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Hoofdstuk 15: Defensie 
 
Betrokken dienst: 
 

Ministerie van Defensie 
 

Juridische basis: 
 

• Milieucharter Defensie ondertekend op 7 september 2000; 
• Strategisch Plan Defensie 2000‐2015 en de sectorale plannen; 
• Federaal Milieucharter ondertekend op 12 december 2001; 
• MC 469 NATO Military Principles and Policies for Environmental Protection; 
• STANAG  7141  Joint  NATO  doctrine  for  environmental  protection  during  NATO  led 

operations and exercises; 
• De Europese, Federale, Gewestelijke Milieuregelgeving. 

 
Inleiding  
 
Defensie heeft als ministerie een voorbeeldfunctie en wenst deze eveneens op te nemen voor 
milieuaangelegenheden.  In  tegenstelling  tot  de  andere  FOD’s  en  POD’s  heeft  Defensie  geen 
specifieke  bevoegdheid  of  verantwoordelijkheid  op  het  politieke  of  conceptuele  vlak  met 
betrekking  tot milieu.  In die zin kon Defensie,  in het kader van het Federale Milieurapport, 
geen specifiek milieuthema als beleidsmaker toelichten. 
 
Defensie  is  eerder  een  uitvoerder.  Vandaar  dat  beslist  werd  te  rapporteren  omtrent  de 
bedrijfsinterne milieuzorg. 
 
In uitvoering van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2000‐2004 dienden de Federale 
Overheidsdiensten en Ministeries een milieuzorgsysteem “EMAS” te implementeren. Defensie 
opteerde voor een eigen Bedrijfsintern Milieuzorgsysteem volgens de systeemelementen van 
ISO 14001 om reden van een betere perceptie en aansluiting bij de NAVO‐richtlijnen.  
 
Definitie van het beleid 
 
Een  milieubeleid  dat  rekening  houdt  met  de  operationele  opdracht  definiëren  voor  een 
organisatie  die  specifieke  activiteiten  uitvoert  binnen  de  budgettaire  realiteit  is  niet 
eenvoudig maar ontslaat Defensie niet van haar milieuverplichtingen. Om het milieubeleid te 
verankeren in de organisatie werd een intern milieuzorgsysteem uitgewerkt dat aansluit op 
de principes van de ISO 14001‐reeks.  
 
Alhoewel  het milieubeleid  alle  domeinen  uit  de milieuwetgeving  herneemt,  heeft  Defensie 
duidelijk  afval,  bodem,  lucht  ,  energie  en mobiliteit  als prioriteit hernomen. Het  is dan ook 
logisch  dat  hier  de  grootste  investeringen  zullen  gepland  worden  en  hier  de  meeste 
sensibilisering aan zal besteed worden. De geplande bodemsaneringen  in de periode 2008‐
2012  ten  belopen  van  2 miljoen  Euro  per  jaar  zijn  hiervan  een  goed  voorbeeld maar  ook 
andere  investerings‐  en  werkingsbudgetten  dragen  een  zichtbare  milieustempel.  Om  de 
uitvoering van het beleid in goede banen te leiden werden in 2008 twee grote doelstellingen 
geformuleerd: 
 

• Als  eerste  werd  de  milieustructuur  (zie  verder)  belast  met  de  uitvoering  van  een 
compliance‐audit  om  zo  alle  non‐conformiteiten  met  betrekking  tot  de  wet‐  en 
regelgeving op te lijsten. Deze resultaten bezorgden de Defensiestaf de noodzakelijke 
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gegevens om een planning naar conformiteit op te maken. Dit conformiseringsproces 
zal niet enkel door grote projecten worden geïnitieerd maar zal bovendien gestuurd 
worden via milieuvergunningen.  

 
• De tweede doelstelling was dat 20 kazernes een milieuvergunningsaanvraag zouden 

opstellen.  Het  naleven  van  de  milieuvergunningsvoorwaarden  zal  geverifieerd 
worden  door  een  interne  milieu‐inspectiedienst.  Om  de  principes  van  ISO  14001‐
norm  te  integreren  in  de  organisatie  worden  de  Korpsen  en  Milieutechnische 
Eenheden  (zie  verder)  onderworpen  aan  respectievelijk  milieu‐inspecties  en 
systeemaudits. De cyclus waarbij alle milieuhinderlijke installaties en activiteiten van 
Defensie vergund zullen zijn moet beëindigd zijn in 2012. 

 
Defensie  wenst  af  te  sluiten  ook  samenwerkingsprotocollen  met  de  gewestelijke 
milieuadministraties om nog beter  tegemoet  te komen aan de  toepassing van de vigerende 
regelgeving  gezien de eigenheid van de opdrachten en  installaties  van Defensie. Vooral het 
vergunningsstelsel maakt deel uit van gedeelde bevoegdheden met de gewesten. 
 

Visie en opdrachten 
 
Defensie past de wet‐ en regelgeving Milieu en Duurzame Ontwikkeling (ecologische peiler) 
toe door een milieuverantwoorde bedrijfsvoering er op na te houden die rekening houdt met 
de operationele implicaties en ingeschreven is in de budgettaire plannen. 
 
Daar waar de wet‐ en regelgeving de paraatstelling van Defensie verhindert zal Defensie door 
middel van protocollen en overeenkomsten met de bevoegde administraties tot een vergelijk 
komen en dit zonder afbreuk te doen: 

• aan de eigen doelstellingen; 
• aan de resultaatsverbintenis(sen) van de betreffende wet‐ en regelgeving. 

 

Het Bedrijfsintern Milieuzorgsysteem Defensie bestaat uit volgende elementen: 
• Het milieucharter Defensie: verwoordt de visie, missie en waarden van Defensie met 

betrekking tot Milieu en de ecologische pijler van Duurzame Ontwikkeling; 
• De  milieubeleidsverklaring  van  Defensie:  is  de  politieke  verankering  van  het 

milieucharter,  wordt  goedgekeurd  door  de  MOD  en  zal  opgenomen  worden  in  de 
strategische plannen; 

• Een eigen milieuvergunningsstelsel; 
• Een uitgebalanceerde milieustructuur;  
• Het vijfjaarlijkse milieubeleidsplan dat: 

o aansluit op het Plan voor Investeringen in Defensie en veiligheid (PIDV);  
o aansluit  op  het  Actieplan  Duurzame  Ontwikkeling  Defensie  wat  de 

“ecologische” acties betreft; 
o de  doelstellingen,  milieuprestaties  en  termijnen  bepaalt  voor  de 

onderliggende  beheersplannen  per  milieudomein  (bodem,  energie,  water, 
geluid, lucht, enz.) 

• Ondersteunende Specifieke (systeem) Procedures (SPS); 
• De “Management Review” van de “Interne Milieuzorg” door DGMR. 

De “Interne Milieuzorg” is een uitdaging voor iedereen; de milieustructuur Defensie (+/‐ 60 
exclusieve functies milieucoördinatie) fungeert sinds 2005 als steunpunt. 
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Doelstellingen 
 
De vooropgestelde doelstellingen zijn de volgende:  
 

• Defensie  in  staat  te  stellen  de  milieuaspecten  en  milieueffecten,  inherent  aan  de 
gebruikte  inrichtingen  en  de  specifiek  militaire  opdrachten,  te  visualiseren,  haar 
processen te controleren, de milieudoelstellingen te formuleren en te verwezenlijken; 

• als deelnemer aan operaties met internationaal karakter, de van toepassing zijnde 
orders en principes van een verantwoorde milieuzorg toe te passen, rekening 
houdend met de omstandigheden en de aard van de opdrachten; 

• als domeinbeheerder: 
o in het bijzonder als beheerder van natuurgebieden, een actieve  rol  te spelen 

betreffende natuurbeheer en –herstel;  
o milieudata in te voeren in het Geografisch Informatie Systeem en in de eigen 

beheertool ILIAS.  
 
Hoewel  Defensie  zich  sinds  meerdere  jaren  inzet  voor  het  milieu  kan  gesteld  worden  dat 
vanaf 2007 een andere koers gevaren werd. Tot dan sproten alle acties niet voort uit een als 
dusdanig  omschreven  milieuprogramma  doch  waren  louter  het  gevolg  van  initiatieven 
genomen  in  het  kader  van  een  opdracht  of  een  incident.  De  transfer  van  de 
milieucompetentie  naar  Algemene  Directie  Material  Resources  (DGMR)  zorgde  voor  een 
“boost” in de milieubeleving. Deze herstructurering heeft als gevolg dat de investeringen en 
verwerving  van  de  materiëlen  en  materialen  beter  getoetst  zullen  worden  aan 
duurzaamheidcriteria en ecologische parameters en dit voor zover verenigbaar met de wet 
op de overheidsopdrachten (zie werkgroep binnen ICDO). 
 
Een milieubeleidsplan 2008‐2012 werd opgesteld. Dit plan bepaalt de doelstellingen van het 
milieubeleid en  is  gebaseerd op de dynamische milieuanalyses die door de milieustructuur 
worden  opgesteld.  Het milieubeleidsplan  Defensie  bepaalt  onder  meer  de milieuprestaties 
die  verwacht  worden  en  accentueert  de  onderliggende  beheersplannen  en  dit  per 
milieudomein  (bodem,  water,  lucht..).  Deze  beheersplannen  vermelden  het  tijdpad,  de 
middelen,  het  personeel,  de  budgetten  om  de  doelstellingen  per  milieudomein  te  halen  en 
worden  jaarlijks  herzien  door  de  verantwoordelijken  van  het  betrokken  materieel  of 
infrastructuur.  
 
Het  milieubeleidsplan  Defensie  wordt  opgesteld  voor  een  termijn  van  vijf  jaar  en  wordt 
verwerkt in de jaarlijkse budgettaire plannen van Defensie. Het milieubeleidsplan 2008‐2012 
formaliseert de wil van Defensie om zich aan te sluiten bij de dynamiek van de hele Belgische 
samenleving in het belang van milieu in al haar aspecten. Op die manier draagt Defensie bij 
tot de naleving van de door België aangegane verbintenissen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Het  dynamische  risico‐analyseproces  wordt  uitgevoerd  door  het  personeel  van  de 
milieustructuur voor opdrachten, activiteiten en inrichtingen en gaat de initiële aanvraag, de 
vernieuwing of aanpassing van een milieuvergunning steeds vooraf. 
 
De  resultaten  van  de  milieuanalyses  worden  opgelijst  in  een  gestandaardiseerd 
milieuaspectenregister  en  zijn  consulteerbaar  voor  het  betrokken  personeel.  De 
kwantificering van de milieuaspecten gebeurt volgens een specifieke systeemprocedure.  
 
In 2008 werd in ongeveer 80% van de kwartieren een compliance‐audit uitgevoerd. De non‐
conformiteiten  werden  verzameld  in  een  database  die  als  basis  dient  voor  planning  van 
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budgetten en uitvoering van aanpassingen. De database vormde ook de basis  in de opmaak 
van de planning van de milieuvergunningsaanvragen  

 
Beleidsinstrumenten 

 
Intern Defensie:  
 

• Reglementen, systeemprocedures, plannen en programma’s, beheertools, ILIAS; 
• Milieuvergunningen:  DGMR  is  verantwoordelijk  voor  het  aansturen  van  de 

Milieutechnische Eenheden tot het opmaken van de vergunningsaanvraag alsook voor 
het verlenen van de vergunning  in  consultatie met de gewestelijke overheden. Eind 
2009 werden reeds 45 milieuvergunningen verleend. 

 
Extern Defensie: 
 

• NATO principles/Standardisation Agreements; 
• Samenwerkingsprotocollen met de gewestelijke milieuadministraties. 

 
Financiering(en)  

 
Mogelijk worden bepaalde projecten mede ondersteund door enige  subsidiering (zoals hier 
boven LIFE project). 
 

Partners 
 
Defensie  heeft  de wil  om  het  beleid  van  openheid  die  al  enkele  jaren  gangbaar  is  voort  te 
zetten.  Ervaringen  van  Defensie  op  vlak  van  samenwerkingsakkoorden  situeren  zich  op 
verschillende niveaus, van het internationale tot het lokale niveau en op tal van gebieden die 
betrekking hebben op milieubeheer:  
 
• de  actieve  deelname  aan de NAVO  ‐  Environmental  Protection Working Group  (EPWG) 

waar milieugerelateerde kwesties op beleidsmatig niveau worden besproken; 
• de  actieve  deelname  aan  de  NAVO  ‐  Environmental  Training  Working  Group  (ETWG) 

waar  onder  meer  de  milieuvormingen  in  NAVO‐School  te  Oberammergau  gescreend 
worden;  

• in de schoot van het Science for Peace and Security Committee (SPSC) zetelt Defensie in 
de DEEG  (Defense  Environmental  Expert  Group),  een wetenschappelijk  politiek  gericht 
Comité waar alle  landen mogen voorstellen doen  inzake wetenschappelijke studies met 
enige interferentie met Defensie‐opdrachten; 

• de  actieve  deelname  aan  het  Maritime  Capability  Group  on  Maritime  Environmental 
Protection  (MCG  7)  waar  maritieme  milieuaangelegenheden  het  hoofdonderwerp 
vormen; 

• Defensie  zetelt  in  de  DEFNET  EU  (Defence  Environmental  Network)  waarin  de 
Defensiestaven  van  alle  Europese  lidstaten  vertegenwoordigd  zijn met  als  opdracht  de 
nieuwe  Europese  richtlijnen  te  toetsen  aan  de  militaire  noodwendigheden  (informeel 
netwerk); 

• de medewerking  aan  de  werkzaamheden  van  de  Interdepartementale  Commissie  voor 
Duurzame Ontwikkeling (ICDO) en haar subwerkgroepen; 

• de  medewerking  aan  de  werkzaamheden  van  de  Federale  Raad  voor  Duurzame 
Ontwikkeling en haar subwerkgroepen; 

• de deelname aan  “de Lente van het Leefmilieu”  in 2008 – werkgroep  “voorbeeldfunctie 
van de overheid”; 
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• de opdrachten van de mijnopruimingsdienst‐ de dienst voor Opruiming en Vernietiging 
van  Ontploffingstuigen  (DOVO)‐  bijna  dagelijks  in  het  kader  van  de  veiligheid  van  de 
burgers en ter “sanering van de slagvelden”; 

• de  naleving  van  het MARPOL‐verdrag:  de  internationale  conventie  inzake  de  Preventie 
van de Vervuiling door Schepen die ondertekend werd in London 1973, heeft als doel het 
voorkomen van zeevervuiling door het lozen van koolwaterstoffen en andere substanties 
tijdens  de  normale  scheepsactiviteiten  alsook  het  minimaliseren  van  de  accidentele 
lozingen van deze producten. Zonder hierbij de operationele waarde van haar vaartuigen 
in gevaar te brengen neemt de Marine de nodige maatregelen om naar best vermogen de 
voornoemde conventie en de internationale wetgevingen aangaande de bescherming van 
het maritieme milieu na te leven;  

• de inzet van het oceanografisch schip de BELGICA: de Marine verzekert de operationele 
en  logistieke  inwerkingstelling  van  de  BELGICA  dat  eigendom  is  van  de  FOD 
wetenschappen.  In  samenwerking  met  verschillende  universiteiten  en  publieke 
onderzoeksinstellingen voert dit schip allerlei opdrachten uit in het kader van de fysische 
en hydrodynamische oceanografie, de chemie en biologie, de geologie en de geofysica, het 
onderzoek van de zeebodem en opzoekingen ten voordele van de zeevisserij; 

• in uitvoering van het protocolakkoord van 2008 tussen het ministerie van Defensie en de 
federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
afgesloten  in  het  kader  van  de  strijd  tegen  vervuiling  van  de  Noordzee  zet  Defensie 
onbemande vliegtuigen in van het type B‐Hunter langdurige verkenningsvluchten boven 
de Noordzee waarbij ze discreet foto's en filmopnames van grote zones maken. In totaal 
werden er ongeveer 70 uren gevlogen in 2008; 

• Antarctica‐Station Prinses Elisabeth: Defensie heeft materiaal, personeel en vakkennis ter 
beschikking  gesteld om de Belgische poolbasis  af  te werken  en het nodige materiaal  te 
verschepen.  Ook  in  de  toekomst  wil  Defensie  aan  het  project  blijven  meewerken.  Het 
zetelt voortaan in het poolsecretariaat dat de basis vanuit België bestuurt; 

• gezien het biologisch belang van  tal van militaire domeinen werden er met de hiervoor 
bevoegde  gewestelijke  milieu‐instanties  akkoorden  afgesloten  die  resulteerden  in  het 
LIFE Project DANAH voor Vlaanderen en het LIFE Project NATURA2MIL voor Wallonië; 

• op  lokaal  vlak  werden  in  Wallonië  riviercontracten  afgesloten:  wanneer  militaire 
domeinen gesitueerd zijn in stroomgebieden, betrokken in één of andere Riviercontract, 
en  wanneer  de  promotoren  van  dit  contract  het  wensen,  kan  Defensie  in  overweging 
nemen dit domein te laten opnemen in een Riviercontract. Zo sloot Defensie in 1996 aan 
bij  het  Riviercontract  van  de  Semois.  Ondertussen  volgden  deze  van  de  Haute  Meuse, 
Ourthe, Vesdre, Amblève…; 

• er  werden  lokaal  tevens  akkoorden  van  goed  nabuurschap  afgesloten:  zo  is  er 
bijvoorbeeld  een  akkoord  dat  in  1994  werd  afgesloten  tussen  het  militaire  kamp  van 
Elsenborn en de gemeenten van Waimes en Butgenbach;  

• wanneer het gebruik van het militaire domeinen en de veiligheid dit toelaten kan DGMR, 
na eventueel overleg met de  lokale Commissie Ruimtelijke Ordening, de toelating geven 
aan erkende wetenschappelijke instellingen om studies of waarnemingen uit te voeren op 
militaire terreinen. Soortgelijke akkoorden resulteerden in het verleden tot de studie van 
de vleermuispopulatie in het Fort van Dave en het Fort van Steendorp. 

 
Opvolging en controle 

 
De  Interne  Milieu  Audits  (IMA)  Defensie  maken  een  essentieel  deel  uit  van  de 
evaluatieactiviteiten  binnen  DGMR  en  vormen  een  doeltreffend  instrument  om  het 
milieubeleid  Defensie  te  ondersteunen  en  om  informatie  te  verstrekken  waardoor  de 
milieuprestaties van Defensie kunnen verbeteren. 
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De IMA’s zullen dus in dit kader uitgevoerd worden, vertrekkend van bij de milieustructuur 
(eerste en tweede structuurniveau) tot in de eenheden. Het zwaartepunt van de IMA ligt bij 
het tweede structuurniveau, de MilieuTechnische Eenheden (MTE’s).  
 
DGMR  maakt  per  milieuauditcyclus  een  milieuauditprogramma  en  een  planning:  de 
milieuauditkalender. Per milieuaudit wordt een milieuauditplan opgesteld. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Gezien de premature toestand van het BIMZS is een doorgedreven evaluatie pas in 2012 aan 
de  orde.  Bepaalde  onderdelen  of  voorbereidende  acties  (voorbeeld  de  installatie  van  de 
milieustructuur,  de  eerste  resultaten  van  milieuanalyses,  het  oplijsten  van  de  non‐
conformiteiten) worden apart geëvalueerd aan de hand van audits, inspecties en enquêtes. 
 
Het  systematisch  verzamelen  van  alle  milieuaspecten  en  milieu‐effecten  volgens  een 
internationale  norm  (ISO  14001)  laat  een  effectief  en  efficiënt  gebruik  van  de  beschikbare 
middelen toe en heeft ondertussen geresulteerd in een vijfjaarlijks milieubeleidsplan dat op 
dynamische wijze kan worden bijgestuurd. 
 




