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Dit document is een vertaling van de Franstalige versie van de Milieuverklaring die in 
september is geverifieerd. 

 

Voorwoord  
Onze FOD wil de Belgische promotor van het 

'One World, One Health'-principe zijn. Wij 

stellen daarbij naast de gezondheid van mensen, 

dieren en planten, de gezondheid van onze 

planeet centraal. Als transversaal departement 

voor beleidsondersteuning 'Health and 

Environment in all policies' bevorderen we 

bijgevolg de eenheid, de coherentie en het 

overleg op het vlak van het milieubeleid. 

Met duurzaamheid als waarde wil en moet onze 

FOD een voorbeeld zijn in het kader van de 

permanente verbetering van het milieubeheer 

van de eigen activiteiten. Regelmatig worden in 

samenwerking met onze experten diverse acties 

georganiseerd om het personeel te informeren 

over, te sensibiliseren voor en bewust te maken 

van het thema milieu. Ze worden immers vaak 

geraadpleegd om onze consumptiekeuzes beter 

te sturen. 

Om het milieubeheer van de eigen activiteiten te structureren, heeft onze FOD vanaf 2007 

een milieumanagementsysteem ingevoerd en sindsdien waakt onze overheidsdienst erover 

om de milieu-impact van zijn werking verder te controleren en te verbeteren. Voorliggend 

document biedt informatie over dit systeem. 

Voorzitter a.i. van het directiecomité, Pierre Kerkhofs 
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1. Voorstelling van het milieumanagementsysteem 
Wat is het milieumanagementsysteem EMAS? 

Het EMAS is het milieumanagementsysteem (MMS) dat door de Europese Unie werd 
ontwikkeld met het oog op de verbetering van de milieuprestaties en de prestaties inzake 
duurzame ontwikkeling van een organisatie. Dit MMS garandeert dat het milieu op alle 
niveaus van de FOD, op een coherente en geïntegreerde manier, in overweging wordt 
genomen, met de bedoeling ons daarin continu te verbeteren. 

Deze milieuverklaring wil het ruime publiek en de andere belanghebbende partijen 
informeren over de prestaties en activiteiten die de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna de 'FOD' genoemd) 
sinds 2007 op milieugebied heeft gerealiseerd. Ze is beschikbaar op de website van de FOD. 

Je vindt hierin: 

 -  de structuur en de activiteiten van de organisatie; 

 -  het milieubeleid en het milieubeheersysteem; 

 -  de milieuaspecten en de milieueffecten; 

 -  het milieuprogramma en de milieudoelstellingen; 

- de milieuprestaties en de naleving van de meest relevante wettelijke milieuvoorschriften die 
van toepassing zijn. 

Het MMS en de milieuverklaring worden geverifieerd en gevalideerd door een erkend 
verificateur. 

2. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu 

Mission statement 
In het kader van zijn opdrachten wil de FOD Volksgezondheid zijn gebruikers, partners en 
opdrachtgevers de volgende meerwaarde bieden: 

Vanuit de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren, wil 
onze FOD de Belgische promotor zijn van het 'One World, One Health'-principe1 door de 
gezondheid en al haar facetten steeds centraal te stellen in onze bekommernissen en missies, 
zowel voor de gezondheid van de mens, als de gezondheid van de planeet, de dieren, de 
planten en van onze voeding. 

Visie 
Voor onze opdrachten: onze FOD is een referentiepunt op het vlak van gezondheid, een 
transversaal, strategisch en ondersteunend departement ‘Health and Environment in all 
policies’ en een netwerkorganisatie die zorgt voor operationele excellentie in de uitvoering 
van taken met toegevoegde waarde. 

Voor onze werking: onze FOD is een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve 
organisatie die steunt op bekwame en autonome medewerkers die over 
verantwoordelijkheidszin beschikken en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen. 

Activiteiten 
De FOD Volksgezondheid is betrokken bij de drie pijlers van het federaal gezondheidsbeleid, 
namelijk: 

 
1 https://youtu.be/xM-moYMrEFE  

https://www.health.belgium.be/nl/emas
https://youtu.be/xM-moYMrEFE


Milieuverklaring 2022 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

6 
 

- de bescherming van de menselijke gezondheid, meer bepaald het aanbieden van 
goed georganiseerde en kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten die betaalbaar en toegankelijk 
alsook geïntegreerd zijn en voldoen aan de noden van de bevolking, het voedingsbeleid, het 
leveren van medische expertise in het kader van de uitoefening van beroepsactiviteiten en 
het beleid inzake alcohol, tabak en cosmetica; 

-  de bescherming van de veiligheid van de voedselketen, met inbegrip van de 
gezondheid van dieren en planten, meer bepaald de vaststelling van regels en normen 
betreffende de aspecten 'veiligheid' en 'gezondheid' van alle producten die binnenkomen op 
de verschillende niveaus van de voedselketen (meststoffen, bodemverbeteraars, 
teeltsubstraten, gewasbeschermingsmiddelen, dierenvoeding, voedingswaren, 
voedingssupplementen, genetisch gewijzigde organismen, enz.), het voorkomen en 
bestrijden van ziekten bij dieren, de uitoefening van de diergeneeskunde, de bescherming 
tegen ziekten en plagen van planten en plantaardige producten; 

- de bescherming van het leefmilieu, namelijk de taak om op preventieve en 
geïntegreerde wijze garanties te bieden voor een kwaliteitsvol leefmilieu en klimaat ten 
voordele van eender wie en het stimuleren van duurzame productie- en consumptiewijzen 
die rekening houden met de biodiversiteit en de gezondheid, meer bepaald via het 
geïntegreerd beleid van de producten. 

In het kader van dat gezondheidsbeleid oefent de FOD Volksgezondheid vijf hoofdopdrachten 
uit: 

-  de ondersteuning van het federaal beleid; 

-  het verzorgen van een rechtstreekse dienstverlening aan de burger; 

-  de uitvoering van inspecties en controles; 

-  communicatie en informatie; 

-  het beheer van gezondheids- en milieucrisissen. 

Meer informatie over de FOD en zijn activiteiten is terug te vinden op de website 
www.health.belgium.be.  

De NACE-code2 van onze FOD is 84.12. 

Waarden van de FOD 
Duurzaamheid: Samen met onze partners zoeken we naar het juiste evenwicht tussen de 
sociale, ecologische en economische dimensie en dit voor de huidige en toekomstige 
belanghebbenden en generaties. 

Klantgerichtheid: Door ons te verplaatsen in en in dialoog te gaan met onze (interne en 
externe) klanten, kennen we hun behoeften en hun logica en kunnen we objectief, 
transparant, kwaliteitsvol, efficiënt en rechtvaardig op hen inspelen. 

Innovatie: In ons netwerk staan we voortdurend open voor en brengen we nieuwe ideeën en 
technologieën aan om samen aan een moderne overheid te werken. 

Ruimte voor talenten: Het beste halen uit ieders talenten door kansen te geven en te nemen 
in wederzijds vertrouwen. 

Samen in respect: Respectvol samenwerken door over de eigen grenzen heen te kijken, 
diversiteit als opportuniteit te beschouwen en de meerwaarde van de gemeenschappelijke 
missie voorop te stellen. 

 
2 NACE of 'statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap' verwijst 
naar een classificatie van de economische activiteiten in de Europese Unie. 

http://www.health.belgium.be/
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Integriteit: Wij zijn betrouwbaar als collega, partner en/of dienstverlener doordat we vanuit 
een gemeenschappelijk FOD-belang de verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen en 
de consequenties daarvan voor anderen. 

De FOD bestaat uit: 

- het DG Gezondheidszorg (DGGS); 

- het DG Dier, Plant en Voeding (DGAPF); 

- het DG Leefmilieu (DGEM); 

- het DG Gezondheid en Werk (MEDEX);  

- diensten van de Voorzitter, met inbegrip van de strategische diensten (Strategy en 
1W1H) en de crisisbeheerdiensten; 

- ondersteuningsdiensten (ICT, communicatie, HR en Talent, Begroting en Aankopen, 
juridische dienst) 

- 1FM of One Facility Management, de facilitaire coördinatiedienst van de FOD VVVL, 
het RIZIV en het FAGG; 

- geïntegreerde dienst, Service Center, ook een samenwerking tussen de FOD 
Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG 

Sommige opdrachten zullen voortaan samen worden beheerd met het RIZIV en het FAGG 
binnen 'geïntegreerde diensten', namelijk het contactcenter met het publiek (Service Center), 
de logistieke opdrachten (1FM) en de controle van de ziekenhuizen (dienst Audit van de 
Ziekenhuizen). 

1FM ziet erop toe dat de 3 organisaties hun strategische doelstellingen binnen de beste 
omstandigheden kunnen uitvoeren, zowel in het nieuwe gebouw in de Galileelaan en het 
Eurostation-gebouw in Brussel, als in de provinciale gebouwen, met het oog op een betere 
en duurzame samenwerking. 

Op 1 maart 2021 is het grootste deel van de centrale zetel van de FOD Volksgezondheid van 
het Eurostation-gebouw naar het Galilee-gebouw verhuisd. Enkel de dienst Medex is in het 
Eurostation-gebouw op de 5e verdieping gebleven, evenals een aantal vergaderzalen op de 1e 
verdieping. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) hebben ook hun intrek 
genomen in het Galilee-gebouw. Deze laatste bevond zich ook in het Eurostation-gebouw. 
Het doel is om de samenwerking tussen de drie organisaties te versterken vanuit een 
gemeenschappelijke visie: 'Samenwerken voor de gezondheid binnen een geest van 
duurzame ontwikkeling'. Allereerst hebben wij een gemeenschappelijke facilitaire dienst of 
'facility management' voor de 3 organisaties, '1FM' genaamd. Deze 1FM werkt voor de 3 
entiteiten met het oog op de uitvoering van gemeenschappelijke diensten: schoonmaken, 
evenementen of mobiliteit, ... 
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Afbeelding 1. Organigram van de FOD Volksgezondheid 

 

Externe instellingen verbonden aan de FOD 
Er zijn een aantal externe instellingen verbonden aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu, die zich in hetzelfde gebouw in Brussel bevinden: 

In Galilee 

- het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

- het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 

- de sociale dienst 

- de Inspectie van Financiën 

- de vzw NUBEL (Nutriënten België) 

- de federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie 

- het secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek 

- de nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking 
In Eurostation 

- de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 

- het European Observatory on Health Systems and Policies 
Voor tal van grafieken geldt dat alle of het merendeel van deze instellingen mee in 
aanmerking worden genomen omwille van het gecentraliseerde beheer van bepaalde 
parameters. Bij elke rubriek zullen we dit uitvoeriger bekijken. 
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 Andere belanghebbenden 
Andere wetenschappelijke en/of adviserende overheidsinstellingen zijn nauw verbonden met 
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 

- de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 

- Sciensano (federaal onderzoekscentrum), ontstaan uit de fusie van: 
o het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) 
o het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) 

- de EFSA Focal Point (European Food Safety Authority) 

- het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

- het Vesalius Documentatie- en Informatiecentrum (VDIC) 

- colleges, commissies en comités rond volksgezondheid 

- het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 

- het Interministerieel Commissariaat Influenza (pandemische griep) 

- het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) 

- de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

- Belgium.be (portaal van de federale overheid) 

- Fedweb (portaal van de federale ambtenaren) 

- Selor (selectiebureau van de federale overheid) 

- het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) 

- het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
 

Toepassingsgebied van het Milieumanagementsysteem 
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD) heeft een 
Milieumanagementsysteem (MMS) ingevoerd dat voldoet aan de eisen van de EMAS-
verordening en de wijzigingen ervan. 

De FOD werd voor het eerst gecertificeerd onder de internationale norm ISO 14001:2004 van 
15 december 2008 tot 14 december 2011, wat heeft gediend als opstap naar EMAS vanaf 
2012. 

Dit MMS is van toepassing op alle activiteiten van de FOD op onze twee sites in Brussel, in de 
gebruikte delen van de gebouwen Eurostation en Galilee.  

De gebouwen bevinden zich in: 

- Eurostation  
Victor Hortaplein 40, bus 10  
1060 Sint-Gillis  

- Galilee  
Galileelaan 5, bus 2 
1210 Sint-Joost-ten-Node 

Voor sommige rapporteringen moeten we rekening houden met de instellingen die in 
hetzelfde gebouw zijn ondergebracht. Wij zullen in elke grafiek nader bepalen wat al dan niet 
deel uitmaakt van deze boekhouding. 

De EMAS-cycli zijn driejaarlijkse cycli. De eerste cyclus vond plaats van 2012 tot 2014, de 
tweede van 2015 tot 2017 en de derde van 2018 tot 2020. Wij bevinden ons momenteel in 
de cyclus 2021-2023. 

https://www.health.belgium.be/nl/multimodaal-toegangsplan-victor-hortaplein
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/mutimodal_access_plan.pdf
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Het Eurostation-gebouw is eigendom van de firma AXA Real Estate en wordt gehuurd door de 
Regie der Gebouwen. De Regie stelt het gebouw ter beschikking van verschillende gebruikers. 
Het Galilee-gebouw is eigendom van Belfius en het RIZIV.  

De externe medische centra van Medex en andere diensten van de FOD die zich in gebouwen 
in de verschillende provincies bevinden, vallen niet onder het MMS. 

De aanverwante instellingen die verbonden zijn aan de FOD en zich ook in het Galilee-gebouw 
in Brussel bevinden, worden meegerekend in sommige grafieken voor de rapportering. Je 
kunt de uitleg terugvinden in elk bijbehorend hoofdstuk. 

De volgende grafiek toont de evolutie van het aantal werknemers in voltijdse equivalenten 
die in onze gebouwen aan de slag zijn. 

In het Eurostation-gebouw is ook het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen (CGVS) gevestigd, dat in december 2018 naar het gebouw is verhuisd. De twee 
verdiepingen waar ze hun intrek hebben genomen, stonden sinds april 2016 leeg. De 
verdiepingen waaruit de FOD Volksgezondheid en het FAGG zijn vertrokken (2, 6, 7, 8 en 9), 
wachten op hun nieuwe huurders. Deze verdiepingen worden sinds eind april 2021 
gerenoveerd. De werken zullen tot in 2024 duren. 

 
Tabel 1. Aantal medewerkers (VTE) in het Eurostation-gebouw blok 2, gedetailleerd, en Galilee 

 

2021 was, net als 2020, een bijzonder jaar door de pandemie en de COVID-19-crisis. Vanaf 
midden maart 2020 was telewerk het ordewoord.  

In Eurostation werd de aanwezigheid in het gebouw geraamd op maximaal 500 tot 600 
personen per dag. 

Tot in 2014 nam de FOD een oppervlakte van 33.963 m² in beslag op een totaal van 33.963 
m2. Sinds 2017 hebben we de ingenomen oppervlakte sterk verminderd. Sinds 2018 is de 
ruimte die we bezetten verspreid over 4,5 verdieping plus een gedeelte van de gelijkvloerse 
verdieping en van de kelders. 



Milieuverklaring 2022 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

11 
 

Zo bezetten we in 2019 27.648,05 m2, of 47,6% van blok 2 in het Eurostation-gebouw. Vanaf 
maart 2021 bedroeg de in gebruik genomen oppervlakte in Eurostation 8.282 m2, 14% van 
blok 2 in het Eurostation-gebouw.  

De kelderverdieping bestaat hoofdzakelijk uit parkings, die door de firma Q-Park worden 
beheerd, waaronder niveau -6 dat ter beschikking van de drie hierboven vernoemde 
gebruikers wordt gesteld. In parking -6 beschikken wij over beveiligde 
fietsparkeervoorzieningen voor de medewerkers. 

Het gelijkvloers wordt enerzijds deels in gebruik genomen door handelszaken (horeca) en 
bestaat anderzijds uit leegstaande ruimten. 

Het gebouw bevindt zich tegenover het Zuidstation. Het personeel en de bezoekers kunnen 
dus gebruikmaken van een gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer (trein, maar ook 
metro, bus en tram). In de directe nabijheid bevinden zich ook Villo!- en Cambio-
standplaatsen. 

Het Galilee-gebouw beschikt over een oppervlakte van 37.633 m2.  

Het Galilee-gebouw bevindt zich in de buurt van de metrohalte 'Kruidtuin'. Onze 
medewerkers beschikken bovendien over een beveiligde fietsparking op hetzelfde niveau als 
de straat.  

Voor elk gebouw zijn multimodale toegangsplannen beschikbaar, waar onze fietsparkings 
voor de bezoekers worden op weergegeven. 

De FOD Volksgezondheid volgt het toezicht op de wettelijke milieuvereisten op via het 
netwerk van EMAS-coördinatoren van verschillende federale instellingen. Het toezicht op de 
naleving van de wettelijke vereisten in verband met het gebouw en de milieuvergunning 
wordt uitgevoerd door de Regie der Gebouwen voor Eurostation en via een extern bedrijf in 
samenwerking met het RIZIV en 1FM voor Galilee. Om de goede naleving te garanderen, laten 
wij door een externe organisatie een audit van de technische installaties uitvoeren. 

De milieuvergunning in Eurostation is net door de eigenaar verlengd en is geldig tot 1 
september 2036. In Galilee voert de mede-eigenaarsvereniging de wijziging van de 
milieuvergunning uit, die tot 11 januari 2029 geldig is. 

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor het Eurostation-gebouw wordt elk jaar vernieuwd 
via een samenwerking met de Regie der Gebouwen. Aangezien wij net zijn verhuisd, 
beschikken voor Galilee over een termijn van 3 jaar om het te doen. Wij zullen de EPB-
aanvraag echter al volgend jaar doen. 

Wij leven de wettelijke voorschriften na die onder ons beheer vallen. 

Bovendien houden we rekening met de EMAS-verordening, de wijzigingen en het 
referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, de specifieke 
milieuprestatie-indicatoren en de benchmarks voor topprestaties voor de overheidssector3. 

 

Structuur van het MMS en verantwoordelijkheden 
Het voltallige personeel is betrokken bij de actieve tenuitvoerlegging van het MMS. Bepaalde 
mensen spelen natuurlijk een sleutelrol binnen dit MMS: 

- Het directiecomité. Het werkt het milieubeleid uit, wijst de financiële en personele 
middelen toe die nodig zijn voor de goede werking van het MMS en om de 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0061&from=NL    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0061&from=NL
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doelstellingen te kunnen behalen, ondersteunt de uitvoering van het MMS, en draagt 
het leiderschap en de verantwoordelijkheid van het MMS. 

- De EMAS-coördinator. Deze persoon staat in voor de goede werking van het MMS, 
werkt mee aan het opstellen van de documentatie, coördineert de acties van de 
verschillende actoren, stelt communicatiethema’s voor en bereidt de te 
communiceren teksten voor in samenwerking met het interne communicatieteam. 

- De verantwoordelijken voor de strategische en operationele activiteiten staan in voor 
de milieuanalyse van de aspecten die verband houden met die activiteiten binnen de 
verschillende diensten en directoraten-generaal van de FOD in samenwerking met de 
milieucoördinator. Ze nemen deel aan het uitwerken en opstellen van de 
doelstellingen in verband met de strategische en operationele activiteiten.  

- Wij rekenen op de hulp van een medewerkster van de interne communicatiedienst 
1FM. 

- Er vinden voortdurend informatie- en sensibiliseringsacties over het MMS en de 
prestaties plaats in samenwerking met het interne communicatieteam. 

- De opleidingsverantwoordelijke stelt in samenwerking met de milieucoördinator 
acties voor om ervoor te zorgen dat het personeel en zo nodig de toeleveranciers een 
geschikte milieuopleiding krijgen. 

- Interne auditeurs: auditeren jaarlijks het MMS teneinde de aandacht te vestigen op 
de eventuele gebreken. De interne audits gebeuren tussen federale organisaties die 
een MMS implementeerden, en dit om een grotere objectiviteit mogelijk te maken. 
 

Acties op het vlak van de communicatie 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van milieubeheer. Externe communicatie over 
milieu maakt deel uit van de strategische en operationele activiteiten van de FOD. Bovendien 
wordt ook intern regelmatig over milieubeheer gecommuniceerd (mededelingen, 
bewustmaking), over bepaalde acties in het bijzonder of over het milieumanagementsysteem 
in het algemeen. 

Extern worden drie categorieën van milieucommunicatie onderscheiden: 

- informatiecampagnes, webtools en publieke evenementen rond welbepaalde 
thema’s; 

- communicatie betreffende de werking van het MMS en de milieuresultaten. Dat is net 
de doelstelling van voorliggende milieuverklaring; 

- in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus en de wet van 5 augustus 2006 
betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie stelt de FOD de milieu-
informatie die voorhanden is (uitgezonderd de vertrouwelijke informatie) ter 
beschikking van het publiek, via de update van de portaalsite www.health.belgium.be. 
Om de passieve openbaarheid te verzekeren (het beantwoorden van vragen van 
burgers om informatie), heeft de FOD een informatieloket voor het publiek en 
verschillende specifieke helpdesks voor bedrijven opgericht, die als tweede lijn 
fungeren na het contactcenter van de FOD (eerste lijn), waaraan allerhande milieu-
informatie kan worden gevraagd:  

o via e-mail: info@health.fgov.be  
o telefonisch: 02 524 97 97 (werkdagen tussen 8 en 13 uur)  
o via het webformulier van onze website:  

https://www.health.belgium.be/nl/contact  

https://www.health.belgium.be/nl/contact
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o met de post: 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Directoraat-generaal Leefmilieu 
Galileelaan 5/2 
1210 Sint-Joost-ten-Node  

o Je kunt terecht bij het contactcenter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu voor informatie over de volgende thema’s: 

• klimaat: bijvoorbeeld informatie over de vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen in uitvoering van de verbintenissen in het kader van 
het 'Akkoord van Parijs' 

• biodiversiteit en ggo's: bijvoorbeeld over de invoer, uitvoer en doorvoer 
van niet-inheemse soorten, CITES, genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo’s), walvissen of de Antarctische wateren, enz. 

• marien milieu: bijvoorbeeld over de bescherming van de Noordzee 
• milieu en gezondheid : bijvoorbeeld over het preventiebeleid rond de 

risico’s die het gevolg zijn van niet-ioniserende stralingen (bv. gsm) of van 
chemische stoffen 

• chemische stoffen: bijvoorbeeld over het beleid rond het op de markt 
brengen van chemicaliën, gevaarlijke stoffen, preparaten, biociden, 
pesticiden en meststoffen 

• duurzame productie en consumptie: over producten met een specifieke 
invloed op het milieu: auto’s, verwarmingsketels, elektrische en 
elektronische apparaten, verpakkingen en bouwmaterialen 

• milieu-inspectie: over de inspectiemaatregelen in verband met de 
commercialisering, de erkenning en het gebruik van deze producten 

• de coördinatie van het internationaal milieubeleid 

In het kader van de inspraak van het publiek bij de besluitvorming over het milieu worden 
meerdere keren per jaar raadplegingen met betrekking tot de burgers georganiseerd rond 
grote projecten, zoals de milieuplannen en -programma’s. Er wordt ook geregeld gepeild naar 
de kennis en houding van de burgers, bijvoorbeeld op het vlak van klimaatverandering. 
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3. Milieubeleid van de FOD 
Vanuit de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren, wil 
onze FOD de Belgische promotor zijn van het 'One World, One Health'-principe door de 
gezondheid en al haar facetten steeds centraal te stellen in onze bekommernissen en missies, 
zowel voor de gezondheid van de mens, als de gezondheid van de planeet, de dieren, de 
planten en van onze voeding. 

Onze FOD is een referentiepunt voor gezondheid, een transversaal en strategisch 
ondersteunend departement voor 'Health and Environment in all policies' en een organisatie 
die deel uitmaakt van een netwerk en garanties biedt voor uitmuntendheid in het kader van 
de uitvoering van taken met toegevoegde waarde. 

Onze FOD is een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt 
op bekwame en autonome medewerkers die verantwoordelijkheidszin bezitten en hun 
deskundigheid en talenten ontplooien. 

Duurzaamheid is een van de waarden van onze FOD, net als Innovatie, Klantgerichtheid, 
Ruimte voor talenten, Samen in respect en Integriteit. 

Onze FOD moet een voorbeeldfunctie innemen op het gebied van milieubeheer. 

Wij verbinden ons ertoe om een Milieumanagementsysteem te implementeren en te 
behouden met het oog op de EMAS-registratie. Dit heeft betrekking op de hoofdzetel van de 
FOD, gelegen in de Galileelaan 5, in 1210 Sint-Joost-ten-Node en het deel dat door de FOD 
wordt ingenomen in het gebouw, Victor Hortaplein 40, 1060 Sint-Gillis.  

Wij verbinden ons ertoe om: 

• aan onze nalevingsverplichtingen te voldoen, de milieureglementering na te leven en deze 
regelmatig op te volgen; 

• de federale duurzame ontwikkelingsplannen na te leven;  

• de negatieve effecten te beperken en de positieve effecten op de omgeving te bevorderen 
in de wet- en regelgevende teksten waarmee de FOD is belast; 

• de milieugevolgen voortdurend te beheersen en te beperken door:  

- ons papier- en energieverbruik en het verbruik van andere soorten van producten te 
beperken;  

- minder afval te produceren en zo veel mogelijk te recycleren;  

- onze verplaatsingen beter te beheren en de voorkeur te geven aan duurzame 
vervoersmiddelen;  

- de milieu-impact van de gekochte goederen en diensten te verminderen; 

• de milieuprestaties te verbeteren en elke verontreiniging te voorkomen. 

Wij zullen deze milieuresultaten zowel intern, als aan het grote publiek bekend maken. 

Het directiecomité, 
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4. De gevolgen in verband met de activiteiten van de FOD en de 
bijbehorende doelstellingen 

De FOD heeft in 2007 voor de eerste keer een analyse uitgevoerd van de milieu-impact die 
door zijn activiteiten wordt veroorzaakt. 

Die analyse wordt elk jaar bijgewerkt. Dit heeft betrekking op de aspecten die zowel verband 
houden met zijn dagelijkse werking (logistieke aspecten genoemd) als met zijn strategische 
en operationele activiteiten. De milieuanalyse van Galilee werd dit jaar uitgevoerd.  

4.1. Significante logistieke impact, belangrijkste milieuprestaties en 
doelstellingen 

De logistieke aspecten worden beoordeeld volgens de frequentie of de waarschijnlijkheid van 
voorkomen van de impact, hun ernst of potentieel belang, het feit of ze al dan niet 
onderworpen zijn aan regelgeving, de mening van het personeel en ook volgens de mate van 
beheersing die de FOD bezit om met deze activiteiten om te gaan. 

De belangrijkste aspecten volgens deze criteria worden de significante aspecten genoemd. Ze 
maken het voorwerp uit van een opvolging en/of verbeteringsdoelstellingen. Hieronder 
worden de aard van de effecten van de significante aspecten, de vastgestelde doelstellingen 
en de milieuprestaties die de FOD kenmerken toegelicht. 

I. Elektriciteit 
Grote complexen, zoals het Eurostation- of Galilee-gebouw, zijn grote 
elektriciteitsverbruikers. De meest significante aspecten volgens de analyse zijn: computers, 
verlichting, computerschermen, printers, koelkasten, koelinstallaties, lcd-schermen en liften. 

Alle elektriciteit die in het gebouw wordt verbruikt, is 'groen' en 20% daarvan wordt 
rechtstreeks in België geproduceerd. 

De evolutie van het elektriciteitsverbruik van het volledige Eurostation-gebouw Blok 2 (voor 
alle gebruikers samen) wordt in de onderstaande grafiek weergegeven. De reden hiervoor is 
dat de meters zijn gecentraliseerd. 

Grafiek 1. Maandelijks elektriciteitsverbruik van Eurostation blok 2 
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Grafiek 2. Jaarlijks elektriciteitsverbruik van Eurostation blok 2 (MWh en kWh/m²) 

 

Net als voor de vorige cyclus bestond de in onze EMAS-doelstellingen 2021-2023 vastgestelde 
ambitie eruit om het elektriciteitsverbruik per VTE jaarlijks met 5% te verlagen. Gezien de 
bijzondere jaren wegens COVID en de verhuizing is het onmogelijk om dit duidelijk te bepalen. 
Dit komt onder meer door het feit dat er minder personen aanwezig zijn in het gebouw als in 
normale omstandigheden, maar vooral ook door de leegstaande verdiepingen en de werken. 

Sinds april 2016 zijn twee verdiepingen (van de negen) leeg gebleven. En in 2018 waren er 
werkzaamheden aan de gang. De VTE zijn voor Eurostation van 2020 tot 2021 van 2.088 
gedaald naar 844. Hierdoor zijn onze grafieken per VTE sterk verstoord. 

 

 



Milieuverklaring 2022 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

17 
 

Grafiek 3. Jaarlijks specifiek elektriciteitsverbruik in Eurostation blok 2 (kWh/VTE) 
 

 

In 2020 was de reële bezetting van het gebouw zeer beperkt als gevolg van de COVID-19-
crisis.  

In het hele blok 2 waren in 2020 per dag ongeveer 400 personen aanwezig, tegenover 500 tot 
600 in 2021. Daardoor lag het totale verbruik nog lager. Naar aanleiding van de vernieuwing 
van de milieuvergunning vond een energieaudit plaats in Eurostation, gevolgd door een 
actieplan om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren. 

In Galilee hebben wij, begin 2019, iets vóór de renovatiewerken 360 fotovoltaïsche panelen 
laten installeren. 

Jaar 

Totaal 
elektriciteitsverbruik 
(MWh) 

Specifiek verbruik 
(kWh/m²) 

Specifiek verbruik 
(kWh/VTE) 

Raming van de 
fotovoltaïsch 
productie (kWh) 
voor heel 2021 

2021 2.519 66,9 1.057 87.000 

Tabel 2. Elektriciteitsverbruik en -productie in Galilee van maart tot december 2021 

 

Afbeelding 2. Foto van het Galilee-gebouw met fotovoltaïsche panelen 
 

Samen met de evolutie van het elektriciteitsverbruik wijzen we op de evolutie van de praktijk 
van het telewerken. De afwezigheid van het personeel heeft een impact op een deel van het 
verbruik. In onze organisatie werd telewerk in 2008 ingevoerd. De regelmatige praktijk is 
vanaf 2012 sterk gestegen, met ongeveer 47%. Met de COVID-19-crisis hebben we in 2020 
een percentage van 94% regelmatig telewerk voor het personeel bereikt en bijna 70% 
thuisgewerkte dagen voor het volledige jaar. In 2021 worden alle medewerkers beschouwd 
als regelmatige telewerkers, met uitzondering van het schoonmaakpersoneel en het team 
van de mailroom (ongeveer 19 medewerkers). Op het niveau van Medex/Eurostation was het 
niet mogelijk om iedereen te laten telewerken en werd een beurtrol ingevoerd. Op die manier 
kunnen we ervan uitgaan dat iedereen regelmatig aan telewerk heeft gedaan.  

Wij zijn er ons van bewust dat de werken die buiten onze gebouwen worden uitgevoerd, 
elders elektriciteits- (en verwarmings)verbruik teweegbrengen. Met het telewerk beogen we 
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onder meer het welzijn van de medewerkers, maar ook de beperking van de verplaatsingen 
voor het woon-werkverkeer. Met de COVID-crisis werd het telewerk door de Regering 
gevraagd en aangemoedigd.  

In 2021 hebben we verder gewerkt aan de bewustmaking rond de 'kleine rode lichtjes' en dus 
het uitschakelen van apparaten in waakstand. Dit is voordelig voor het budget en voor het 
milieu, zowel op kantoor als thuis. 

Als overheidsorganisatie dienen we ons te houden aan het PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor 
het Gebruik van Energie)4. In het Galilee-gebouw zullen wij in 2023 een energieaudit 
uitvoeren, in verband met de bijwerking/vernieuwing van de milieuvergunning (net zoals voor 
het Eurostation-gebouw is gedaan). Er zal een actieplan worden ingevoerd. 

Zoals al in een groot deel van de diensten in Eurostation werd gedaan, werd de ruimte in 
Galilee heringedeeld in verschillende werkzones die beantwoorden aan verschillende 
behoeften: een concentratiezone, een zone voor samenwerking/brainstorming, klassieke 
open-space werkzones, ontmoetings- en ontspanningsruimtes, en vergaderzones. Het is de 
bedoeling om te kiezen waar wordt gewerkt op grond van de uit te voeren activiteit ('activity 
based working' (ABW) of werkruimte volgens activiteit). Die indeling van de ruimte in 
verschillende zones zorgt voor een groter comfort voor de gebruikers. 

De FOD levert ook de nodige inspanningen opdat het tevredenheidsniveau zou blijven 
toenemen en om van de gecreëerde werkruimte, zoals ook de informele contacten, een bron 
te maken van welzijn, motivatie en creativiteit. 

 
Afbeelding 3. Concept voor een verdieping met werkruimten in Galilee in ABW-modus 

 

 
4 https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/plan-voor-lokale-actie-voor-het-
gebruik-van-energie  

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/plan-voor-lokale-actie-voor-het-gebruik-van-energie
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/plan-voor-lokale-actie-voor-het-gebruik-van-energie
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II. Afval 
Een overheidsdienst met de omvang van de FOD produceert een grote hoeveelheid afval. Wij 
proberen echter om het principe van de 3R-en zo veel mogelijk toe te passen: Reduce 
(verminderen), Reuse (hergebruiken) en Recycle (recycleren). Dat kan via de vervanging van 
sommige producten, de rationalisering en de promotie van recyclage. 

 

Wat het afval betreft, streven wij de volgende doelstellingen na:  

1. de fractie restafval tot een minimum beperken: de hoeveelheid moet in 2022 met 2% 
dalen ten opzichte van 2019 en in 2023 met 3% ten opzichte van 2022.  

2. een bewustmaking op gang brengen rond: 

- de 3R'en : het verminderen, hergebruiken en recycleren van afval promoten 

- het correct sorteren van afval 

PMD-afval, papier en karton, glas, restafval alsook toners en inktcartouches en batterijen, 
werden als significante aspecten geïdentificeerd. 

Zo sorteren wij, naast het reeds genoemde afval, PELD- plasticverpakkingen (Polyetheen met 
Lage Densiteit), piepschuim, plastic doppen, kurken stoppen en niet-gebruikte gsm’s, met het 
oog op recyclage of hergebruik. 

Wij hebben nog ander afval, zoals het afval afkomstig van inbeslagnames bij campagnes van 
DGAPF en DGEM, radiografieën en naalden afkomstig van de centra van Medex, 
geneesmiddelen of IT-materiaal dat wordt afgedankt. Al ons afval wordt door erkende 
professionals beheerd in overeenstemming met de wetgeving. 

Dankzij de invoering van 'sorteereilandjes' in onze gebouwen verbeteren wij het sorteren.  

   

Afbeelding 4. Foto van 'sorteereilandjes' op de verdiepingen in Eurostation (links) en Galilee (rechts) 
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De FOD geeft ook zoveel mogelijk materiaal dat in goede staat is weg aan verenigingen voor 
hergebruik, zoals overbodig geworden ringmappen. Dit was bijzonder belangrijk bij de 
voorbereiding van de verhuizing.  

In 2021 konden de medewerkers zo meubilair (dat niet mee werd verhuisd) tegen een 
voordelige prijs kopen. Daarnaast hebben wij ook meer dan 520 bureaus, 120 tafels en 490 
stoelen aan een vereniging geschonken. Ook werd aan de medewerkers voorgesteld om 
kantoorbenodigdheden en kamerplanten mee te nemen. 

 

 

Wij geven hier enkele cijfers mee: 

• er werden meer dan 50 karretjes vol gerecycleerde materialen en meer dan 5 paletten 
gerecycleerde ringmappen verzameld. Wij hebben contact opgenomen met enkele 
liefdadigheidsorganisaties om hen te ondersteunen dankzij dit materiaal; 

• van 1 januari tot en met 17 februari 2021 werd maar liefst 11.381 kg papier 
ingezameld. 

Voor evenementen wordt bij de inschrijving gevraagd of de deelnemer ook catering wenst 
om verspilling te vermijden. 

In 2021 hebben wij onze medewerkers bewust gemaakt van voedselverspilling en de 'nieuwe' 
sorteerregels. 

Wij hadden twee compostvaten (wormenbakken) die worden beheerd door vrijwillige 
medewerkers die instaan voor de opvolging en de goede werking van dit ecosysteem. Door de 
verhuizing werd gestopt met de wormenbakken. 

 

Afbeelding 5. Foto's van de verhuizing in Eurostation 
 

In Eurostation beschikken we over een duurzaamheidshoek of' sustainable corner', die in 
2019 werd ingevoerd en blijft werken. Het gaat om een ruimte voor alles wat met duurzame 
ontwikkeling heeft te maken, die wordt gedeeld met onze collega's die zich in hetzelfde 
gebouw bevinden. De ruimte is zichtbaar en open in het onthaal van het Eurostation-gebouw. 
De volgende zaken kregen er al een vaste plaats:  

- een ruilhoekje:  
o voor book-crossing met vrij rondreizende boeken;  
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o er kunnen ook berichten worden opgehangen over dingen die werknemers 
niet meer nodig hebben en aan een collega wensen te geven; 

- een informatief hoekje: alle info over duurzame ontwikkeling en wat onze drie 
organisaties daarvoor doen wordt daar nu verzameld;  

- een recyclagehoekje: alle specifieke vuilnisbakken worden ook in de 'sustainable 
corner' gegroepeerd: batterijen, gsm’s, plastic doppen. 

Er worden ook specifieke acties rond duurzame ontwikkeling georganiseerd: onder meer 
acties voor Levensloop en een inzameling van kantoormateriaal voor overstock van 
ringmappen in goede staat, ... 

 
 

Afbeelding 6. Foto van de meubelen die met paletten door de medewerkers werden gemaakt en die 
nu in de 'sustainable corner' staan bij de ingang van ons gebouw. 
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Tabel 3. Jaarlijkse hoeveelheden afval voor Eurostation van 2019 tot 2021 en voor Galilee in 2021
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RESTAFVAL 

 
Grafiek 4. Restafval dat voor de gebouwen Eurostation en Galilee wordt ingezameld 

 

Door de COVID-crisis, waarbij veel minder medewerkers aanwezig waren in het gebouw, is de 
hoeveelheid afval sterk afgenomen. Dit afval wordt opgehaald voor het hele Eurostation-
gebouw blok 2 en Galilee.  

 

PAPIER - KARTON 
Het papier (bureau en archieven) en het karton worden gesorteerd met het oog op recyclage. 
Deze hoeveelheden kunnen verschillen van het papierverbruik, aangezien er ook papier van 
buitenaf wordt binnengebracht, er ook een papierstroom is naar buiten (brieven, publicaties,  
...) en er in de archieven wordt gesorteerd en opgeruimd. 

Met het oog op de verhuizing van onze FOD hadden we het project 'digital office' opgezet, 
waarmee we onze organisatie paperless willen laten werken. De onderstaande grafiek geeft 
aan welke volumes vertrouwelijk papier er per jaar werden ingezameld voor recyclage. 

Wij beschikken over de cijfers in verband met de inzameling van de ter plaatse door de 
dienstverlener uitgevoerde wegingen.  

In 2021 hadden we de cijfers van de FOD en het FAGG in Eurostation en van de FOD, het FAGG 
en het RIZIV in Galilee. 

 

TONERS EN INKTPATRONEN 
Een andere belangrijke afvalcategorie wordt gevormd door patronen en toners van printers 
en fotokopieermachines. 

Een fractie bestaat uit individuele printers op de verdiepingen (waarvan het aantal sterk is 
afgenomen) en van de inspecteurs. Een andere fractie van de patronen is afkomstig van onze 
geleasde multifunctionele printers en wordt teruggestuurd naar de producenten in het kader 
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van programma’s voor bijscholing van constructeurs. In het Galilee-gebouw hebben wij 
uitsluitend deze 2e categorie van printers. 

Wij sporen onze medewerkers voortdurend aan om na te denken alvorens te printen. Dat 
draagt bij tot onze doelstelling om het papierverbruik te verminderen, maar leidt ook tot een 
daling van het inkt- en elektriciteitsverbruik. Zie het hoofdstuk 'Papier' voor meer details over 
onze acties en doelstellingen. 

 

POLYETHEEN MET LAGE DENSITEIT (PELD OF LDPE) 
In 2017 is de FOD begonnen met het scheiden van plastic afval uit 
polyetheen met lage densiteit, PELD of LDPE (Low Density Poly-
Ethylene). 

Sommige verpakkingen bevatten de plasticsoort PELD of LDPE. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om plastic folie die rond leveringspallets zit 
gewikkeld of om de plastic structuur die wordt gebruikt om bepaalde 
goederen in vast te houden - zoals in ons geval laptops - of nog om 
bepaalde soort bolletjesplastic. Als er bij dit laatste type van plastic 
sprake is van een zekere elasticiteit, gaat het om LDPE. Als je er echter 
aan trekt en het plastic scheurt gewoon, heb je te maken met PVC. 

Door deze specifieke plasticsoort uit te sorteren, kan hij gerecycleerd worden via een erkend 
recycleerder om te worden verwerkt tot secundaire grondstof. 

In 2021, tijdens de verhuizing en door een verminderd aantal medewerkers ter plaatse, werd 
de LDPE-inzameling misplaatst en afgevoerd met het restafval. 

 

BATTERIJEN 
Aan het onthaal van het Eurostation-gebouw en in het restaurant van het Galilee-gebouw 
stelt de FOD en inzamelpunt voor lege batterijen ter beschikking van alle medewerkers. Ze 
kunnen er hun lege batterijen deponeren in de daartoe bestemde dozen. Nadien nemen we 
contact op met Bebat, die ze ophaalt en verwerkt. Ook de batterijen van laptops worden zo 

ingezameld. 
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Afbeelding 7. Foto van de inzameling van dopjes en batterijen, links in Eurostation en rechts in 
Galilee 
 

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) 
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in verband met ICT, zoals 
computers en schermen, wordt gesorteerd en gerecycleerd via de dienst van de Domeinen 
van de FOD Financiën. 

Het eventuele afval van elektrische en elektronische apparatuur dat niets te maken heeft met 
informatica, wordt opgeslagen en vervolgens door een erkende ophaler verwijderd. In 2021 
hebben wij vóór de verhuizing ook een grote inzameling van dit soort afval gedaan. 

  

RADIOGRAFIEËN 
De FOD verzamelt het afval van röntgenfoto’s dat afkomstig is van de verschillende medische 
centra van Medex. Dit afval wordt dan, indien nodig, ter beschikking gesteld van erkende 
ophalers. Het inzamelen van röntgenfoto’s wordt steeds zeldzamer. Momenteel krijgen de 
medische centra van de patiënten bijna uitsluitend links naar digitale medische beeldvorming 
en cd’s met diezelfde beelden. 

 

ANDER GEVAARLIJK AFVAL 
De producten die in beslag worden genomen tijdens inspectieopdrachten van het DGAPF en 
het DGENV, of ze nu erkend zijn of als gevaarlijk of niet-gevaarlijk worden beschouwd, worden 
op een gepaste manier ingezameld door erkende afvalophalers. Wij slaan ook afval op dat 
moet worden gescheiden van de reeds vermelde afvalstromen. De FOD heeft van de 
verhuizing gebruikgemaakt om al ons 'speciaal' afval te verzamelen en heeft een beroep 
gedaan op een erkende ophaler. 

 

PMD: PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS 
Sinds 2006 worden de PMD-verpakkingen op een progressieve manier gesorteerd in onze 
FOD (site Eurostation) met het oog op de recyclage ervan. 

Onze ophaler beschikt niet over een weegsysteem, maar is wel van plan om er in de toekomst 
een te plaatsen. 

Bij onze verhuizing in 2021 hebben we erop toegezien dat de wegingen inbegrepen zijn in het 
nieuwe contract. Vanaf maart-april 2021 worden er verslagen bijgehouden van de wegingen. 

Om ons afval te beperken en onze milieu-impact te verminderen, moedigt de FOD het gebruik 
van waterkaraffen tijdens vergaderingen en evenementen aan. 

 

GLAS 
Sinds 2012 worden ook de flessen, bokalen en flacons in doorzichtig glas gesorteerd om te 
worden gerecycleerd. 

 

BEKERS 
Zoals al eerder vermeld, bevordert de FOD het gebruik van herbruikbare bekers. De FOD heeft 
in elke kitchenette mokken met het logo van de FOD en afwasbare glazen ter beschikking 
gesteld. Er staan ook vaatwasmachines tot hun beschikking. Helaas gebruikt de FOD nog 
wegwerpbekers voor de koffieautomaat of in de wachtzalen van ons medisch centrum 
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Medex. Voor die bekers beschikt de FOD over een vuilnisbak naast de koffiemachine of in de 
wachtzalen, en die ingezamelde bekers worden gerecycleerd via een bedrijf.  

Met de verhuizing en de organisatie van 1FM werden er afwasbare tassen en glazen ter 
beschikking gesteld in onze twee gebouwen. In Eurostation moeten we wegwerpbekers voor 
de bezoekers blijven gebruiken.  

 

PLASTIC DOPPEN 

 
Waarom zamelen we plastic doppen apart in? 

De doppen kunnen als grondstof worden gebruikt, wat betekent dat hun verkoop ons een 
economische winst oplevert. De doppen kunnen zodoende worden gerecycleerd en omgezet 
in bijvoorbeeld bakken voor de voedingsindustrie, bloembakken, tuinbanken, ... 

De inzameling ervan gebeurt niet alleen aan de inkom van het gebouw, maar sinds 2017 ook 
op de verdiepingen, aan elk sorteerpunt. Op die manier bevorderen we de uitsortering van 
flessen met een plastic dop. 

In ons geval dragen we dit afval over aan de vzw Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Zo 
dragen we bij tot het kleiner maken van de afvalberg, tot de circulaire economie en tot een 
goed doel. 

De doelstellingen van die vzw zijn: 

- geleide honden kweken en opleiden; 

- mensen met een visuele handicap optimaal leren omgaan met hun geleide hond; 

- blijvende nazorg verlenen aan de persoon met een visuele handicap aan wie een 
geleide hond werd toevertrouwd. 
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In ons geval dragen we dit afval over aan de vzw Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Zo 
dragen we bij tot het kleiner maken van de afvalberg, tot de circulaire economie en tot een 
goed doel. 

 

KURKEN STOPPEN  
Wij organiseren ook een inzameling van kurken stoppen. Die 
worden ook ingezameld aan het onthaal van het Eurostation-
gebouw, naast de plastic doppen. 

De kurken worden ingezameld en verwerkt door De Vlaspit, een 
sociaal tewerkstellingsinitiatief (dat de activiteiten van de vzw 
Petit Liège overnam). De Vlaspit zal de kurk vermalen tot 
granulaat en verkopen onder de naam RecYcork. Het granulaat 
zal voor isolatie of voor de productie van vloer- of muurbekleding 
worden gebruikt. 

Zo draagt de FOD bij tot de circulaire economie en tot de 
vermindering en valorisatie van afval. 

Wij werken samen met een sociaaltewerkstellingsinitiatief en 
door de kurk te hergebruiken, kunnen we ecologische problemen in kurkeikboomgaarden 
aanzienlijk beperken. 

 

INZAMELING VAN ONGEBRUIKTE PRIVÉ-GSM’S 
Net zoals voor batterijen en doppen heeft 
de FOD een doos ter beschikking van de 
medewerkers gesteld voor de inzameling 
van ongebruikte privé-gsm’s. Tot 2017 
ging de opbrengst van die doos naar Think 
Pink, de nationale campagne ter 
bestrijding van borstkanker. Momenteel 
heeft Think Pink die actie stopgezet. Wij 
blijven echter gsm’s inzamelen voor 
hergebruik of recyclage voor een ander 
goed doel. Wij dachten aan Oxfam 

Solidariteit, maar ook zij hebben deze campagne onlangs stopgezet. Zelfs indien we geen 
partner vinden om te handelen voor een goed doel, zullen we privé-gsm's blijven inzamelen 
uit ecologische overwegingen. Nog maar eens een voorbeeld van onze bijdrage tot de 
circulaire economie. 

 

PALETTEN 
De houten paletten afkomstig van leveranciers van de FOD en van de andere organisaties die 
in hetzelfde Eurostation-gebouw zijn gehuisvest, worden samen opgeslagen. 

In 2017 was er op de 'Dag van de FOD' (waar vele activiteiten worden aangeboden) een 
workshop waar medewerkers meubelen konden maken met paletten. Deze meubelen 
worden nu in ons gebouw Galilee gebruikt. 

 

INZAMELING VAN RINGMAPPEN 
Bij desarchiveringen, meer bepaald vanaf 2016, maar ook tijdens de voorbereiding van de 
verhuizing werd de FOD geconfronteerd met een overvloed aan ringmappen die nog in goede 
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staat zijn. De FOD wil die mappen een tweede leven geven. Enerzijds stelt de FOD zijn 
medewerkers voor om de overbodige ringmappen mee te nemen voor zichzelf of voor 
vrienden, voor scholen, verenigingen, organisaties, bedrijven, vzw’s van hun keuze. 

Anderzijds heeft de FOD ook organisaties en scholen gevonden aan wie ze kunnen worden 
geschonken. Zo kregen duizenden ringmappen een tweede leven. 

 

III. Aankopen 
In 2014 heeft de FOD een aankoopprocedure opgesteld om duurzaamheid na te streven bij 
onze aankopen. Die procedure sluit ook aan bij de omzendbrief van 16 mei 2014 die de 
integratie beoogt van duurzame ontwikkeling in het kader van de overheidsopdrachten. Zo 
streeft de FOD naar de opname van milieuoverwegingen en van sociale en duurzame 
overwegingen, naast de voorwaarde om de toegang tot de markt niet te beperken. 

Op 3 juli 2015 keurde de federale regering een nota van minister van Ambtenarenzaken 
Vandeput goed over de inhoud (de Redesigntrajecten) en het goed bestuur (de directie, de 
opvolging, de bijstand) van het Redesignprogramma van de federale regering. Dit programma 
bestaat uit meerdere trajecten. De FOD neemt zodoende deel aan werf of traject 1 van de 
Redesign 'De gecoördineerde aankoopcentrales', dat de volgende doelstellingen nastreeft: 

- de doeltreffendheid verbeteren (synergie);  

- de efficiëntie verbeteren (procedure, digitalisering);  vooruitgang boeken op het 
vlak van duurzame aankopen;  

- de deelname van kmo's verbeteren 
Concreet gaat het erom een dienstencentrum voor overheidsopdrachten (P-Cloud) te 
creëren. Doelstelling: gemeenschappelijke federale aankopen professionaliseren door de 
samenwerking tussen verticale overheidsdiensten te stimuleren. 

Rond een federaal strategisch overleg betreffende de aankopen, bijgestaan door een 
dienstencentrum Aankopen, krijgen verschillende federale operationele tactische organen 
(TOFA) de opdracht om gemeenschappelijke aankopen te verrichten. Binnen deze organen 
zullen vertegenwoordigers van verschillende diensten belast zijn met de concrete uitwerking 
van de (gemeenschappelijke) aankopen onder leiding van een leidinggevende FOD. Onze 
organisatie sluit aan bij alle door de TOFA gecreëerde raamovereenkomsten die we nodig 
hebben.  

Dankzij de aansluiting bij de TOFA realiseren we onze aankopen op het vlak van ICT (bv. 
schermen en pc's) via duurzame bestekken. 

Voor de doelstellingen 2021-2023 heeft de FOD zich voorgenomen om, net als in de vorige 
cyclus, de milieu-impact van de gekochte goederen en diensten te verminderen en meer 
duurzame opdrachten te realiseren, en op die manier bij te dragen tot de duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling (DOD of SDG in het Engels) 12.7 van de Verenigde Naties: 
'Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met 
nationale beleidslijnen en prioriteiten', en de omzendbrief van 16 mei 2014 in verband met 
duurzame overheidsopdrachten toe te passen. 

Op het vlak van duurzame aankopen en uitgaven streven wij de volgende 
minimumpercentages na:  

• 5% in 2021,  
• 7% in 2022 en  
• 10% in 2023. 

Ondanks al onze inspanningen slaagden wij er niet in om in 2021 deze doelstelling te bereiken, 
met  
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➢ 3,9% aankopen = 104 duurzame uitgaven 

➢ 0,04% van € 1,09M duurzame uitgaven 

Onze schoonmaakovereenkomst, evenals het contract voor de uitbating van het restaurant, 
bevatten duurzame overwegingen. Voor andere opdrachten ligt dat minder voor de hand.  

Het integreren van zoveel mogelijk duurzame overwegingen in het kader van 
overheidsopdrachten is immers niet zo vanzelfsprekend. Des te meer omdat er heel veel 
personen aankopen moeten doen. Wij stellen eveneens rapporteringsproblemen vast. Het 
gebeurt dat we ons best doen om zo duurzaam mogelijke uitgaven te doen, maar dat de 
rapportering ontbreekt. Voor de aankopen van de FOD is het gemakkelijker om een betere 
expertise te hebben wanneer we een aankoopcentrale zullen hebben met een kleinere groep 
mensen die helpen bij het opstellen van de bestekken. Daarnaast wordt de taak er niet 
gemakkelijk op door de COVID-crisis en de 'dringende' aankopen of uitgaven. 

Voor de aankopen van 1FM, ons facility management of de logistiek kopen wij zoveel mogelijk 
aan via de aankoopcentrale FOR_CMS van de FOD BOSA en via de overeenkomsten. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor kantoorbenodigdheden, papier, toiletpapier, enz. 

Wij stellen biofruit ter beschikking van de medewerkers in samenwerking met de 
onderneming die ons restaurant uitbaat. 

Daarnaast beschikken wij over een dienst die zich bezighoudt met een groot 
deel van de evenementen. Met deze dienst garanderen wij de organisatie 
van duurzame evenementen. Op het vlak van de restauratie werken we 
grotendeels samen met het restaurant van onze organisatie. Het restaurant 
dat voordien door de Sociale dienst werd beheerd, werd in maart 2021 
overgenomen door een onderneming en er werden duurzame 
overwegingen in deze concessie opgenomen. Zo werd bijvoorbeeld 
verplicht dat deze onderneming de Good Food-strategie van Leefmilieu 
Brussel naleeft, zoals dat het geval was voor de Sociale dienst.  

 

IV. Papierverbruik 
Aangezien de activiteiten die in de gebouwen Eurostation en Galilee van de FOD worden 
verricht, voornamelijk kantooractiviteiten zijn, geldt dit als een belangrijk aspect en wordt het 
dus apart behandeld. Dit was en blijft een van onze doelstellingen. Wij zijn er al in geslaagd 
om ons papierverbruik aanzienlijk te verminderen. Om dit op te volgen, kijken we naar de 
uitgevoerde afdrukken. 

Het papier dat we hebben gekozen, is onder meer voorzien van het Europese ecolabel, zoals 
het criterium voor topprestaties aanbeveelt. In 2018 is de FOD gestart met het aankopen van 
papier van 75 g/cm2 in plaats van 80g/cm2. De kwaliteit en dichtheid van dat papier volstaan 
voor het merendeel van onze behoeften. Zo verminderen we de hoeveelheid gebruikt papier 
en dus onze impact. 

Om de milieu-impact in verband met het papierverbruik te verminderen, hadden we ons voor 
de doelstellingen 2021-2023 voorgenomen om: 

- het aantal gemaakte afdrukken zeer laag te houden en het aantal van 2.500 afdrukken 
per VTE per jaar niet te overschrijden; 

- papier met het Europese ecolabel of gelijkwaardig te blijven kopen. 
Om het digitale werk te vergemakkelijken, heeft een opslag- en scanbedrijf tijdens de 
verhuizing +/- 240 m³ of 2.170 meter aan archieven gerecupereerd. Deze zullen worden 
toegevoegd aan de +/- 1.333 m³ of 12.051 meter die al bij Merak zijn opgeslagen. Dit draagt 
eveneens bij tot de verdwijning van de opslagruimten voor de archieven. 
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FOTOKOPIEËN 
In 2020 deden we het totale aantal afdrukken met bijna 40% dalen en het aantal afdrukken 
per VTE met meer 45% in vergelijking met 2020. Voor de afdrukken tellen we de VTE van de 
hele FOD, met de gerelateerde instellingen in hetzelfde gebouw, zoals de Sociale dienst, en 
tellen we ook de medewerkers van de provincies (96,6 VTE) mee. Het RIZIV en het FAGG 
worden niet meegerekend. De 3 organisaties kunnen elk individueel hun aantal afdrukken 
opvolgen. Aangezien 2021 net als 2020 een bijzonder jaar is, is het aantal afdrukken sterk 
afgenomen als gevolg van het telewerken en ook door de digitalisering van de processen. 

Aandachtspunt: het programma registreert het aantal uitgevoerde afdrukopdrachten en 
geeft niet aan hoeveel papier er werd gebruikt. In totaal gaat het om maar liefst 565.300 
afdrukken! Aangezien onze printers standaard recto-verso afdrukken, kunnen we het 
dagelijks papierverbruik in papiervellen per bureau door een voltijds medewerker (VTE) op 
ongeveer 2 papiervellen/VTE/werkdag ramen. In 2020 bedroeg dit aantal al 4 
papiervellen/VTE/werkdag, tegenover 6 in 2019. Dit is een ruwe schatting, maar dit verbruik 
is veel lager dan de 15 vellen, die door de benchmarks voor topprestaties wordt aanbevolen. 

 
Grafiek 5. Totaalaantal afgedrukte documenten 
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Grafiek 6. Aantal afgedrukte documenten per VTE 

 

FOTOKOPIEERMACHINES 
Een multifunctioneel toestel (printer + fotokopieermachine + scanner) verbruikt tot 50% 
minder dan de drie toestellen die het vervangt. Om het elektriciteitsverbruik te verminderen, 
gaan de multifunctionele toestellen ook snel in waakstand. Met de multifunctionele printers 
moet iedereen die iets wil printen of een kopie wil maken, zich vooraf identificeren aan de 
hand van zijn badge. Dit zet personen ertoe aan na te denken alvorens ze beslissen te printen. 
Bovendien zijn de multifunctionele printers standaard ingesteld op recto-verso- en zwart-
witafdrukken. Via deze ingrepen kunnen we het papierverbruik drastisch terugdringen. 

De weggehaalde printers worden beheerd door de dienst Domeinen van de FOD Financiën en 
opgehaald door een voor dit soort afval erkende onderneming. 

Het aantal 'individuele' printers is vandaag tot het strikte minimum beperkt om tegemoet te 
komen aan de noden van de dienst Medex die nog in het Eurostation-gebouw blijft. 

 

V. Verplaatsingen 
De FOD had zich als doelstelling 2021-2023 voorgenomen om het gebruik van duurzame 
vervoermiddelen te stimuleren, en de koolstofemissies door de verplaatsingen te 
verminderen. De volgende doelstellingen worden nagestreefd: 

1. promoten van en bewustmaken voor het gebruik van de zachte mobiliteit en het 
openbaar vervoer; 

2. compensatie van de CO2-uitstoot bij vliegtuigreizen voor buitenlandse dienstreizen. 

 

WOON-WERKVERKEER 
De FOD betaalt het abonnement voor openbaar vervoer voor de woon-werkverplaatsingen 
en/of kent een fietsvergoeding toe voor het hele traject of een deel ervan op verzoek van de 
werknemer. In 2021 ontvingen 112 medewerkers van de 1.167 een door de FOD betaalde 
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fietsvergoeding, die € 0,24 per afgelegde km bedraagt. Bovendien kunnen alle medewerkers, 
zelfs de occasionele gebruikers, zich aansluiten bij www.bike-to-work.be, en hun profiel 
aanmaken, wat een bijkomende motivatie vormt om de fiets te gebruiken. Sinds het 
uitbreken van de COVID-19-crisis is telewerk het ordewoord. In plaats van de 
jaarabonnementen te vervangen betalen we momenteel de vervoersbewijzen terug aan de 
medewerkers die sporadisch op kantoor komen werken. 

Eind 2021 werd het bedrijfsvervoerplan (BVP) voor het laatst bijgewerkt. In 2020 werd de 
bijwerking door de COVID-crisis uitgesteld, om te proberen een 'normaler' beeld van de 
verplaatsingen weer te geven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is elke onderneming, 
publiek of privaat, met meer dan 100 werknemers op dezelfde site, verplicht om elke 3 jaar 
een bedrijfsvervoerplan (BVP)13  op te stellen en verschillende verplichte maatregelen te 
implementeren. Wij hebben het BVP samen met het FAGG en het RIZIV opgesteld. Voor de 
woon-werkverplaatsingen komen, volgens het BVP 2021,  91,6% van onze medewerkers in 
Galilee met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet en 94,1% in Eurostation. Daarnaast 
hebben we gebruikgemaakt van de BVP-enquête om 10 vragen toe te voegen met betrekking 
tot mobiliteit en het milieumanagementsysteem voor onze medewerkers. 

 
Grafiek 7. Voornaamste verplaatsingswijze van de medewerkers van de FOD in Galilee 

 

http://www.biketowork.be/
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Grafiek 8. Voornaamste verplaatsingswijze van de medewerkers van de FOD in Eurostation 

 

 

FIETSEN EN DIENSTVOERTUIGEN 
Om de fiets te promoten, beschikken we bij de FOD momenteel over 5 plooifietsen, waarvan 
3 elektrische, met uitrusting (helm, fluohesje, plan enz.) en 1 klassieke fiets. Onze 
medewerkers of de andere huurders van de gebouwen kunnen die fietsen gebruiken om zich 
te verplaatsen naar een vergadering in een ander gebouw, of om tijdens de middagpauze een 
tochtje te maken.  

De dienstverplaatsingen moeten in de eerste plaats met het openbaar vervoer (trein, bus, 
tram, ...) worden gedaan. Als de dienstverplaatsing niet mogelijk is met het openbaar vervoer, 
kan gebruik worden gemaakt van een dienstwagen van de FOD. Die dienstwagens zijn volledig 
verzekerd en de kosten worden integraal ten laste genomen door de FOD. Als het niet 
mogelijk is om een wagen van de FOD te gebruiken, maakt de medewerker gebruik van zijn 
eigen wagen en ontvangt hij een kilometervergoeding. 

Als er een wagen wordt aangevraagd voor een opdracht, ziet de dienst Mobiliteit erop toe 
dat het minst vervuilende voertuig wordt gekozen ten opzichte van de uitgedrukte behoefte. 

De FOD is zijn wagenpark aan het vernieuwen, waarbij de oudste wagens worden weggedaan 
en er nieuwe worden aangekocht die minder vervuilend zijn. In 2021 heeft de FOD 6 
voertuigen weggedaan en 11 nieuwe voertuigen aangekocht: 8 benzinewagens, 2 hybrides 
en een elektrische, en 10 met een ecoscore van 71 of meer. De gemiddelde ecoscore voor de 
hele vloot bedraagt 71,79. 

De FOD beschikt over vijf voertuigen op aardgas (aardgas voor voertuigen of CNG of 
'Compressed Natural Gas'). Deze voertuigen stoten 95% minder fijn stof uit in vergelijking met 
diesel of benzine. Op die manier kan de CO2-uitstoot met 30% worden verminderd. 

In totaal bezat de FOD eind 2021 61 voertuigen van verschillende types en omvang, plus 5 
geleasede wagens (3 hybride elektrisch/benzine, 1 hybride elektrisch plug-in en 1 volledig 
elektrische). Op dit totaal van 66 voertuigen hebben 10 een dieselmotor en 42 een 
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benzinemotor, zijn er 7 hybride voertuigen op elektriciteit/benzine, 1 hybride voertuig 
elektrisch/benzine plug-in, rijden er 5 op CNG en is er 1 volledig elektrisch. 

 

 
Grafiek 9. Evolutie van de ouderdom van de voertuigen 

 

DIENSTOPDRACHTEN 
Sinds eind 2016 heeft de FOD geen voertuigen meer die ouder zijn dan 15 jaar. Bij de aankoop 
van een voertuig heeft de FOD oog voor de bij wet opgelegde minimale ecoscore. De ecoscore 
geeft een indicatie van de algehele ecologische aard van een voertuig. Daartoe worden 
meerdere effecten in rekening gebracht: het broeikaseffect, de luchtkwaliteit (effect op de 
gezondheid en op ecosystemen) en de geluidshinder. De waarde van de ecoscore kan tussen 
0 en 100 liggen. Hoe hoger de score, hoe ecologischer het voertuig. De FOD beschikt over 21 
voertuigen met een ecoscore van 75 of hoger, wat bijna 32% van de vloot is. 

Wij hebben ook oog voor de uitstoot van onze voertuigen. Dit wordt uitgedrukt in ton CO2-
equivalent.  

Ton CO2-equivalent = meeteenheid die het aardopwarmingspotentieel 
uitdrukt, niet alleen van CO2, maar ook van andere broeikasgassen (zoals 
waterstoom, …) en van andere types van emissies die een indirect effect 

hebben op de klimaatopwarming (in het geval van vliegtuigen: aerosolen, 
condensatiesporen, ...). Ze drukt de hoeveelheid CO2 uit die hetzelfde 

geraamde aardopwarmingspotentieel heeft als dat van de totale emissie 
van het vliegtuig. 
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Wij hebben de emissies aan CO2 5-equivalent berekend voor ons volledige wagenpark. Wij 
brengen dit onder de aandacht in de onderstaande grafiek, waarin ook de hoeveelheid 
verbruikte liters brandstof en het aantal gereden kilometer wordt getoond. Deze rapportering 
is enigszins vertekend door de liters brandstof die in de tank zitten. 

 
Grafiek 10. Rapportering van emissies aan CO2-equivalent van het wagenpark van de FOD, 

afgelegde km en verhouding geproduceerde CO2 per afgelegde km 
 

Naast de impact van ons wagenpark zijn er de medewerkers die voor sommige opdrachten 
gebruik moeten maken van hun eigen wagen. Het gerapporteerde cijfer op het moment van 
de opstelling van dit verslag bedraagt 520.575 km. Het is mogelijk dat een aantal 
medewerkers hun kilometervergoedingsaanvraag nog niet hebben ingediend.  

  

DIENSTREIZEN NAAR HET BUITENLAND 
In het kader van zijn beleidsmatige en strategische activiteiten onderneemt de FOD een groot 
aantal dienstreizen naar het buitenland. De dienstreizen naar het buitenland geven ook 
aanleiding tot emissies. De hoeveelheid geproduceerde CO2 hangt af van het gebruikte 
vervoermiddel (deze dienstreizen kunnen met het vliegtuig, de trein, de wagen, ... worden 
gedaan). De FOD geeft altijd de voorkeur aan het meest 'ecologische' vervoermiddel: de trein 
is verplicht voor trajecten van minder dan 300 km en wordt aanbevolen voor trajecten van 
minder dan 800 km en minder dan 8 uren. Er is een vademecum beschikbaar voor het 
personeel waarin die regels in detail worden beschreven. 

 
5De berekening van de uitstoot van CO2-equivalent werd gedaan op basis van de liters brandstof via de website 
www.goodplanet.org/ en het aantal kg gas op basis van de vergelijking 2,13 ton CO2/1.000 kg GNV (volgens de 
website Ademe). 
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Wij compenseren via een door de Gold Standard gecertificeerd project voor 
energievalorisatie, dat is aangekocht in het koolstofcompensatie-platform van de Verenigde 
Naties.  

Concreet komt het erop neer dat er koolstofkredieten bij een derde worden aangekocht. Die 
heeft als taak om projecten te financieren voor de reductie van broeikasgasemissies of voor 
de vastlegging van koolstof. Voor de FOD gaat het om projecten voor de bevordering en de 
invoering van methodes voor de productie van hernieuwbare energie of om projecten ter 
reductie van CO2-emissies. Dankzij deze projecten is het mogelijk om op een andere 
geografische plaats dezelfde hoeveelheid door de activiteit voortgebrachte broeikassen die 
men wil compenseren, te verminderen. 

In de onderstaande grafiek geven we de evolutie weer van het aantal afgelegde km, het aantal 
uitgevoerde dienstreizen en het aantal ton CO2-equivalent dat werd uitgestoten voor onze 
dienstreizen naar het buitenland. In de praktijk compenseren wij al de emissies van onze 
buitenlandse dienstreizen, ook die met de trein en de auto. In 2022 hebben wij een uitstoot 
van bijna 17 ton CO2-equivalent voor al onze buitenlandse dienstreizen. 

 

 
Grafiek 11. Evolutie van het aantal dienstreizen naar het buitenland, het aantal afgelegde km 

en de emissies CO2-equivalent 
 

Sinds november 2006 compenseert de dienst Klimaatverandering van het DG Leefmilieu de 
CO2-emissies van zijn dienstreizen met het vliegtuig. De doelstelling tegen eind 2008 bestond 
erin om de compensatie van de CO2-emissies die samenhangen met alle dienstreizen met het 
vliegtuig van het personeel van de FOD te systematiseren in het kader van een 'vrijwillige 
koolstofcompensatie'. Sinds 2009 compenseren we de verplaatsingen met het vliegtuig voor 
heel de FOD. Sinds januari 2013 worden de verplaatsingen met de trein en de wagen ook 
gecompenseerd. De verplaatsingen die niet met het vliegtuig worden gedaan, blijven onder 
12 ton CO2.  
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Het DG Leefmilieu moet net als andere diensten veel verplaatsingen ondernemen, met name 
in het kader van de internationale onderhandelingen inzake milieubeleid. De conventies, 
colloquia, vergaderingen en andere evenementen waaraan we moeten deelnemen, vinden 
soms plaats op regionaal of nationaal, maar ook op internationaal niveau. Elk jaar hangen de 
verplaatsingen met het vliegtuig en het aantal afgelegde km in zeer grote mate af van de 
plaatsen waar die evenementen plaatsvinden. Als gevolg van COVID-19 was 2021, net als 
2020, een bijzonder jaar, met het verbod om naar het buitenland te reizen. 

 

4.2. Andere logistieke impact en milieuprestaties 

I. Afvalwaterlozingen 
Aangezien onze hoofdactiviteiten voornamelijk kantooractiviteiten zijn, is de impact van onze 
lozingen niet significant zoals dat bij een fabriek het geval zou kunnen zijn. Van de activiteiten 
waarbij afvalwater wordt geloosd, zou het gebruik van schoonmaakproducten de grootste 
impact hebben waaraan we iets kunnen doen. Bij gebruik van schoonmaakproducten komen 
verschillende schadelijke stoffen vrij in de lucht en in het water, naargelang van het soort van 
product.  

Onze FOD heeft het aantal gebruikte producten beperkt en kiest voor milieuvriendelijkere 
producten, waarvan de meeste het Europees milieulabel hebben. Het schoonmaakpersoneel 
krijgt bovendien opleidingen en sensibiliseringsacties om de reinigingsproducten goed te 
gebruiken en te doseren.  

II. Waterverbruik  
Het waterverbruik is onder meer afkomstig van de waterpunten van de sanitaire blokken 
(toiletten, urinoirs en wastafels) en de kitchenettes in Eurostation en de hoekcafés in Galilee 
(vaatwasser, waterfontein, gootsteen). 

In Eurostation gebruikt de airconditioninginstallatie van het type HVAC (Heating, Ventilating 
and AirConditioning) 'lucht + water'. Het water stroomt in een gesloten circuit en moet dus 
niet volledig worden ververst zolang de analyses dat niet vereisen. 

In Galilee heeft de koeltoren van de koelgroepen water nodig en gaat het ook om een 
gesloten circuit. In 2021 deden wij het beheer manueel voor de goede waterkwaliteit. In 2022 
hebben wij geïnvesteerd in de automatisering van het beheer van het water (van de kwaliteit 
en de dosering van de producten die moeten worden toegevoegd). Dit geautomatiseerde 
opvolgingssysteem zal het watergebruik met 80% terugdringen en ook leiden tot een daling 
van het gebruik van de producten.  

In Galilee beschikken wij in het gebouw over een restaurant waar maaltijden worden bereid. 
Voor deze activiteit is er water nodig.  

Voor het waterverbruik in Galilee hebben wij de eindafrekening 2021 nog niet gekregen. Om 
dit probleem in de toekomst te vermijden, zijn we in 2022 begonnen met het maandelijks 
opnemen van de meterstanden. 

Wij moeten rekening houden met het feit dat er als gevolg van COVID-19 grondiger en 
regelmatiger wordt schoongemaakt en dat de verluchting intensiever werd gebruikt. Tegelijk 
zijn er veel minder medewerkers aanwezig in het gebouw dan de aangegeven VTE, die 
betrekking hebben op het hele gebouw. 

De benchmark voor topprestaties voor de overheidssector is een totaalwaterverbruik in de 
kantoorgebouwen van minder dan 6,4 m3/werknemer in voltijdsequivalenten/jaar. Het 
resultaat van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is sinds 
2010 dus een stuk beter dan deze benchmark voor topprestaties.  



Milieuverklaring 2022 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

38 
 

Hieronder ziet u de evolutie van het jaarlijkse waterverbruik voor alle gebruikers van het 
Eurostation-gebouw. 

 
Grafiek 12. Jaarlijks waterverbruik van Eurostation blok 2 

 

III. Verwarming 
Het gas dient als verwarmingsbrandstof. Het energieverbruik voor de verwarming hangt af 
van de temperaturen tijdens de winterperiode. Om de temperatuurschommelingen te 
neutraliseren en op die manier de energieprestaties van jaar tot jaar te kunnen vergelijken, 
wordt een normalisatiefactor toegepast. Wij gebruiken daarvoor de 'graaddagen'. De 
graaddagen6 geven een beeld van het gemiddelde profiel van de verwarmingsnoden van een 
woning in België. Voor een bepaalde dag zijn de graaddagen die door de aardgassector in 
België worden gebruikt, gelijk aan het verschil tussen 16,5 °C en de gemiddelde 
dagtemperatuur die door het KMI in Ukkel wordt gemeten. 

Indien de gemiddelde temperatuur van een dag bijvoorbeeld - 2°C was, is het aantal 
graaddagen voor die dag 18,5°C (GD=16,5-(2)). Indien de gemiddelde dagtemperatuur gelijk 
is aan 16,5°C, wordt de waarde 0 gebruikt. 

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft gemiddelden voor die graaddagen 
bepaald voor de voorbije 30 jaar. Dat zijn de 'normale graaddagen'. Zij dienen als referentie 
om de gemiddelde strengheid van de winter te bepalen. 

Tussen 1981 en 2010 bedroeg de gemiddelde waarde van de graaddagen 2.363 (normale 
equivalente graaddagen). Momenteel wordt de periode 1991-2020 gebruikt, d.i. 2.252. 

De waarde van de jaarlijkse graaddagen maakt het mogelijk om de evolutie te zien van de 
temperaturen per jaar. Hoe kouder het is, hoe hoger het aantal graaddagen ligt. 

 

 
6 De waarden van de graaddagen van België  kunnen worden geraadpleegd op:  
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601&language_code=NED  

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601&language_code=NED
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Grafiek 13. Totale jaarlijkse gasverbruik per oppervlakte in het Eurostation-gebouw en 

gegevens van Galilee maart-dec. 2021 
 

De gegevens voor Galilee waarover wij beschikken gaan van maart tot december 2021. 

Zoals voor elektriciteit en water worden we geconfronteerd met een probleem wat betreft 
de individuele meting en met een meer gedetailleerde opvolging van het gasverbruik.  

In 2020 en 2021 waren er minder medewerkers aanwezig in het gebouw en was er ook minder 
warmte omdat de computers niet werden gebruikt. 

De FOD voert reglementaire audits van de technische installaties uit om toe te zien op de 
goede opvolging van de milieuwetgevingen. Gelet op de complexiteit van de installaties in dit 
grote gebouw doen wij een beroep op een externe firma om die audit uit te voeren. Nadien 
staat de FOD in voor de opvolging van het verkregen rapport.  

 

IV. Primaire energie 
Uit de berekening van het totale jaarlijks energieverbruik per vloeroppervlakte-eenheid, 
uitgedrukt als primaire eindenergie van gas en elektriciteit, blijkt dat we in 2021 194,7 
kWh/m2 hebben verbruikt in Eurostation en 213,8 kWh/m2 in Galilee. In het geval van 
elektriciteit, om in primaire energie te worden uitgedrukt, wordt het eindverbruik 
vermenigvuldigd met een factor 2,5.  

De benchmark voor topprestaties voor de overheidssector verwijst naar een totaalverbruik 
van primaire energie (incl. alle aanwendingen) lager dan 100 kWh/m2 voor gerenoveerde 
gebouwen. Er is dus nog ruimte voor verbetering. 

 

V. Biodiversiteit 
Aangezien we het gebouw delen met andere diensten, wordt de indicator voor biodiversiteit 
niet berekend. De bezette grondoppervlakte waarvan deze indicator afhangt, kan niet aan de 
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FOD alleen worden toegeschreven. Daarnaast hangt het beheer van de gebouwen niet 
uitsluitend van de FOD af, ook al mag die suggesties doen. 

Het Eurostation-gebouw heeft twee binnenplaatsen, maar er zijn geen groene ruimtes.  

Het Galilee-gebouw is voorzien van een groene ruimte aan de voorkant (638 m2) en aan de 
achterkant (195 m2) van het gebouw en van een terras op de 2e verdieping. Bij de opstelling 
van het bestek betreffende de levering en de installatie van terrasplanten, het onderhoud 
van de terrassen, de tuinen en de binnenplanten moet aandacht worden besteed aan 
verschillende elementen. Bij het ontwerp moest rekening worden gehouden met de volgende 
aspecten: 

- een groene oase in de stad Brussel creëren; 

- aangepast zijn aan de omgeving (centrum van Brussel, op een zuidelijk georiënteerd 
terras op de 2e verdieping, aangepast aan een terras, winterbestendig, enz.); 

- onderhoudsvriendelijk; 

- de biodiversiteit bevorderen; 

- een zone met eetbare planten rond de bestaande moestuinbakken; 

- de bodembedekking van minstens 5 kolommen (onder meer in de  richting van het 
hoekterras, maar eventueel ook enkele kolommen langs het voetpad aan de oostzijde 
van de daktuin) integreren. 

In het bestek werd ook gepraat over de wil van het wijkcomité om (deels) te werken met 
bloembollen, zoals krokussen en een 
tapijt van wilde bloemen. Daarnaast 
werden ook technische overwegingen 
inzake de duurzaamheid en de uitvoering 
in het bestek opgenomen. Voor het 
Galilee-gebouw is er een bloemperk, dat 
twee keer per jaar moeten worden 
onderhouden. In het perk bevinden zich 
de volgende bloemen: anemonen, 
geraniums, gaura butterfly.  Deze keuze 
is essentieel voor het ecosysteem om 
bestuivende insecten aan te trekken die 
gaan bijdragen aan het behoud van de 
biologische diversiteit. Op het terrein zijn 
lavakorrels aangebracht om de 
ontwikkeling van onkruid tegen te gaan. 

Op het terrein op de 2e verdieping zijn 
aanplantingen gedaan en plantenbakken 
geplaatst. Ze worden van water voorzien 
via een ondergronds leidingsysteem, 
door middel van een automatisch 
besproeiing. Het onderhoud wordt één 
keer per maand gedaan. 

 

Afbeelding 8. Foto van het bloemperk voor Galilee 
 

Daarnaast dragen wij bij tot de biodiversiteit van de FOD dankzij zijn missie en zijn strategische 
en operationele activiteiten. 
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VI. Koolstofbalans 
De BKG-balans (broeikasgassen) maakt het voor een organisatie mogelijk om de voornaamste 
posten van BGK-emissies te identificeren. Dit is mogelijk door de impact om te zetten in ton 
of kg CO2-equivalent. 

Welke methodologie hebben we gebruikt? 

Voor de meeste conversies maken we gebruik van de factoren van het 'Centre de ressources 
sur les bilans de gaz à effet de serre' van het Franse agentschap voor energietransitie ADEME. 
Dit is het geval voor verwarming, de trein, de ICT-aankopen en het restafval. Voor het vervoer 
van De Lijn hebben we gekeken op de website van deze maatschappij en hetzelfde geldt met 
betrekking tot de MIVB. Voor de brandstof van ons wagenpark en voor de emissies van onze 
dienstreizen in het buitenland gebruiken we de calculator van Goodplanet 
http://www.goodplanet.org/calculateurs-carbone. Voor de contingenten km waarbij we zelf 
niet kunnen kiezen welke voertuigen we gebruiken voor onze dienstreizen, hebben we de 
grootste factor genomen, te vinden op de site 'mobiliteit' van Wallonië, terwijl we voor het 
papier de referentie van Leefmilieu Brussel gebruiken. 

Ter herinnering: de VTE voor de verwarming, de elektriciteit en het afval zijn allemaal degene 
van de gebouwen. Voor het overige hebben wij de VTE van onze FOD genomen. 

Wij stellen vast dat, na het deel 'verwarming, het deel 'vervoer' (met het woon-werkverkeer, 
de brandstof voor onze voertuigen, het km-contingent voor verplaatsingen met het voertuig 
bij opdrachten en dienstopdrachten in het buitenland) het grootst is. Wat het woon-
werkverkeer betreft, hebben we rekening gehouden met 80% telewerk. Hiervoor doet de 
FOD al zijn best op het vlak van het openbaar vervoer: wij betalen de abonnementen van de 
medewerkers. Zo vermijden we de productie van meer dan 750 ton CO2. Er dient te worden 
opgemerkt dat wij geen rekening hebben gehouden met alle aankopen, maar wel met degene 
voor wie de factoren meer worden bestudeerd, zoals schermen, laptops en printers. We 
beseffen echter dat dit een zeer belangrijk punt is en dat we in dat verband steeds ons uiterste 
best moeten doen om zo duurzaam mogelijk te handelen op het vlak van uitgaven en 
aankopen. 
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Grafiek 14. Koolstofbalans 2020 in ton CO2 van de gebouwen (met alle gebruikers) 

 

 
Grafiek 15. Koolstofbalans 2020 in kg CO2 per VTE 
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Grafiek 16. Koolstofbalans 2020 in ton CO2, het deel FOD Volksgezondheid 

 

 

 
Grafiek 17. Koolstofbalans 2020 in CO2 per VTE, het deel FOD Volksgezondheid 
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4.3. Impact van de strategische en operationele activiteiten van de FOD 
De FOD maakt jaarlijks een analyse van de milieugevolgen van zijn strategische en 
operationele activiteiten. De positieve en negatieve gevolgen werden afzonderlijk 
beoordeeld. Ze werden volgens hun omvang geëvalueerd, maar ook volgens de mate van 
autonomie en beheersing die de FOD bezit om met die activiteiten om te gaan. De 
(belangrijkste) op die manier geselecteerde gevolgen worden 'significante gevolgen' 
genoemd. 

De strategische en operationele basisactiviteiten van de FOD werden hierboven reeds 
aangehaald. De bijzonderheid van de FOD op  het vlak van milieu is dat het in het kader van 
onze opdrachten en onze strategische en operationele activiteiten een van onze 
doelstellingen is om de kwaliteit van het milieu te beschermen. Aangezien die strategische en 
operationele activiteiten vanzelfsprekend het voorwerp uitmaken van geplande en 
regelmatige acties, is het hier niet nodig om er nieuwe doelstellingen aan te verbinden die 
een als significant beschouwde positieve impact hebben. 

Bij de analyse van de negatieve impact van de strategische en operationele activiteiten van 
de DG’s en de stafdiensten op het milieu werd geen enkele andere impact (erg) belangrijk 
geacht. Het grootste deel van de negatieve impact wordt weerspiegeld in de logistieke 
aspecten, zoals de verplaatsingen of het papierverbruik. Sinds de goedkeuring van het 
programma voor duurzame ontwikkeling ‘Horizon 2030’ van de Verenigde Naties in 
september 2015 is de federale regering haar ambitie om de 17 in dat programma beschreven 
doelstellingen te halen, blijven herhalen. 

Door zijn bevoegdheden is de FOD Volksgezondheid bijzonder betrokken bij de rechtstreekse 
uitvoering van verschillende van die doelstellingen (gezondheid, voeding, strijd tegen de 
klimaatverandering, biodiversiteit, oceanen, efficiënte instellingen, duurzame consumptie- 
en productiewijzen, …) en bij de positieve (of negatieve) onrechtstreekse effecten die onze 
activiteiten kunnen hebben op de uitvoering van de andere doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling. 

Zowel op internationaal, Europees, nationaal als interfederaal niveau gaat de FOD 
Volksgezondheid een verbintenis aan in het kader van deze benadering van duurzame 
ontwikkeling door zijn beleid uit te werken en te implementeren in lijn met de 17 universele 
doelstellingen van het programma voor duurzame ontwikkeling Horizon 2030 van de 
Verenigde Naties (en bij uitbreiding de doelstelling van de strategische federale 
langetermijnvisie (2050) voor duurzame ontwikkeling). 

Daartoe worden de verantwoordelijkheden en verbintenissen van onze FOD, alsook de 
verbanden tussen zijn activiteiten en de SDG’s overgenomen en geïntegreerd op 
verschillende niveaus van de bestuursovereenkomst, haar implementatie en haar monitoring. 

 

4.3.1. Evaluatie van de socio-economische impact van de klimaatverandering in België7 
Vito, EcoRes en Kenter hebben een documentair onderzoek uitgevoerd voor rekening van 
de Nationale Klimaatcommissie (NKC) over de socio-economische gevolgen van de 
klimaatverandering in België. 

Dit rapport en ook zijn samenvatting voor beleidsmakers beschrijven in detail de gevolgen 
ervan voor de ecosystemen, de infrastructuren, de energievoorziening, de land- en 
bosbouw, de arbeidsproductiviteit, de verzekeringssector en de gezondheid, maar bevatten 
ook ramingen van de economische kosten en de sociale aspecten. 

 
7 https://klimaat.be/news/2020/socio-economische-impact-in-belgie  

https://vito.be/
http://www.ecores.eu/
http://kenteradvies.be/
https://www.cnc-nkc.be/nl
https://klimaat.be/doc/seclim-be-2020-finalreport.pdf
https://klimaat.be/doc/seclim-be-2020-spm-nl.pdf
https://klimaat.be/news/2020/socio-economische-impact-in-belgie
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Volgens deze studie zal de klimaatverandering waarschijnlijk vooral negatieve gevolgen 
hebben voor verschillende sectoren van de Belgische economie. 

 

4.3.2. Voor de biodiversiteit telt elke m²!8 
De 100 partners van de beweging #SamenVoorBiodiversiteit roepen op om samen aan de 

slag te gaan voor meer biodiversiteit: elke m² telt! Het is 

helemaal niet moeilijk. Voor sommige acties hoef je zelfs 

amper iets te doen: laat een stukje verwilderen (beste 

excuus voor het vervelende grasmaaien), vervang tegels 

door groen, plant een struik of boom, maak een 

geveltuintje, zaai wilde bloemen, enz. 

Onze huizen en tuinen, onze scholen, bedrijven en hun 

terreinen, ... beslaan een belangrijk deel van de oppervlakte van ons land. Door die 

natuurlijk in te richten en waar mogelijk uit te breiden - bv. door ontharding - voorzien we 

onder meer in extra habitat en verbindende stapstenen voor fauna en flora, dragen we bij 

aan de bestuiving, zorgen we voor verkoeling, en maken we infiltratie van water mogelijk. 

Alle tips en info vind je op https://samenvoorbiodiversiteit.be/nl/. 

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit 

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit bestaat uit meer dan 100 

Belgische organisaties. Zij dragen samen de boodschap uit dat biodiversiteit broodnodig is 

voor ons overleven en welzijn. Het doel is om met de maatschappij samen een grote 

stuwende gemeenschap die een antwoord geeft op de biodiversiteitscrisis.   

Geen institutionele of gemeenschapskloof binnen de beweging: ze omvat universiteiten en 

onderzoekers, ngo's, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische 

tuinen, bedrijven, scholen, provincies, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, 

Vlaamse en federale overheden 

Omdat echt iedereen aan zet is om te zorgen voor biodiversiteit. Zodat deze 

levensbelangrijke biodiversiteit kan zorg blijven dragen voor ons. Het behoud van de 

biodiversiteit dient een prioriteit te worden in ons leven van elke dag. Laten we iedereen 

overtuigen om van biodiversiteit ook hun prioriteit te maken. 

 

  

 
8 https://www.health.belgium.be/nl/news/elke-m2-telt-voor-biodiversiteit 

https://samenvoorbiodiversiteit.be/nl/
https://samenvoorbiodiversiteit.be/nl/
https://www.health.belgium.be/nl/news/elke-m2-telt-voor-biodiversiteit
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4.3.3. Webinar: Het cruciale decennium9 
Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050? 

De Belgische milieuprestaties onder de loep door Dr. Rodolfo Lacy, directeur van het 
Directoraat Milieu (OESO) en Dr. Hans Bruyninckx, directeur van het Europees 

Milieuagentschap 

De OESO heeft de resultaten van het Belgische 
milieuonderzoek (EPR) toegelicht op basis van 
een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd in 
2020 en heeft de nadruk gelegd op gerichte 
aanbevelingen om beleidsmaatregelen met 
impact op het milieu te verbeteren.  

In het rapport 'European environment - state and outlook 2020', identificeert het Europees 
Milieuagentschap de belangrijkste milieutrends in de EU, waarbij de focus zal liggen op de 
essentiële elementen voor de uitvoering van een duurzame transitie.  

Dit online-evenement vond op 31 maart 2021 plaats en werd georganiseerd door de federale 
en gewestelijke milieu-overheden.  

  

4.3.4. Ken je je milieurechten?10 
De pagina's over de milieurechten zijn recent volledig bijgewerkt. Een gelegenheid om meer 
te weten te komen over het Verdrag van Aarhus dat burgers de mogelijkheid biedt om 
betrokken te worden bij het milieubeleid. 

Het milieu waarin wij leven, raakt ons allemaal. Het heeft een impact op onze levenskwaliteit 
en onze gezondheid. 

Het Verdrag van Aarhus is een internationaal verdrag dat tot doel heeft om burgers het recht 
te geven bij milieuaangelegenheden te worden betrokken. Dit internationaal Verdrag is 
omgezet in het Europees en Belgisch recht. 

Het Verdrag van Aarhus berust op 3 pijlers die op federaal niveau als volgt werden 
geïmplementeerd: 

1. De toegang tot federale milieu-informatie 

Enerzijds, moet de overheid spontaan informatie over het milieu ter beschikking stellen op 
haar websites (actieve openbaarheid) en anderzijds kan elke burger opvragen bij de 
overheden (passieve openbaarheid). Via deze manier is het mogelijk om toegang te geven tot 
bestaande milieu-informatie waarover de overheidsinstanties in de vorm van overdraagbare 
documenten beschikken. 

2. Inspraak van het publiek bij de besluitvorming over het milieu 

Elke burger kan zijn mening geven over milieugerelateerde plannen, programma’s en 
projecten via openbare raadplegingen. Met de opmerkingen van de burger moet zoveel 
mogelijk rekening worden gehouden.  

3. Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden 

Elke burger kan beroep aantekenen als hij meent dat zijn vraag naar informatie niet correct 
werd behandeld door de overheid, als hij onregelmatigheden vaststelt bij een openbare 
raadpleging of als er geschillen bestaan over milieukwesties. Daarnaast kunnen bepaalde 
milieuorganisaties een beroep aantekenen tegen schendingen van het milieurecht.   

 
9 https://www.health.belgium.be/nl/agenda/webinar-het-cruciale-decennium  
10 https://www.health.belgium.be/nl/news/ken-je-je-milieurechten  

https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
https://www.health.belgium.be/nl/milieu/milieurechten-voor-elke-burger
https://www.health.belgium.be/nl/het-verdrag-van-aarhus-de-rechten-van-de-burger-op-het-vlak-van-milieu
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/8760418/Directive%202003-4-CE.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/8760420/la%20loi%20du%205%20ao%C3%BBt%202006%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20du%20public%20%C3%A0%20l%E2%80%99information%20en%20mati%C3%A8re%20d%E2%80%99environnement.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/milieu/milieurechten/toegang-tot-federale-milieu-informatie
https://www.health.belgium.be/nl/actieve-openbaarheid
https://www.health.belgium.be/nl/passieve-openbaarheid
https://www.health.belgium.be/nl/milieu/milieurechten/inspraak-van-de-burger-bij-beslissingen-verband-met-het-milieu
https://www.health.belgium.be/nl/milieu/milieurechten/federale-openbare-raadplegingen
https://www.health.belgium.be/nl/milieu/milieurechten/toegang-tot-de-rechter
https://www.health.belgium.be/nl/wat-zijn-de-beroepsprocedures-belgie
https://www.health.belgium.be/nl/agenda/webinar-het-cruciale-decennium
https://www.health.belgium.be/nl/news/ken-je-je-milieurechten
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De nationale portaalsite www.aarhus.be (Het Verdrag van Aarhus in België), die wordt 
gecoördineerd door de federale overheid en de drie gewesten biedt algemene informatie 
over dit verdrag, zijn pijlers en de omzetting ervan in België.   

 

4.3.5. België zet zich in voor de bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen11 
België sluit zich aan bij het samenwerkingsproces in het kader van de Dialoog over bossen, 
landbouw en handel in basisproducten ('Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) 
Dialogue'). Dit initiatief wordt vandaag formeel bekendgemaakt en wordt voorgezeten 
door het Verenigd Koninkrijk en Indonesië. FACT werd opgestart in februari 2021 in de 
aanloop naar de volgende COP Klimaat in november van dit jaar in Glasgow (COP26). Het 
doel: nu handelen om de massale en snelle vernietiging van regenwoud en andere 
natuurlijke ecosystemen af te remmen en tegelijk duurzame handel te bevorderen. 

Dit internationaal initiatief berust op de principes van samenwerking. De promotoren van het 
project willen zo veel mogelijk uitvoerende en consumerende landen van 
landbouwproducten samenbrengen om acties te identificeren en stappenplannen uit te 
zetten tegen de ontbossing en de aantasting van de gronden voor basislandbouwproducten.  

Na haar toetreding tot de 'Amsterdam Declarations Partnership' en de 'Leader’s Pledge for 
Nature', treedt België dus nu ook toe tot dit internationaal proces ter bescherming van bossen 
en natuurlijke ecosystemen. De deelname van ons land aan de FACT-dialoog benadrukt de 
vastberadenheid van België om samen te strijden tegen het verlies van biodiversiteit en de 
klimaatveranderingen. 

 

4.3.6.  Biodiversiteit: een zaak van ons allemaal12 
Het is tijd om actie te ondernemen om het verlies aan 
biodiversiteit te bestrijden. Bij de FOD Volksgezondheid 
zetten we ons mee in voor de strijd tegen dit verlies in België 
en buiten onze grenzen. Met de BeBiodiversity-
strategiecampagne willen we burgers, bedrijven en de 
overheid mobiliseren, bewust maken van de gevolgen van 
onze consumptie-en productiepatronen voor de biodiversiteit 
en hen helpen in actie te komen, want het is een zaak van ons 
allemaal. 

In dat verband ontwikkelden onze collega's van het DG 
Leefmilieu de tool BiodiversiTree en zijn daarbij horende 
promotiebrochure 'Biodiversiteit is onze business' om 
ondernemingen bewust te maken van de meerwaarde van 
biodiversiteit in hun dagelijkse praktijken. 

De tool BiodiversiTree helpt ondernemingen bij de 
besluitvorming om hun bedrijf te verbeteren en tegelijk te zorgen voor de natuur en hun 
medewerkers. Deze tool stelt een reeks uit te voeren acties voor en helpt deze op poten te 
zetten binnen vier takken van de bedrijfsvoering: bedrijfsterreinen, infrastructuur, 
aankoopbeleid en procesvoering. 

Ook de brochure 'Biodiversiteit is onze business' zet ondernemers en onderneemsters aan tot 
actie om het verlies aan biodiversiteit te bestrijden door de goede praktijken voor te stellen 

 
11https://www.health.belgium.be/nl/news/belgie-zet-zich-voor-de-bescherming-van-bossen-en-natuurlijke-
ecosystemen  
12 https://www.health.belgium.be/nl/news/biodiversiteit-een-zaak-van-ons-allemaal  

https://www.health.belgium.be/nl/milieu/welkom-op-de-nationale-portaalsite-over-het-verdrag-van-aarhus
https://www.health.belgium.be/nl/het-akkoord-van-amsterdam-tegen-geimporteerde-ontbossing
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.biodiversitree.be/nl/startpagina
https://www.health.belgium.be/nl/brochure-biodiversiteit-onze-business
https://www.health.belgium.be/nl/news/belgie-zet-zich-voor-de-bescherming-van-bossen-en-natuurlijke-ecosystemen
https://www.health.belgium.be/nl/news/belgie-zet-zich-voor-de-bescherming-van-bossen-en-natuurlijke-ecosystemen
https://www.health.belgium.be/nl/news/biodiversiteit-een-zaak-van-ons-allemaal
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die sommigen van hen al hebben ingevoerd om biodiversiteit in hun bedrijfsprojecten te 
integreren. 

Ondernemingen zijn sleutelactoren om een actieve rol te spelen om biodiversiteitsverlies 
tegen te gaan. Wil je ook actief zijn en bedrijven bewust maken van biodiversiteit? Deel dan 
onze brochure, laat je inspireren door deze voorbeelden van acties, voer ze zelf uit en maak 
ze bekend aan je collega's, kennissen, partnerbedrijven, enz. 

Naast ondernemingen kan iedereen, ook jij, kleine inspanningen 
doen en bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit en de natuur. 
Meer tips en inspiratie vind je op de website van BeBiodiversity. 

 

4.3.7. Oplossingen voor onderwatergeluid van scheepvaart 
Onderwatergeluid is een onderbelichte, maar 
ernstige bedreiging voor het marien leven. Op 30 
maart 2021 stelde vice-eersteminister en minister 
van Noordzee Vincent Van Quickenborne de 
resultaten voor van het onderzoek naar de 
maatregelen die de scheepvaartsector kan nemen 
om onderwatergeluid te beperken. Hij deed dat 
voor een internationaal publiek tijdens een webinar 
dat door de FOD Volksgezondheid, de FOD 
Mobiliteit en Vervoer en de Koninklijke Belgische 

Redersvereniging werd georganiseerd. 

Het onderzoek van studiebureau TNO toont aan dat er een set van mogelijkheden is om de 
emissie van continu onderwatergeluid aanzienlijk te verminderen: van een beter design van 
schepen tot een lagere vaarsnelheid. Voor marien leven, van garnaal tot walvis, zou dit een 
wereld van verschil zijn. Bovendien zouden veel van deze maatregelen ook op andere vlakken 
voordelig zijn. Ze kunnen immers naast het onderwatergeluid ook het energieverbruik en de 
emissie van luchtvervuiling van het schip verminderen. 

Een ernstig probleem 

Geluidshinder is een ernstiger probleem dan algemeen wordt aangenomen. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie is geluidshinder, na luchtvervuiling, de grootste bedreiging 
voor de menselijke gezondheid. Net zoals bij de mens heeft geluidsoverlast ook een grote 
impact op het marien leven: meer dan 150 soorten worden hierdoor bedreigd. Het verstoort 
vooral de interactie tussen individuen zoals tussen prooi en predator, en de voortplanting. 
Gebrek aan communicatie maakt dat dieren 'ondermaats' presteren. 

 

https://bebiodiversity.be/et-moi-que-puis-je-faire/


Milieuverklaring 2022 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

49 
 

4.3.8. Campagne - Lage rugpijn? Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegen.13 
De FOD Volksgezondheid heeft in mei 2021 een campagne gelanceerd met als slogan 'Lage 

rugpijn? Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegen'. Op de campagnewebsite 

www.geenscanzonderplan.be getuigen een arts, een kinesist en een patiënt over lage 

rugpijn, het belang van bewegen en het omgaan met medische beeldvorming. 

Lage rugpijn? Een scan? Alleen als het niet anders kan. 

Lage rugpijn is heel vervelend, maar verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen of weken. 

Meestal is een radiologisch onderzoek niet aangewezen en heeft het geen invloed op het 

verdere genezingsproces. Bovendien maken röntgenfoto’s en CT-scans gebruik van 

ioniserende straling die bij overmatig gebruik de gezondheid kan schaden. De kans bestaat 

ook dat bij het onderzoek dingen worden vastgesteld die niet de oorzaak van de pijn zijn, 

maar wel aanleiding geven tot onnodige bijkomende onderzoeken en onnodige 

ongerustheid bij de patiënt. 

In de uitzonderlijke gevallen waarbij een radiologisch onderzoek toch aangewezen is, zal de 

arts dit onderzoek steeds kaderen in een groter plan van aanpak. 

Bewegen is vaak de beste remedie tegen lage rugpijn. 

Het beste middel tegen rugpijn is blijven bewegen. Helaas stoppen veel mensen met lage 

rugpijn elke fysieke activiteit. Ze zijn bang dat een verkeerde beweging hun toestand nog zal 

verslechteren. Maar die vrees is niet nodig. Wie last heeft van lage rugpijn kan best zijn 

dagelijkse activiteiten gewoon verderzetten. 

  

 
13https://www.health.belgium.be/nl/news/lage-rugpijn-eerst-meer-bewegen-dan-pas-fotos-overwegen  

https://www.geenscanzonderplan.be/
https://www.health.belgium.be/nl/news/lage-rugpijn-eerst-meer-bewegen-dan-pas-fotos-overwegen
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4.3.9. Het Belgisch nationaal actieplan 'One Health' voor de bestrijding van 
antimicrobiële resistentie14 

Resultaten van de openbare raadpleging 

Van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 
organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare 
raadpleging over het ontwerp van het Belgisch 
nationaal actieplan 'One Health' voor de bestrijding 
van antimicrobiële resistentie (AMR). 

In totaal werden 14 reacties ontvangen. Er zijn 
opmerkingen ontvangen uit de private, de 
ziekenhuis-, de vrijwilligers- en de academische 
sector. De algemene ontvangst van het ontwerpplan 
en met name de 'One Health'-aanpak werd door de 
respondenten zeer positief beoordeeld. 

De opmerkingen en voorstellen werden bestudeerd. 
Er werden tekstuele verbeteringen doorgevoerd en 

inhoudelijke opmerkingen overgenomen in het definitieve plan als deze als relevant werden 
beschouwd 

Het Belgische nationale actieplan 'One Health' voor de bestrijding van antimicrobiële 
resistentie steunt op de drie pijlers van de gezondheid (de gezondheid van de mens, de 
gezondheid van het dier en de gezondheid van het leefmilieu) en stelt concrete acties voor 
om op globale en gecoördineerde wijze tegen AMR te strijden. 

Dit actieplan, dat werd bijgewerkt op basis van de opmerkingen die tijdens het 
raadplegingsproces zijn geformuleerd, werd voor goedkeuring overgelegd aan de leden van 
de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en aan de ministers voor Landbouw, 
Dierenwelzijn en Leefmilieu. Het werd op 17 november 2021 goedgekeurd. 

Een gedetailleerde verklaring met de opmerkingen en de antwoorden hierop, en het 
definitieve plan zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be. 

 

4.3.10. Medex onder de loep15 
In 2021 hebben onze artsen (= interne artsen en zelfstandige artsen waarop we een beroep 

doen) 59.435 medische expertises uitgevoerd voor: 

- het personeel van de publieke sector,  

- het grote publiek (chauffeurs, piloten en schippers) en   

- oorlogsslachtoffers, militaire slachtoffers in vredestijd of slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden. 

 
In 2021 heeft Medex 199.493 medische attesten voor arbeidsongeschiktheid (afwezigheid 
door ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte) ontvangen. 27% van de ontvangen medische 
attesten wegens ziekte zijn een eMediAtt, een elektronisch medisch attest dat de arts zelf 
rechtstreeks verstuurt. 

In het kader van de verkeersveiligheid heeft Medex 11.642 medische check-ups uitgevoerd: 

 
14https://www.health.belgium.be/nl/news/het-belgisch-nationaal-actieplan-one-health-voor-de-bestrijding-
van-antimicrobiele-resistentie  
15https://www.health.belgium.be/nl/news/facts-figures-2021-onder-de-loep  

https://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-van-het-belgisch-nationaal-actieplan-one-health-voor-de
https://www.health.belgium.be/fr/news/le-plan-daction-national-belge-one-health-de-lutte-contre-la-resistance-aux-antimicrobiens
https://www.health.belgium.be/fr/news/le-plan-daction-national-belge-one-health-de-lutte-contre-la-resistance-aux-antimicrobiens
https://www.health.belgium.be/nl/news/facts-figures-2021-onder-de-loep
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- 9.548 onderzoeken bij chauffeurs, 

- 785 onderzoeken bij schippers, 

- 1.309 onderzoeken bij piloten. 
 

4.3.11. Vervaldata op de verpakkingen van voedingsmiddelen 
Er bestaan twee soorten van vervaldata op de verpakkingen van voedingsmiddelen: de ‘ten 
minste houdbaar tot datum’ en ‘de uiterste consumptiedatum’. Voor een aantal 
consumenten zorgen deze data voor verwarring en veel voedingsmiddelen die nog perfect 
geconsumeerd kunnen worden, worden weggegooid. Dit leidt tot grote voedselverspilling. 
Volgens een Europese studie van 2015 gaat het om 15 tot 33% voedselverspilling, goed voor 
jaarlijks 88 miljoen ton, of 173 kilo per persoon per jaar in de Europese Unie! Gevolg hiervan: 
financieel verlies voor de consument en een aanzienlijke milieu-impact. Daarom werden er 
op Belgisch en Europees niveau acties ondernomen om alle betrokken actoren een beter 
begrip bij te brengen over de datering van voedingsmiddelen en de verschillen tussen THT en 
TGT, om de datering op de etiketten te verbeteren en de van kracht zijnde regels te herzien. 
Ter gelegenheid van de internationale dag van 
bewustzijn rond voedselverspilling en afval 
publiceert de FOD Volksgezondheid een news 
'Internationale dag tegen voedselverspilling en 
afval'16 met een 17animatiefilmpje over het 
gebruik van de verschillende houdbaarheidsdata 
om voedselverspilling te beperken en ook de 
gezondheid te beschermen. 

 

4.3.12. Reductieprogramma voor pesticiden 
Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht om 
een actieplan voor de vermindering van het gebruik 
en de risico’s van deze pesticiden op te maken en 
uit te voeren. Het NAPAN (Nationaal Actieplan voor 
de Reductie van Pesticiden) beantwoordt aan de 
nationale verplichtingen tegenover de EU (Richtlijn 
2009/128 voor een duurzaam gebruik van 
pesticiden), evenals aan een verplichting uit de wet 

van 21 december 1998 betreffende de productnormen. Dit programma heeft tot doel om het 
gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te 
verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, 
ondersteuning, studies, enz.), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, 
publiek en privaat) als particulieren. In 2021 werd het programma 2023-2027 van het 
Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden samengesteld in nauwe samenwerking 
met alle bevoegde federale en gewestelijke overheden. Begin 2022 werd hierover een 
openbare raadpleging georganiseerd (zie Reductieprogramma voor pesticiden 2023-202718. 
Meer informatie over het verantwoordelijk gebruik van pesticiden vind je op: 
https://fytoweb.be/nl. 

 

 
16 https://www.health.belgium.be/nl/news/internationale-dag-tegen-voedselverspilling-en-afval  
17 https://www.youtube.com/watch?v=6ZvxYXLgfJ4  
18 https://www.health.belgium.be/nl/news/reductieprogramma-voor-pesticiden-2023-2027  

https://www.health.belgium.be/nl/news/internationale-dag-tegen-voedselverspilling-en-afval
https://www.health.belgium.be/nl/news/internationale-dag-tegen-voedselverspilling-en-afval
https://www.youtube.com/watch?v=wka8A5kB56w
https://www.health.belgium.be/nl/news/reductieprogramma-voor-pesticiden-2023-2027
https://www.health.belgium.be/nl/news/internationale-dag-tegen-voedselverspilling-en-afval
https://www.youtube.com/watch?v=6ZvxYXLgfJ4
https://www.health.belgium.be/nl/news/reductieprogramma-voor-pesticiden-2023-2027
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4.3.13. Online jaarverslag 2021 DG Dier, Plant en Voeding19 
Bij het bekijken van de 3e online-editie van het jaarverslag van het DG Dier, Plant en Voeding 
zullen de burgers merken dat de bevoegdheidsdomeinen van deze DG invloed hebben op hun 
dagelijks leven. Zo wordt bijvoorbeeld vernomen dat de aanwezigheid van suiker in onze 
voedingsgewoonten wordt teruggedrongen met een steeds ambitieuzer federaal 
voedingsplan. Nog steeds wat voeding betreft, werpt het een licht op de Nutri-Score. De 
bevordering van gezonde eetgewoonten en levensstijlen is zeker een van de prioriteiten van 
het DG, net als de strijd tegen voedselverspilling. Via zijn solidariteitsfondsen helpt het DG 
Dier, Plant en Voeding aardappelproducenten, maar ook de dierenwereld en in het bijzonder 
de varkenssector, die in 2021 hard door de crisis werd getroffen. Ook de medewerkers van 
de inspectiedienst stelden zich solidair op door het controleren van de hygiënemaatregelen 
tijdens de COVID-19-crisis. Plantenbescherming, maar ook wetenschappelijk onderzoek 
nemen een belangrijke plaats in. Tot slot vestigt dit jaarverslag de aandacht op alle 
bewustmakingsactiviteiten die door de medewerkers van het DG zijn uitgevoerd. Een 
voorbeeld is het animatiefilmpje20 waarin de aanwezigheid van residuen in ons voedsel en de 
rol van gewasbeschermingsmiddelen worden uitgelegd. Link naar het jaarrapport: 
http://www.annualreportapf.be. 

 

4.3.14. Veldproef met GGO-populieren 
De federale ministers van Volksgezondheid, 
Landbouw en Leefmilieu hebben op 2 juni 2021 
toestemming gegeven voor een veldproef met GGO-
populieren in Oost-Vlaanderen. De proef is een 
initiatief van het 'Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie' (VIB) en loopt over een periode van 
5 jaar. Het doel van de onderzoekers is om na te 
gaan of genetisch gewijzigde populieren, aangepast 
in de aanmaak van lignine, onder reële praktijkomstandigheden een biomassa produceren 
die op een veel efficiëntere manier kan worden omgezet naar glucose. De proef werd zodanig 
opgezet dat de potentiële risico’s voor het milieu worden ingeperkt. De beslissing van de 
bevoegde ministers wordt steeds voorafgegaan door een wettelijke procedure. De FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft in februari-maart 2021 
een openbaar onderzoek georganiseerd over de proef. De Adviesraad voor Bioveiligheid heeft 
het dossier onderzocht en een gunstig advies uitgesproken. Volgens de raad zijn de risico’s 
van deze kleinschalige veldproef voor de volksgezondheid en het leefmilieu verwaarloosbaar 
als hij wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden beschreven in het dossier. Alle informatie 
over het dossier, met name het verslag van de publieksraadpleging, het advies van de 
Adviesraad en de toelating van de ministers, is beschikbaar op de website van de FOD21. 

 

4.3.15. Controleer de pesticiden in je kast!22 
In april 2021 heeft de FOD Volksgezondheid een oproep gelanceerd om te controleren of en 
hoe alle producten in je kasten nog mogen worden gebruikt. 

 
19https://www.health.belgium.be/nl/news/jaarverslag-2021-dg-dier-plant-en-voeding-online  
20https://www.annualreportapf.be/nl/report/activiteitenverslag-2021/  
21 https://www.health.belgium.be/nl/news/toelating-voor-een-veldproef-met-ggo-populieren  
22 https://www.health.belgium.be/nl/news/controleer-de-pesticiden-je-kast  

https://www.annualreportapf.be/nl/report/activiteitenverslag-2021/#https://www.annualreportapf.be/nl/report/activiteitenverslag-2021/
http://www.annualreportapf.be/nl/
https://www.health.belgium.be/nl/news/toelating-voor-een-veldproef-met-ggo-populieren
https://www.health.belgium.be/nl/news/jaarverslag-2021-dg-dier-plant-en-voeding-online
https://www.annualreportapf.be/nl/report/activiteitenverslag-2021/#https://www.annualreportapf.be/nl/report/activiteitenverslag-2021/
https://www.health.belgium.be/nl/news/toelating-voor-een-veldproef-met-ggo-populieren
https://www.health.belgium.be/nl/news/controleer-de-pesticiden-je-kast


Milieuverklaring 2022 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

53 
 

Lees het etiket: Alle pesticiden, zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden, moeten 
voldoen aan heel strenge toelatingsvoorwaarden. Per product wordt vastgelegd hoe het 
moet worden gebruikt, zodat het niet alleen goed werkt maar ook veilig is voor de gebruiker, 
de consument en het leefmilieu. Deze gebruiksvoorschriften staan op het etiket. Lees daarom 
steeds het etiket vóór elke toepassing! 

Controleer de huidige wetgeving: De wetgeving rond pesticiden evolueert regelmatig en 
wordt alsmaar strenger. Als je producten jarenlang bijhoudt in je kasten, is het etiket 
misschien niet langer up-to-date: het is mogelijk dat de toegelaten gebruiksdosis werd 
verlaagd, de toepassingswijze werd aangepast of het verplicht werd om handschoenen te 
dragen. 

Onze websites kunnen je helpen om na te gaan of je product nog steeds toegelaten is en 
ook wat de huidige gebruiksvoorschriften zijn. Producten die niet op deze websites worden 
vermeld, mogen niet meer worden gebruikt omdat ze niet meer voldoen aan de huidige 
veiligheidsnormen. Let ook op de houdbaarheidsdatum: als die verstreken is, werkt het 
product misschien niet meer goed. 

• Op https://fytoweb.be/nl/toelatingen staan alle toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen. 

• https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-1 toont alle 
toegelaten biociden. 

Containerpark 

Je kan verboden of vervallen pesticiden inleveren in 
het containerpark als klein gevaarlijk afval. Op deze 
manier draag je je steentje bij voor een beter 
leefmilieu en voor de gezondheid van ons allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fytoweb.be/nl/toelatingen
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5. Validatieverklaring 
Dit document is een vertaling van de Franstalige versie van de Milieuverklaring die in 
september is geverifieerd. 
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6. Glossarium 
ABW:  Activity based working of werkruimte volgens activiteit  

B&B:  Stafdienst Budget en Beheerscontrole  

FAGG:  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  

CNG:  Compressed Natural Gas of aardgas voor voertuigen  

DG: Directoraat-generaal 

DGAPF: Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding  

DGEM: Directoraat-generaal Leefmilieu 

DGGS:  Directoraat-generaal Gezondheidszorg 

AEEA:  Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 

EMAS:  Europees milieumanagement- en auditsysteem (EU Eco-Management and Audit 
Scheme) 

VTE:  Voltijdse Equivalent  

BKG:  Broeikasgassen 

GNV:  Compressed Natural Gas of aardgas voor voertuigen 

HVAC:  Heating, Ventilating and AirConditioning of verwarming, ventilatie en airconditioning 

ICT:  Stafdienst Information and Communication Technology 

FRDO:  Federale Raad Duurzame Ontwikkeling  

RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Medex: Bestuur van de medische 
expertise 

NAPAN: Nationaal actieplan voor de reductie van pesticiden 

DOD:  Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (in het Engels: SDG's 
voor 'Sustainable Development Goals') 

1FM: One Facility Management of het gemeenschappelijk facilitair logistieke systeem voor de 
FOD Volksgezondheid, het FAGG en het RIZIV. 
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8. Contact 
Met vragen over het milieumanagementsysteem kan je steeds terecht bij:  

Mevr. Esther Arranz Rivera 

Galileelaan 5 - 1210 Sint-Joost-ten-Node 

Tel.: + 32 (0)2 524 93 37 

E-mail: emas@health.fgov.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De elektronische versie van deze brochure is beschikbaar op:  

https://www.health.belgium.be/nl/emas  

Deze brochure bestaat ook in het Frans: 

https://www.health.belgium.be/fr/emas  

  

Datum van de volgende bijwerking: september 2023 

Datum van de volgende volledige Verklaring: september 2024 

 

Verantw. uitg.: Pierre Kerkhofs, voorzitter a.i. van het directiecomité 
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