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In dit nummer

Drie recent goedgekeurde adviezen
van de raad, en een aantal actuele
dossiers. Zo betreurt de raad het
gebrek aan inspraak wat het
gebruik van biobrandstoffen betreft
(p 5).
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Advies biociden

Op vraag van staatssecretaris Wathelet
bracht de FRDO een advies uit over het
voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Dit KB zou het KB van
22 mei 2003 vervangen.
In zijn advies onderstreept de FRDO de
gedeelde verantwoordelijkheid van de
verschillende actoren in de keten
(overheden, producenten, verdelers en
consumenten) om biociden te gebruiken op
een correcte wijze, met mate en in
overeenstemming met de duurzameontwikkelingsvisie.
De raad looft de inspanning inzake
transparantie in het voorontwerp, met name
wat betreft de etikettering van de op de
markt aangeboden producten (die onder
meer informatie geeft over de eventuele
aanwezigheid van nanomaterialen), en
formuleert enkele aanbevelingen over
informatieverstrekking, etikettering en
publiciteit in verband met biocioden.
De FRDO is geen voorstander van de
systemen tot retroactieve toelating en
kennisgeving van bepaalde biociden,

Dit advies werd via schriftelijke procedure eenparig goedgekeurd door de
algemene vergadering van de FRDO.
Klik hier voor de volledige tekst van
het advies.
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bedoeld in respectievelijk artikels 30 en 31
van het ter advies voorgelegde voorontwerp.
Deze systemen lijken immers in tegenspraak
te zijn met het principe van de voorafgaande
toelating en kennisgeving dat in die tekst is
voorzien en ze kunnen leiden tot risico's
voor de menselijke gezondheid en voor het
leefmilieu en tot oneerlijke concurrentie ten
nadele van actoren die de wetgeving
naleven.
De raad beveelt daarom aan om het principe
van de voorafgaande toelating en
kennisgeving strikt toe te passen, meer
bepaald in het geval van de zogenaamde
"borderline" producten die zich niet op de
markt zouden mogen bevinden zolang hun
statuut niet duidelijk is.
Verder vraagt de FRDO dat artikel 38 van het
voorontwerp, dat in het geval van testen
voor onderzoeksdoeleinden slechts een
informatieverplichting aan de betrokken
dienst en de minister oplegt, herzien wordt:
experimenten of testen mogen slechts
uitgevoerd worden op basis van een
expliciete goedkeuring.

Tweede advies over de opvolging van Rio+20 en de Post2015 Development Agenda
Eind vorig jaar ontving de FRDO een
adviesvraag van de toenmalige ministers
Magnette en Vanackere over de Post2015 Development Agenda, meer
bepaald over de opvolger van de
Millenniumdoelstellingen (MDG) en de
relatie ervan met de doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling (SDG). Daarnaast
was er ook een vraag van minister
Vanackere over de follow-up van Rio+20.

gericht zijn op de landen van het Zuiden.
België en de EU dienen zelf duidelijke
politieke initiatieven te nemen die
bewijzen dat zij zelf vooruitgang willen
maken in de uitvoering van alle
bestaande internationale afspraken,
onder meer over klimaat.

De nieuwe set van doelstellingen wordt
best ingebed in een breder internationaal
-rechtelijk kader, en vereist een mondiale
De raad heeft ervoor gekozen de twee
context die de implementatie faciliteert
adviesvragen te combineren en op basis in plaats van bemoeilijkt. De mondiale
daarvan twee adviezen uit te werken. Het financiële crisis, de klimaatcrisis,
eerste advies werd goedgekeurd door de ongelijke machtsverhoudingen en
algemene vergadering op 29 januari, het gewapende conflicten verstoren
tweede op 25 april jl. via schriftelijke
bijvoorbeeld de realisatie van de lopende
procedure.
Millenniumdoelstellingen. Er zijn dan
ook verhoogde inspanningen vereist om
Het tweede advies gaat in de eerste
te komen tot een hervorming van de
plaats in op de mededeling van de
internationale financiële architectuur, tot
Europese Commissie over Post-2015 en
een eerlijk handelssysteem dat sociale en
de SDGs (februari 2013). De raad ziet
ecologische dumping tegengaat, tot een
een aantal positieve elementen in deze
fair belastingstelsel voor multinationale
mededeling, zoals de integratie van
ondernemingen ...
beide processen (SDGs en Post-2015). De
Commissie is duidelijk voorstander is
Ten slotte gaat de raad dieper in op
van één set van mondiale doelstellingen. enkele thema’s die een belangrijke
Dit kan een belangrijke bijdrage vormen plaats innemen in de processen van
voor een coherent en gemeenschappelijk opvolging van Rio+20 en de vooroptreden van de EU en de lidstaten in de bereiding van het kader Post-2015:
lopende onderhandelingsprocessen.
gezondheid, voedselveiligheid en het
recht op voedsel, gendergelijkheid,
Andere elementen van de mededeling
oceanen.
stemmen de raad minder tevreden. Zo
blijft de tekst erg weinig concreet over
Dit advies werd via schriftelijke procede vertaling van de gekozen principes
dure eenparig goedgekeurd door de
naar meer concreet beleid, met name
algemene vergadering. Klik hier voor de
over de manier waarop die principes
volledige tekst van het advies.
zouden moeten omgezet worden op
Europees niveau. Die vaagheid is er ook
waar het gaat om de financiering
(“Means of Implementation”). Wat zeker
verder zou moeten uitgewerkt worden, is
een globale visie op waardig werk en een
goed uitgebouwde sociale bescherming.
Wat de set van mondiale doelstellingen
betreft, meent de FRDO dat men niet
opnieuw kan kiezen voor een MDGmodel van doelstellingen die vooral
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Advies vrijstellingen
milieuverordeningen voor
Defensie
Op vraag van staatssecretaris Wathelet
stelde de FRDO een advies op over een
ontwerp van koninklijk besluit tot
vaststelling van de voorwaarden van het
indienen en behandelen van de
vrijstelling op de REACH verordening, de
biociden verordening en/of de CLP
verordening wanneer dat noodzakelijk is
in het belang van defensie.
In zijn advies vraagt de Raad dat de
analyse van de risico’s voor de
volksgezondheid en het leefmilieu
volledig wordt uitgevoerd door het
Directoraat-generaal Leefmilieu van de
FOD Volksgezondheid, veiligheid van de
voedselketen en leefmilieu, in
samenwerking met alle federale en
gewestelijke besturen die ter zake
bevoegd zijn. De FRDO stelt zich vragen
over het democratisch toezicht op de
vrijstellingsprocedure aangezien de
minister van Leefmilieu een beslissing tot
vrijstelling moet nemen op basis van het
dwingend advies van de dienst Defensie,
die niet democratisch wordt aangeduid.
Verder meent de raad dat er meer
aandacht dient te gaan naar de
gezondheidsrisico’s en de veiligheid op
het werk, en vraagt hij dat de tekst op
een aantal punten verduidelijkt zou
worden.
Dit advies werd via schriftelijke procedure eenparig goedgekeurd door de
algemene vergadering. Klik hier voor de
volledige tekst van het advies.
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Langetermijnvisie
duurzame ontwikkeling
goedgekeurd
Op 17 mei jl keurde de ministerraad op
voorstel van staatssecretaris voor
Duurzame Ontwikkeling Servais
Verherstraeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de federale
beleidsvisie op lange termijn inzake
duurzame ontwikkeling vastlegt. De
langetermijnvisie omvat 55 doelstellingen
(met indicatoren) op het vlak van
duurzame ontwikkeling die de gewenste
stand van zaken schetsen voor ons land
tegen 2050. Het gaat er om de sociale
cohesie te waarborgen, een flexibelere
samenleving te verzekeren die haar
economie aanpast aan de economische,
sociale en milieu-uitdagingen, het milieu
te beschermen en de maatschappelijke
verantwoordelijkheid op te nemen als
federale overheid.
Onze raad leverde een bijdrage aan deze
langetermijnvisie, via zijn advies van 25
mei 2012 en een reader met de visies van
de verschillende ledengroepen. De POD
Duurzame Ontwikkeling heeft een
stuurgroep opgericht om de uitwerking
van de langetermijnvisie te coördineren.
Eind mei publiceerde de TFSD van het
Federaal Planbureau een Planning Paper
over de langetermijndoelstellingen en visies inzake duurzame ontwikkeling in
België en andere landen. Tegelijk
publiceert de website www.indicators.be
een nieuwe evaluatie van de trends van
25 sleutelindicatoren van duurzame
ontwikkeling – indicatoren die ook
vermeld zijn in de langetermijnvisie.
De langetermijnvisie wordt tevens het
kader voor de vijfjaarlijkse Federale
Plannen voor Duurzame Ontwikkeling.
Het derde federaal plan is momenteel in
voorbereiding, en de raad zal normaliter
in augustus geconsulteerd worden over
het ontwerp ervan.

Persprijs duurzame ontwikkeling 2013

De raad reikt dit jaar opnieuw zijn “FRDO persprijs duurzame
ontwikkeling” uit. Deze - vierde - editie van de Persprijs is bestemd
voor de audiovisuele media: radio-, televisie-, videoprogramma’s
of films die uitgezonden werden tussen 1 januari 2013 en 31
december 2013.
Het onderwerp kan zeer uiteenlopend zijn, en te maken hebben
met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke
ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, voeding, armoede,
klimaat, toerisme … Belangrijk is de integratie van verschillende
duurzaamheidsaspecten. Indien een reportage in die zin u als
kijker of luisteraar opgevallen is, kunt u ons dit steeds signaleren
– dan nemen wij contact op met de auteur.
Het volledige reglement vindt u op onze website. Daar vindt u ook
meer informatie over de Persprijs, en over de laureaten van de
vorige edities.

Actueel in de raad

Inspraak wet gebruik biobrandstoffen
De Commissie Bedrijfsleven van de
Kamer stemde op 11 juni volgens de
spoedprocedure een wetsvoorstel over de
bijmenging van biobrandstoffen in
fossiele motorbrandstoffen (2866/001).
In een brief aan minister Wathelet
betreurt het bureau van de FRDO dit
initiatief. Door te kiezen voor deze
spoedprocedure via het parlement, wordt
een advies van de raad omzeild. Zo is
ook een kans verkeken om kennis te
nemen van de gemeenschappelijke visie
van het middenveld en om de coherentie
van deze beleidsmaatregelen aan de
principes van duurzame ontwikkeling te
toetsen. Dit terwijl de FRDO reeds in
verschillende adviezen aandacht heeft
besteed aan deze problematiek van
biobrandstoffen.
Advies Mariene Planning
De raad ontvangt deze maand een adviesvraag van minister Vande Lanotte,
over het ontwerp van Marien Ruimtelijk

Plan dat de ministerraad op 24 mei goedkeurde. Het advies zal na de zomer overgemaakt worden.
Advies toekomst IPCC
Minister Courard stuurde de raad een
vraag om advies over de toekomst van
het IPCC (International Panel on Climat
Change), in het kader van de zesde
assessmentronde van deze instelling. De
raad zal nog deze maand per brief zijn
standpunt meedelen.
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Colofon

FRDO INFO is de nieuwsbrief van de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling (FRDO).
De FRDO geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het
beleid inzake duurzame ontwikkeling. De raad organiseert ook
activiteiten om het draagvlak voor duurzame ontwikkeling te
vergroten.
Overname van artikelen uit FRDO INFO met bronvermelding is
toegestaan.
Adres: Kruidtuinlaan 50 bus 70, B-1000 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2 7433150
Fax: +32 (0)2 7433159
http://www.frdo-cfdd.be
mail@frdo-cfdd.be

Indien u deze gratis nieuwsbrief niet rechtstreeks in uw mailbox hebt
gekregen, kunt u zich abonneren door een mail te sturen naar het
adres hierboven met vermelding van naam, (eventueel) organisatie,
adres en mailadres, en als onderwerp (subject) “abonnement”. Gelieve
ook te vermelden of u FRDO INFO in het Nederlands of het Frans
wenst. Wil u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, vermeld dan
"uitschrijven" als onderwerp in de mail
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