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1. Advies over de ontkoppeling van groei en hulpbronnengebruik/ milieudruk in
België
“Ontkoppeling” houdt in dat we economisch groeien zonder in eenzelfde mate hulpbronnen te
gebruiken en het milieu te belasten. Dit advies bekijkt eerst of er op dit vlak de laatste jaren
vooruitgang is geboekt. Terwijl het eerste advies van de FRDO over ontkoppeling (2006a01) de
Europese toestand en aanpak als onderwerp had, gaat de raad nu nader in op het Belgische niveau.
Ontkoppeling blijkt ook hier een complex verhaal: in sommige domeinen en voor bepaalde indicatoren
is er vooruitgang, op andere terreinen minder of niet. Zo zullen er in ons land inspanningen nodig zijn
om de doelstellingen te bereiken op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen, fijn stof,
biodiversiteit, visbestand binnen referentiewaarden, ozonconcentraties en hernieuwbare energie.
Na deze analyse van de situatie bekijkt de raad de reeds bestaande beleidsmaatregelen op het vlak
van ontkoppeling en initiatieven van de maatschappelijke organisaties. Ook de voorstellen in vroegere
adviezen van de FRDO komen aan bod. De raad heeft immers reeds specifieke acties voorgesteld
voor een vermindering van het materiaal- en energieverbruik of een beperkter milieu-impact. Hierbij
beklemtoonde hij in het belang van een geïntegreerd beleid om tot ontkoppeling te komen, en van de
sociale en mondiale aspecten van een ontkoppelingsbeleid. In dit advies gaat de raad dieper in op
drie andere transversale aandachtpunten voor een ontkoppelingsstrategie: data en indicatoren,
innovatie en het fiscale instrument.
De FRDO meent dat een ontkoppelingsbeleid zich dient toe te spitsen op de domeinen waar de druk
het grootst is en acties van overheden en stakeholders nodig zijn om de trend om te buigen. In ons
land zijn met name in het domein transport/mobiliteit inspanningen vereist om het grondstoffen- en
energiebruik en de milieu-impact te verminderen. Daarom gaat de FRDO in het tweede deel van zijn
advies nader in op deze problematiek.
Mobiliteit is voor ons land een belangrijk aandachtspunt omdat de ontkoppelingstrend in dit domein
momenteel niet of nauwelijks aanwezig is. De raad bekijkt in dit deel eerst de situatie op het vlak van
mobiliteit in ons land, het beleid van de overheden en initiatieven van maatschappelijke organisaties.
Dan stelt hij zes pistes voor om de milieu-impact en het energiegebruik in dit domein te verminderen,
rekening houdend met het economische belang van deze activiteiten en de sociale aspecten van
mobiliteit. Deze pistes vormen een uitwerking en actualisering van de standpunten over mobiliteit die
de FRDO vroeger ingenomen heeft, vooral in zijn kaderadvies mobiliteit van 2004.
De raad formuleert in dit deel van zijn advies eerst een aantal voorstellen om de vraag naar mobiliteit
bij te sturen, en het aanbod van duurzame-mobiliteitsalternatieven te verbeteren. Dan komen acties
aan bod om tot een “modal shift” te komen, dat wil zeggen om over te stappen naar duurzamer
mobiliteitskeuzes. Hier gaat onder meer aandacht naar de inplanting van activiteitenzones, de
uitbreiding van het spoor- en binnenvaartnetwerk (bv. het GEN-netwerk) en de mobiliteitsplannen van
ondernemingen en instellingen. Een volgende piste betreft de technologische aanpassingen die de

energie- en milieu-efficiëntie van voertuigen bevorderen. De raad bekijkt hier onder andere de
roetfilter voor dieselwagens in het kader van de fijn-stofproblematiek.
Fiscaliteit is één van de instrumenten die kan gebruikt worden om een “modal shift” naar duurzamer
vervoersmodi te bevorderen, en om de keuze voor de meer energie- en milieu-efficiënte types te
stimuleren waar het gaat om de minder duurzame vervoersmodi. De FRDO bekijkt een aantal
evoluties en voorstellen in dit domein, onder meer wat betreft het vergroenen van de vaste
verkeersbelastingen en het “rekeningrijden”. Er wordt ook even stilgestaan bij de rol van de
bedrijfswagens in het mobiliteitsvraagstuk. Tenslotte suggereert de raad een aantal acties om actoren
en burgers te informeren over en te sensibiliseren voor duurzame mobiliteitskeuzes.
De raad wijst er nog op dat deze zes pistes als één geheel dienen bekeken te worden. Om tot een
duurzamer mobiliteit te komen, is het immers nodig meerdere invalshoeken te combineren en
verschillende instrumenten te koppelen om effect te bereiken.
Dit advies op vraag van staatssecretaris Els Van Weert werd in consensus goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van 22/6. Klik hier voor de volledige tekst van het advies op onze website:
http://www.frdo.be/nl/pubnl/adviezen/2007a09n.pdf
Terug naar inhoud

2. Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 28 februari 1994
betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Gewasbeschermingsmiddelen worden momenteel zowel door particuliere tuiniers als door
beroepsgebruikers aangewend om ongewenste organismen te bestrijden. Het voorgestelde ontwerp
van koninklijk besluit wil de erkenning van deze producten voor deze twee groepen splitsen, zodat de
producten die enkel bestemd zijn voor particuliere gebruikers aan specifieke voorwaarden zouden
voldoen.
De raad vindt deze splitsing een de erkenningen een positieve maatregel. Er zijn namelijk een aantal
fundamentele verschillen tussen een particuliere tuinier en een beroepsgebruiker van pesticiden op
het vlak van kennis, behoeften, materiaal e.d.
De raad wijst op de gevolgen van het afschaffen van klassen A en B en vraagt zich af hoe de
erkenning zal worden gegeven aan categorieën gebruikers die momenteel geen erkenning nodig
hebben. Daarnaast vindt de raad dat het uitsluiten van een aantal gevarencategorieën voor producten
bestemd voor amateur-gebruik, duidelijker zou moeten worden omschreven. Voor een aantal
gevarencategorieën die wel zijn toegelaten voor amateur-gebruik, zou bij de evaluatie van het product,
waarop de erkenning is gebaseerd, hier verhoogde aandacht aan moeten worden besteed.
De raad is van oordeel dat als algemene regel voor de erkenning van een verpakking voor amateurgebruik een oppervlakte van 5 are maximum moet worden gehanteerd. De uitzonderingsmogelijkheid
om verpakkingen voor een groter oppervlakte te erkennen, zou slechts restrictief mogen worden
toegepast met respect van strikte criteria. Als criterium kan worden gehanteerd dat hetzelfde product
tegelijkertijd moet worden aangeboden in een verpakking voor 5 are maximum.
Bij de verkoop zou de consument moeten worden geïnformeerd en gesensibiliseerd over goede
praktijken om niet gewenste organismen in de tuin te bestrijden. Enerzijds zijn voor een correct
gebruik van de bestrijdingsmiddelen, het etiket, de bijsluiter of de productfiche essentiële
hulpmiddelen. Op het belang van de instructies op deze informatiedragers zou moeten worden
gewezen via het verkoopspersoneel of via de informatie bij de winkelrekken. Anderzijds zou ook aan
de mogelijkheid voor volwaardige alternatieve bestrijdingsmiddelen en -methodes aandacht moeten
worden besteed via informatie bij de winkelrekken.
De raad meent dat een periode van uitfasering van 5 jaar té lang is voor producten op de markt
waarvoor geen aanvraag tot erkenning voor amateur-gebruik wordt ingediend.
Dit advies op vraag van minister van Leefmilieu Bruno Tobback werd in consensus goedgekeurd door
de Algemene Vergadering van 22/6. Klik hier voor de volledige tekst van het advies op onze website:
http://www.frdo.be/nl/pubnl/adviezen/2007a10n.pdf
Terug naar inhoud

3. Advies over een ontwerp-KB houdende reglementering van begassingen
Begassen van goederen, containers, transportmiddelen en dergelijke is nodig om deze te ontdoen van
parasieten, ziektes en ongedierte. Aangezien het begassen gebeurt met zeer toxische stoffen zijn
veiligheidsmaatregelen nodig voor de personen die de begassing uitvoeren of zich in de buurt van de
werken bevinden.
De bestaande reglementering over begassing (KB van 14 januari 1992) was aan herziening toe.
Wetenschappelijke en technologische evoluties en internationale afspraken inzake methylbromide of
inzake quarantaine en preshipment vereisten (QPS) liggen aan de basis van een ontwerp-KB,
waarover minister van Leefmilieu Bruno Tobback het advies van de FRDO vroeg.
De raad meent dat dit ontwerp-KB de nodige actualisering en verfijning doorvoert om enerzijds de
gezondheid van werknemers en anderen te beschermen die in aanraking (kunnen) komen met de
gassen. Anderzijds is het ook voor het leefmilieu een grote verbetering dat het gebruikte
methylbromide niet meer in de lucht zal worden vrijgelaten, maar in grote mate zal worden
gerecupereerd.
De raad heeft zich in dit advies niet uitgesproken over specifieke maatregelen over bescherming en
preventie op het werk. De raad behoudt zich het recht voor hierop terug te komen zodra het advies
hierover van de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk beschikbaar is.
De raad meent dat het recupereren van methylbromide een onontbeerlijke maatregel is gezien de
problemen voor de stratosferische ozon en gezien de internationale afspraken over de productie en
het gebruik van methylbromide. De bevoegde diensten zouden de verdere evolutie inzake de
recuperatie van de andere gassen goed moeten opvolgen om ervoor te zorgen dat deze terugwinning
ook kan worden voorzien.
Voorliggende reglementering dient volgens de raad te worden gecontroleerd door de bevoegde
inspectie-diensten inzake arbeidsomstandigheden, inzake milieu en inzake de veiligheid van de
voedselketen op een gecoördineerde wijze. De raad meent dat een vollediger rapportering door de
begassers de overheid beter in staat zal stellen zijn controle- en inspectietaken te vervullen. In tweede
instantie zal dit de overheid eveneens in staat stellen interessante informatie uit de aanmeldingsformulieren te distilleren, en het gebruik van de diverse gassen voor de verschillende toepassingsmogelijkheden en het aanwenden van recuperatiesystemen te evalueren. De raad vindt het eveneens
belangrijk dat er gedetailleerd wordt gerapporteerd zowel naar het secretariaat van het Protocol van
Montreal als naar de Commissie (onder verordening 2037/2000/EG) over het gebruik van
methylbromide, zodat zij de problematiek correct kunnen opvolgen.
De raad meent dat verhoogde aandacht moet gaan naar volwaardige alternatieve methoden in plaats
van begassingen met de zeer toxische gassen.
De raad vindt dat België op de pertinente internationale fora moet aandringen op samenwerking voor
verder onderzoek en evaluatie van volwaardige alternatieve methoden. Dit zou moeten leiden tot
betere afspraken of en wanneer de best geschikte behandelingsmethode moet worden toegepast. Op
Belgisch vlak zou een studie over de uitfasering van methylbromide verder moeten worden opgevolgd.
Dit advies werd in consensus goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 22/6. Klik hier voor
de volledige tekst van het advies op onze website: http://www.frdo.be/nl/pubnl/adviezen/2007a11n.pdf
Terug naar inhoud

4. Activiteiten werkgroepen
Werkgroep Strategieën voor Duurzame Ontwikkeling
De werkgroep bereidt momenteel een advies voor met het oog op het Vooruitgangsverslag over de
Lissabonstrategie, in uitvoering van het Nationale hervormingsprogramma van België. In dit kader
gaat onder meer aandacht naar eco-innovatie. De werkgroep is tevens samen met de werkgroep
sensibilisatie en communicatie betrokken bij de voorbereiding van het draagvlakonderzoek duurzame
ontwikkeling 2008 van de FRDO.

Werkgroep Energie en Klimaat
Voor het jaarlijkse forum van de FRDO in 2008 wordt het thema “klimaat en energie” voorgesteld, en
de werkgroep zal meewerken aan een voorstel in dit verband.

Werkgroep Internationale Betrekkingen
Deze WG organiseert in september een intern FRDO-seminarie rond de knelpunten en gevolgen van
maatschappelijke keuzes in verband met biobrandstoffen. Verder vond op 21 juni een interne hearing
plaats over de problematiek van “financing for development”.

Werkgroep Productnormen
Deze werkgroep bereidt een advies voor over Strategic Approach to International Chemicals
Management (SAICM), een vrijwillig akkoord over het beheer van chemische producten wereldwijd.
Dit advies op vraag van minister Tobback dient dit najaar voorgelegd te worden

Werkgroep Sensibilisatie en Communicatie
De werkgroep is samen met de werkgroep Strategieën betrokken bij de voorbereiding van het
draagvlakonderzoek duurzame ontwikkeling 2008 van de FRDO. Verder organiseert hij in september
een perslunch met de communicatieverantwoordelijken van de verschillenden ledenorganisaties.

Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek
De werkgroep bereidt tegen september een advies op eigen initiatief voor over indicatoren voor
duurzame ontwikkeling. Het advies zal criteria voorstellen om een lijst van indicatoren voor duurzame
ontwikkeling samen te stellen. Daarnaast wordt ook een eerste lijst van sleutelindicatoren opgesteld,
vertrekkend vanuit de structurele indicatoren van Lissabon en de indicatoren voor duurzame
ontwikkeling van Eurostat.
Terug naar inhoud
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