inzake duurzame
ontwikkeling die door de federale overheid worden genomen of gepland, meer bepaald in uitvoering van de
internationale verbintenissen van België;
om een discussieforum te zijn over duurzame ontwikkeling;
om wetenschappelijke studies voor te stellen in de domeinen die betrekking hebben op duurzame ontwikkeling;
om de actieve medewerking te verkrijgen van de openbare en private instellingen en ook van de burgers om
die doelstellingen te verwezenlijken.
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Bijzondere raadgevende commissie Verbruik
De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik werd op 1 januari 2018 opgericht binnen de koepel van de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) door het koninklijk besluit van 13 december 2017. De brc Verbruik neemt
de taken van de Raad voor het Verbruik over en heeft bijgevolg als belangrijkste opdracht adviezen uit te brengen
over problemen die de consumptie van producten en het gebruik van de diensten aanbelangen, en over problemen
die voor de consumenten van belang zijn. De brc Verbruik is de centrale adviesstructuur voor alle problemen inzake
consumptie en bescherming van de consument. De brc Verbruik is eveneens een plaats van dialoog en overleg
waar consumentenvertegenwoordigers en professionele vertegenwoordigers informatie uitwisselen, standpunten
kenbaar maken en compromissen vinden. Het is een bevoorrecht instrument voor de beleidsondersteuning.
Blijde Inkomstlaan 17-21, 1040 Brussel | +32 2 233 88 11 | info@ccecrb.fgov.be | www.ccecrb.fgov.be
Contactpersoon: Andy Assez | 02 233 88 42 | anas@ccecrb.fgov.be

3

Draagwijdte van de aanvraag
Indiening
§1.

In haar brief van 31 juli 2018 heeft Minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling,
mevrouw Marie Christine Marghem, bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Federale
Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Bijzondere raadgevende commissie “Verbruik” een
adviesaanvraag ingediend over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en
de kenmerken van de alternatieve brandstoffen.

Wettelijke basis
§2.

De adviesorganen worden geraadpleegd over het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk
besluit overeenkomstig artikel 19, § 1, lid 1, van de wet van 21 december 1998 betreffende de
productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter
bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (hierna “wet
productnormen” genoemd).

Hoorzittingen
§3.

Om gevolg te geven aan deze aanvraag zijn de bevoegde leden van de drie adviesorganen op
4 september 2018 bijeengekomen in aanwezigheid van mevrouw Dalila Louhibi (FOD Economie)
die de adviesaanvraag heeft voorgesteld.

Werkzaamheden in de subcommissie en plenaire zitting
§4.

De leden van de drie adviesorganen wilden het advies gezamenlijk voorbereiden. Deze tekst
werd via elektronische weg voorgelegd aan de plenaire vergadering van de CRB van 14
september 2018, via elektronische weg, aan de algemene vergadering van de FRDO van 27
september 2018, via elektronische weg, en aan de plenaire vergadering van de brc “Verbruik”
van 14 september 2018 die, op deze basis, het volgende advies hebben uitgebracht.
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Advies
§5.

De adviesorganen nemen akte van het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit en
hebben geen opmerkingen over deze tekst die binnen de economische bevoegdheden van de
federale overheid valt.

§6.

De adviesorganen willen evenwel het belang beklemtonen van het nationale actiekader voor de
ontwikkeling van de markt voor alternatieve brandstoffen in de vervoerssector en de uitrol van
de overeenstemmende infrastructuur, bedoeld in artikel 3, § 1, van Richtlijn 2014/94/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur
voor alternatieve brandstoffen, en zij dringen erop aan dat de verschillende ter zake bevoegde
overheden alles in het werk stellen om die uitrol binnen de gestelde termijnen te verwezenlijken.
Bovendien willen zij op de hoogte gehouden worden van de voortgang van dat nationale
actiekader.
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Bijlage. Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies
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