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DAMES EN HEREN, 
 
De Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Land-
bouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke 
Ordening en Onroerend Erfgoed besprak op 19 
maart 2009 de Trendnota van het Instituut Samenle-
ving en Technologie ten behoeve van de opmaak van 
het Werkprogramma van het Instituut Samenleving 
en Technologie (IST) voor 2009. 
 
De heer Robby Berloznik, directeur van het IST, stelt 
de trendnota voor. Als paraparlementaire instelling 
heeft het IST besloten om zijn activiteiten dichter te 
laten aansluiten bij die van de parlementaire com-
missies. Daarom start het instituut een open en 
transparante procedure op om tot zijn programma te 
komen. Een van de stappen daarin is een bezoek aan 
de verschillende commissies met de vraag welke 
aandachtspunten en prioriteiten zij naar voren willen 
schuiven. De spreker beseft dat de legislatuur ten 
einde loopt, maar het IST kan niet wachten op de 
volgende legislatuur om zijn activiteiten voor de 
komende maanden van 2009 te ontwikkelen.  
 
Het instituut houdt zich in de eerste plaats bezig met 
wetenschap, technologie en hun impact op de sa-
menleving. Ook de milieuaspecten kunnen op heel 
wat manieren worden onderzocht. Het onderzoek 
van het IST is over het algemeen omvattend en vaak 
participatief. Doel is informeren, adviseren en aan-
bevelingen formuleren. Daarnaast vervult het insti-
tuut rechtstreekse opdrachten voor de commissies. 
Zo werd recent voor de Commissie Wonen en Zorg 
werk gepresteerd en voor de Commissie voor Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Media (cyberpesten, gaming). 
Vaak gaat het daarbij om verkennend onderzoek, 
visieontwikkeling en, zoals gezegd, participatief 
onderzoek. IST heeft verder al over heel wat thema’s 
dossiers opgesteld. In veel daarvan komen milieu-
aspecten aan bod.  
 
De voorliggende trendanalyse gebeurt jaarlijks of 
tweejaarlijks. Zij verloopt niet alleen transparant 
maar ook systematisch. Doel is haar zo nuttig moge-
lijk voor iedereen te maken. Verdere verfijning is 
zeker nog mogelijk, erkent de spreker. Hij weet dat 
bepaalde commissies al vroegen om de analyse per 
bevoegdheidsdomein te specificeren. Men wil dat 
het document als inspirerende onderbouw zou kun-
nen fungeren voor commissieactiviteiten. 
 
Concreet loopt op dit moment een project rond bio-
brandstoffen. In het licht van de klimaatconferentie 
in Kopenhagen in 2010, waar het post-Kyotobeleid 
zal worden vastgelegd, zal in het begin van de vol-
gende legislatuur ongetwijfeld het klimaatbeleid aan 
bod komen. De bijdrage van IST is bescheiden maar 
belangrijk. Net als een 30-tal soortgelijke instellin-
gen in andere landen nodigt IST op 26 september 

2009 een 100-tal burgers uit, meer bepaald in het 
Vlaams Parlement. Er zal met een robuuste en solide 
methodologie naar hun verwachtingen, aspiraties en 
bereidheid om tegemoet te komen aan de druk op het 
klimaat worden gepeild. Het IST wil daarover rap-
porteren aan de volgende commissie bevoegd voor 
Leefmilieu.  
 
Een viertal trends hebben specifiek met de bevoegd-
heden van de commissie Leefmilieu en Natuur, 
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimte-
lijke Ordening en Onroerend Erfgoed te maken. De 
heer Berloznik noemt het ruimtelijk beslag en de  
milieu-impact. Als de commissieleden nog sugges-
ties hebben voor een activiteit die nuttig kan zijn 
voor de volgende legislatuur of voor de werking van 
de komende commissie, neemt hij die graag mee. Hij 
wil die dan nog voor de verkiezingen en het zomer-
reces opstarten, zodat het IST in november, decem-
ber 2009 met resultaten kan komen. De heer  
Berloznik onderstreept dat het instituut daarvoor de 
middelen heeft.  
 
De heer Patrick Lachaert, voorzitter, stelt voor de 
leden de gelegenheid te bieden de trendnota door te 
nemen en schriftelijk voorstellen te doen. Die kun-
nen dan in een volgende vergadering worden be-
sproken of schriftelijk aan het IST worden doorge-
geven. 
 
 
De verslaggever,         De voorzitter, 
 
Patrick De KLERCK          Patrick LACHAERT 
 
 

 
 


