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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 sociaal-economische problemen en ook over de
doelstellingen en de belangrijkste principes met als doel het sociaal-economische beleid in een door de sociale
partners gewenste richting te sturen;
via het initiatiefrecht van de CRB de aandacht van de overheden en van de beleidsbepalers vestigen op de
problemen die zich voordoen op sociaal-economisch 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
beleidsbepalers en de samenleving met betrekking tot de toegepaste sociaal-economische 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 ter
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 van de openbare en private instellingen en ook van de burgers te verkrijgen 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 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.
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Draagwijdte van de aanvraag
Indiening
[a]

Mevrouw Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling, heeft bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, hierna de adviesorganen
genoemd, op 23 oktober 2018 een adviesaanvraag ingediend over een voorontwerp van
ministerieel besluit voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018
tot vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies door transportenergie. Het advies van
deze adviesorganen wordt gevraagd conform artikel 19, §1, eerste lid van de wet van 21
december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de
werknemers.

Wettelijke basis
[b]

Het voorgestelde ontwerp is bedoeld tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van
29 juni 2018. Meer bepaald gaat het om de modellen van rapportage en bewijsvoering, de
manier van het bewijzen van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid elektriciteit, en de
modaliteiten met betrekking tot de duurzaamheidsattestering, certificatiesystemen en het
gebruik van GSER's (gecertificeerde stroomopwaartse broeikasgasemissiereducties).

Hoorzittingen
[c]

Naar aanleiding van deze adviesvraag zijn de bevoegde leden van de drie voornoemde
adviesorganen op 14 november 2018 bijeengekomen voor een uiteenzetting door de heer Ivo
Cluyts (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu).

Werkzaamheden in de subcommissie en plenaire zitting
[d]

Daarna werd deze vergadering tussen de drie adviesorganen voortgezet en werd
overeengekomen dat de secretariaten een ontwerpadvies zouden opstellen. Dit ontwerpadvies
werd via elektronische weg voorgelegd aan de plenaire vergaderingen van de CRB en de brc
Verbruik en aan de algemene vergadering van de FRDO.
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Advies
[1]

De adviesorganen herinneren aan hun gezamenlijk advies van 22 februari 2018 over het
eerdergenoemde koninklijk besluit1, waarin ze onder meer aangeven dat de boekhouding van
de broeikasgasemissies verbonden aan biobrandstoffen rekening zou moeten houden met hun
volledige levenscyclus, net als bij de andere energiebronnen. De adviesorganen verwijzen
eveneens naar hun mobiliteitsadviezen uit het verleden 2 waarin ze de noodzaak onderstrepen
om de vraag naar mobiliteit meester te worden en zich tot andere vormen van mobiliteit te
wenden om de emissies van broeikasgassen (bkg’s) in de transportsector aanzienlijk te doen
verminderen.

[2]

De adviesorganen hebben voorts geen inhoudelijke opmerkingen over het voorliggende
voorontwerp van ministerieel besluit.

1
2

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc18-580.pdf
Zoals het FRDO-advies 2018a01 en het CRB-advies 2015-2220.
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