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Onze FOD wil de Belgische promotor van het ‘One World, One Health’-principe 
zijn. We 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 in het kader 
van de permanente verbetering van het milieubeheer van de eigen activiteiten 
zijn. 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 geconsulteerd 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 de milieu-impact van zijn werking verder te controleren en 
te verbeteren. Voorliggend document biedt informatie over dit systeem.

Voorzitter van het directiecomité, Tom Auwers

  Voorwoord
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Voorstelling van het 
milieumanagementsysteem

Wat is het milieumanagementsysteem EMAS?
Het EMAS is het milieumanagementsysteem (MMS) dat werd ontwikkeld door de Europese Unie 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 in overweging wordt genomen, op een coherente en 
geïntegreerde manier, en 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.
U vindt hierin:

− structuur en activiteiten van de organisatie;
− milieubeleid en milieubeheersysteem;
− milieuaspecten en milieueffecten;
− milieuprogramma en milieudoelstellingen;
− milieuprestaties en naleving van de meest relevante wettelijke milieuvoorschriften die van toepassing zijn.

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

https://www.health.belgium.be/nl/emas
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Mission statement
In het kader van zijn opdrachten wil de FOD Volksgezondheid zijn gebruikers, partners en opdrachtgevers de 
volgende meerwaarde bieden:
Onze ambitie is om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Daarom wil onze FOD de 
Belgische promotor zijn van het ‘One World, One Health’-principe en stellen we de gezondheid en al haar facetten 
steeds centraal in onze bekommernissen en missies. Dit zowel voor de gezondheid van de mens, als de gezondheid 
van de planeet, de dieren, de planten en van onze voeding.

Visie
Voor onze missies: de FOD is een referentiepunt op het vlak van de 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 
competente en autonome medewerkers die over verantwoordelijkheidszin beschikken en die hun expertise en hun 
talenten ontwikkelen.

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

− De bescherming van de menselijke gezondheid, met name het 
beschikken over een goed georganiseerde, kwaliteitsvolle, betaalbare, 
toegankelijke en geïntegreerde gezondheidszorg, die aan de noden 
van de bevolking beantwoordt, het voedingsbeleid, het verstrekken 
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 bescherming van de dieren- en plantengezondheid, 
met name het vastleggen van de regels en normen inzake 
gezondheids- en kwaliteitsaspecten van al de producten die in de 
verschillende stappen van de voedselketen voorkomen (meststoffen, 
bodemverbeteraars, teeltsubstraten, gewas-beschermingsmiddelen, 
dierenvoeders, voedingsmiddelen, voedingssupplementen, genetisch 
gemodificeerde organismen, etc.), de preventie en de bestrijding 
van dierenziekten, de uitoefening van de diergeneeskunde, de 
bescherming tegen ziekten en plagen van planten en plantaardige 
producten;

1 NACE, ou « nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté Européenne », renvoie à une classification des activités économiques au sein de l’Union européenne.

− De bescherming van de milieugezondheid, met name op preventieve 
en geïntegreerde wijze een kwalitatief hoogstaand klimaat en 
leefmilieu verzekeren in eenieders belang, en het bevorderen 
van duurzame productie- en consumptiepatronen, met respect 
voor de biodiversiteit en de gezondheid in het bijzonder door het 
geïntegreerd productbeleid.

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

− Het federaal beleid ondersteunen;
− Rechtstreekse dienstverlening aan de burger verzorgen;
− Inspecties en controles uitvoeren;
− Communiceren en informeren;
− Gezondheids- en milieucrisissen beheren.

Meer informatie over de FOD en zijn activiteiten is beschikbaar op de 
volgende website www.health.belgium.be
De NACE-code1 van onze FOD is 84.12.

“Een visie zonder acties is slechts een droom. Een actie die niet voortvloeit uit een visie is 
verloren tijd. Een visie die tot actie leidt, kan de wereld veranderen.”
Nelson Mandela

http://www.health.belgium.be/
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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.
Integriteit: We 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 Bestuur van de medische expertise (MEDEX)
− Drie staf- en ondersteunende diensten:

o Personeel en Organisatie (P&O)
o Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
o Budget en Beheerscontrole (B&B)
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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:

− Sociale dienst
− Inspectie van Financiën
− Vzw NUBEL (Nutriënten België)
− Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie
− Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
− Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking
− Hoge Gezondheidsraad (HGR)
− European Observatory on Health Systems and Policies
− Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

(FAGG)

Voor tal van grafieken geldt dat alle of het merendeel van deze 
instellingen mee in aanmerking worden genomen omwille van het 
gecentraliseerd beheer van bepaalde parameters. Bij elke rubriek zullen 
we dit uitvoeriger bekijken.

Andere belanghebbenden
Andere wetenschappelijke en/of adviserende overheidsinstellingen 
zijn nauw verbonden met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu:

− Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
− Sciensano (federaal onderzoekscentrum), ontstaan uit de fusie van:

o Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV)
o Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 

(CODA)

− Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
− EFSA Focal Point (European Food Safety Authority)
− Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
− Vesalius Documentatie- en Informatiecentrum (VDIC)
− Colleges, commissies en comités rond volksgezondheid
− Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
− Interministerieel Commissariaat Influenza (pandemische griep)
− Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE)
− Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
− Belgium.be (portaal van de federale overheid)
− Fedweb (portaal van de federale ambtenaren)
− Selor (selectiebureau van de federale overheid)
− Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)
− Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
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Toepassingsgebied van het Milieumanagementsysteem
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
(FOD) heeft een Milieumanagementsysteem (MMS) ingevoerd dat 
voldoet aan de vereisten van de EMAS-Verordening2 en de wijzigingen 
ervan .
De FOD werd voor het eerst gecertificeerd onder de internationale norm 
ISO 14001:2004 van 15/12/2008 tot 14/12/2011, wat heeft gediend als 
opstap naar EMAS vanaf 2012.
Dit MMS heeft betrekking op al onze activiteiten die gelinkt zijn aan 
de Eurostation-site, dat wil meer bepaald zeggen de activiteiten op de 
verdiepingen 1, 4, 5, 7 en 9 van Eurostation Blok 2 en in de lokalen die door 
de FOD gebruikt worden op de gelijkvloerse verdieping
en de kelderverdieping. Het gebouw in kwestie bevindt zich op het 
volgende adres: Victor Hortaplein 40, bus 10 in 1060 Brussel.
De EMAS-cycli zijn driejaarlijkse cycli. De 1ste cyclus vond plaats in 2012-
2014 en de 2de in 2015-2017. In 2018 startten wij een nieuwe cyclus 2018-
2020 op.
Het 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.
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.

2 Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32009R1221) en Verordening (EU) 2017/1505 van de Commissie van 28 
augustus 2017 (https://eur-lex.europa.eu/eli/ reg/2017/1505/corrigendum/2017-10-13/oj)

De aanverwante instellingen die verbonden zijn aan de FOD en die zich in 
hetzelfde gebouw in Brussel bevinden (met uitzondering van het FAGG), 
worden meegerekend in sommige
grafieken voor de rapportering. U kan de uitleg terugvinden in elk 
bijbehorend hoofdstuk.
De volgende grafiek toont de evolutie van het aantal werknemers in 
voltijdse equivalenten die in het gebouw aan de slag zijn.

Grafiek 1 - Aantal medewerkers (VTE) in het Eurostation-gebouw (blok  2 gedetailleerd en blok 1) in 
Brussel.
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Vergeleken bij 2018 tellen we in 2019 36 VTE’s meer voor de FOD en de 
externe instellingen die verbonden zijn aan de FOD die zich in hetzelfde 
gebouw in Brussel bevinden. Door de bijkomende tewerkstelling van 100 
VTE’s bij het FAGG en de komst in januari van het Commissariaat-generaal 
voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) met 452 VTE’s, steeg het aantal 
VTE’s in blok 2 met 592. In het hele gebouw (blok 1 en 2) zijn er 611 VTE’s 
bijgekomen.
Tot in 2014 nam de FOD een oppervlakte van 33.963 m² in beslag op een 
totaal van 58.066 m². Sinds 2015 bedraagt de door de FOD ingenomen 
oppervlakte, dankzij het vrijmaken van een halve verdieping, 31.159 
m², goed voor 53% van het Eurostation-gebouw blok 2. In 2018 zijn we 
erin geslaagd om de bezette ruimte terug te dringen tot 28.089,58 m², 
hetzij 48%. Vanaf 2018 is de ruimte die we bezetten, verspreid over 
4 verdiepingen en een halve, plus een gedeelte van de gelijkvloerse 
verdieping en van de kelders.
Intern verhuisden we eind 2017, begin 2018 anderhalve verdieping om 
slechts één verdieping meer in te nemen.
De kelderverdieping bestaat hoofdzakelijk uit parkings, beheerd door de 
firma Q-Park, waarvan niveau -6 ter beschikking gesteld wordt van de drie 
hierboven vernoemde bezetters.
Het gelijkvloers is gedeeltelijk bezet door handelszaken (horeca).
Het gebouw bevindt zich tegenover het Zuidstation. Het personeel en de 
bezoekers kunnen dus gebruikmaken van het openbaar vervoer (trein, 
metro, bus en tram). In de directe nabijheid bevinden zich ook Villo!- en 
Cambio-standplaatsen.
De FOD Volksgezondheid volgt het toezicht op de wettelijke 
milieuvereisten op via het netwerk van EMAS-coördinatoren van 
verschillende federale organen en ook via een nauwe samenwerking met 

het RIZIV. De opvolging van de naleving van de wettelijke voorschriften 
met betrekking tot het gebouw en de milieuvergunning gebeurt door de 
Regie der Gebouwen en we verifiëren of dat in orde is door middel van een 
audit uitgevoerd door een externe organisatie.
Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor het gebouw ging onlangs van 
C+ naar B- en dit wordt elk jaar vernieuwd via een samenwerking met de 
Regie der Gebouwen.
Op 14 juli 2005 heeft BIM een vernieuwing van de milieuvergunning 
afgeleverd voor de uitgevoerde activiteiten/de installaties in het 
Eurostation-gebouw (blokken 1 en 2). Deze vergunning is geldig voor een 
periode van 15 jaar, met name tot 1 maart 2021.
We respecteren de wettelijke voorschriften die onder ons beheer vallen.

Nieuw bij EMAS sinds 2017
Een nieuwe EMAS-regelgeving voerde sinds 2017 nieuwe verplichtingen 
in, onder meer:

− de analyse van de noden en verwachtingen van de belanghebbende 
partijen

− de opvolging van de noden en verwachtingen van de belanghebbende 
partijen die relevant geacht worden

− de analyse van risico’s en opportuniteiten

Het directiecomité was van oordeel dat de opvolging van de relevante 
noden en verwachtingen van de belanghebbende partijen verzekerd 
wordt via de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen. Het gaat om 
gezamenlijke projecten met andere partnerinstellingen. De FOD houdt 
ook rekening met de contacten met de beheerder van het gebouw.

Vanaf januari 2019 heeft het CGVS zijn intrek genomen in de twee verdiepingen die sinds 
april 2016 leegstonden in blok 2 van het Eurostation.
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Niettemin hebben we, na die analyse van de organisatorische context 
en van de noden van de belanghebbende partijen en van de risico’s en 
opportuniteiten die eruit voortvloeien, uit te voeren acties vastgelegd:

− De opportuniteit om de signataires in alle DG’s/SD’s op een 
standaardmanier te digitaliseren (voorziene termijn 2019)

− Gelet op de moeilijkheid om duurzame overheidsopdrachten uit te 
werken en erover te rapporteren, oprichting van een aankoopcentrale 
(ook in aankoopdoelstelling voor 2019, maar we hebben wat 
achterstand)

− Gelet op de optimalisering van de werking van de federale 
administraties en de kostenvermindering, met traject 5 van de 
Redesign

3

, gaat onze FOD in 2021 samen met het FAGG en het RIZIV 
verhuizen naar hetzelfde gebouw. We maken van deze gelegenheid 
gebruik om reeds te interageren en samen te werken. En we zien bij de 
voorbereiding van de verhuizing toe op duurzaamheid.

Gelet op het ingewikkelde beheer om de drie organisaties in een netwerk 
onder te brengen, is in 2019 de aanwerving van een projectleider voorzien 
voor de governance van de Redesign voor de drie organisaties.
Conclusies eind 2019

− Onze FOD maakt steeds meer gebruik van digitale handtekeningen.
− De oprichting van de aankoopcentrale neemt meer tijd in beslag dan 

verwacht en is nog steeds in uitvoering.
− Onze verhuizing staat nog steeds op de planning en we blijven 

dit voorbereiden. Er wordt regelmatig een nieuwsbrief naar de 

3 https://redesign.health.belgium.be/nl/
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0061&from=FR

medewerkers gestuurd die voor de opvolging van de werken de 
duurzaamheidsacties in de kijker zet.

− Er werd ondertussen een projectleider aangesteld.
− We hebben rekening gehouden met het sectorale referentiedocument 

betreffende de beste milieubeheerpraktijken, sectorale 
milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de 
overheidssector4.

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

− Het directiecomité: werkt het milieubeleid uit, wijst de financiële 
en personele middelen toe die nodig zijn voor de goede werking van 
het MMS en om de doelstellingen te kunnen behalen, ondersteunt 
de uitvoering van het MMS, en draagt het leiderschap en de 
verantwoordelijkheid van het MMS.

− De EMAS-coördinator: 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 

https://redesign.health.belgium.be/fr/
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milieucoördinator. Ze nemen deel aan het uitwerken en het opstellen 
van de doelstellingen in verband met de strategische en operationele 
activiteiten.

− De verantwoordelijke van de communicatiedienst: staat in voor 
de ondersteuning bij de milieucommunicatie, zowel intern als 
extern. Hij zorgt ervoor dat de nodige milieu-informatie op 
passende wijze verspreid wordt. Er vinden continu informatie- 
en sensibiliseringsacties over het MMS en de prestaties plaats in 
samenwerking met het interne communicatieteam.

− De opleidingsverantwoordelijke: stelt 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.

Communicatieacties
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.
Op het intranet is een “charter van de ecologische medewerker” 
beschikbaar voor alle personeelsleden van de FOD. Daarin staan tien 
tips in de vorm van verbintenissen waarbij eenieder zich formeel kan 

aansluiten. Het charter kan geüpdatet worden om rekening te houden 
met de evolutie van het MMS en met nieuwe gegevens op het terrein.

CHARTER VAN DE ECOLOGISCHE MEDEWERKER
1. Ik ga te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk. 

Als dat niet mogelijk is, geef ik de voorkeur aan carpooling.
2. Ik gebruik (zoveel mogelijk) de trap in plaats van de lift. Dat is goed 

voor het energieverbruik maar ook voor mijn gezondheid!
3. Ik vermijd het gebruik van de goederenlift behalve om goederen te 

vervoeren of om naar de kelderverdieping te gaan.
4. Ik werk digitaal. Ik vermijd het afdrukken van informatie die ik 

digitaal kan bewaren. Ik neem mijn laptop mee naar vergaderingen. Ik 
kan zo de agenda en de presentatie op het scherm volgen zonder alles 
op voorhand te moeten uitprinten. En ik kan direct op mijn laptop 
aantekeningen maken zonder later alles te moeten overschrijven.

5. Als ik moet printen, doe ik dat slim. Ik denk na over de lay-out om zo 
weinig mogelijk te printen en print recto verso en in zwart-wit indien 
mogelijk. Voor omvangrijk kopieerwerk doe ik een aanvraag via 
Service Now.

6. Wanneer ik een uitgave of een aankoop doe, hou ik (indien mogelijk) 
rekening met duurzame criteria: ik let erop dat de milieu- en sociale 
impact ervan zo gering mogelijk is. Wat ook mijn uiteindelijke keuze 
is: ik licht mijn budgettaire correspondent in over mijn uitgave/
aankoop.

7. Ik sorteer mijn afval: PMD, papier, karton, glas en restafval. Als ik een 
beker van de koffiemachine gebruik, deponeer ik die in de bekerbak 
naast de koffiemachine voor de recyclage ervan.

8. Ik meld elk waterlek in de kitchenette of de toiletten, ook al lijkt het 

De nieuwe personeelsleden krijgen een opleiding waarin ze leren wat het MMS inhoudt, en 
wat hun rol is.
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op het eerste gezicht onbeduidend, alsook elk milieuprobleem in 
verband met het gebouw.

9. Aan het einde van de dag schakel ik de stekkerdoos uit die mijn 
computer van stroom voorziet. Ik doe hetzelfde voor alle apparaten 
die ik niet gebruik en in stand-by staan zoals de schermen.

10. Ik doe het licht uit als ik een lokaal verlaat.
Alle beetjes helpen! Samen beschermen we het leefmilieu! 
De medewerkers kunnen dit charter ondertekenen via intranet.
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;
overeenkomstig 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 (actieve openbaarheid5). Om de passieve 
openbaarheid te verzekeren (het beantwoorden van vragen van burgers 
om informatie), heeft de FOD een informatieloket voor het publiek en 
verschillende helpdesks specifiek voor bedrijven op poten gezet, die 
als tweede lijn fungeren na het Contactcenter van de FOD (eerste lijn), 
waaraan allerhande milieu-informatie kan worden gevraagd.

5 https://www.health.belgium.be/nl/passieve-openbaarheid

o Per 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
o Per post: 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu 
Directoraat-generaal Leefmilieu 
Victor Hortaplein 40, bus 10 
1060 Brussel

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

o klimaat: bijvoorbeeld informatie over de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in uitvoering van de verbintenissen in 
het kader van het Kyoto-protocol

o 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.

o marien milieu: bijvoorbeeld over de bescherming van de 
Noordzee, van de walvissen en van Antarctica

o 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

https://apps.health.fgov.be/ordsa/02/f?p=FORMS_INT%3A8000%3A%3ACHANGELANGUAGE%3A%3A%3AFSP_LANGUAGE_PREFERENCE%2CAI_FORM_GUID%3Afr%2C30E82FC8D50F19C3E0540021281A66B8
http://www.health.belgium.be/
mailto:info@health.fgov.be
https://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact
https://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact
https://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact
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o chemische stoffen: bijvoorbeeld over het beleid rond het op de 
markt brengen van chemicaliën, gevaarlijke stoffen, preparaten, 
biociden, pesticiden en meststoffen

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

o milieu-inspectie: over de inspectiemaatregelen van deze 
producten: commercialisering, erkenning en gebruik

o 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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Milieubeleid van de FOD

EMAS
Milieubeleid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
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EMAS - Politique Environnementale 
du SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement

Avec l’ambition de protéger et d’améliorer la santé des citoyens, notre 
SPF entend être le promoteur belge du principe « One World, One 
Health », en mettant la santé et toutes ses composantes au centre de 
nos préoccupations et de nos missions, autant la santé humaine, la 
santé de la planète, la santé animale et végétale que l’alimentation.

Notre SPF est un point de référence Santé, un département d’appui 
stratégique transversal « Health and Environment in all policies 
» et une organisation en réseau qui garantit une excellence dans 
l’exécution de tâches avec valeur ajoutée.

Notre SPF est une organisation responsable, cohérente, apprenante 
et créative qui s’appuie sur des collaborateurs compétents et 
autonomes, ayant le sens des responsabilités et qui déploient leur 
expertise et leurs talents.

La Durabilité est une des valeurs de notre SPF, tout comme 
Innovation, Orientation client, Place aux talents, Ensemble dans le 
respect et Intégrité.

Notre SPF se doit d’être un exemple dans le domaine de la gestion 
environnementale. 

Nous nous sommes engagés à implémenter et maintenir 
un Système de Management Environnemental en vue de 
l’enregistrement EMAS. Celui-ci concerne le siège central du SPF, 
situé Place Victor Horta, 40 à 1060 Bruxelles.

Nous nous engageons à :
• respecter nos obligations de conformité, la réglementation  
 environnementale et à en garantir un suivi régulier
• respecter les plans fédéraux de développement durable  
• limiter les effets négatifs et à stimuler les effets positifs sur  
 l’environnement dans les textes législatifs et réglementaires  
 dont le SPF a la charge 
• maîtriser et à réduire de manière continue les impacts  
 environnementaux : 
 - en limitant notre consommation de papier, d’autres types  
  de produits et d’énergie
 - en produisant moins de déchets et en recyclant au  
  maximum ce qui peut l’être
 - en gérant mieux nos déplacements et en privilégiant les  
  transports durables 
 - en diminuant l’impact environnemental des biens et seravices  
  achetés 
• améliorer de manière continue les performances  
 environnementales et à prévenir toute pollution

Nous ferons connaître ces résultats environnementaux, en interne 
mais aussi au grand public.

Le comité de direction,

EMAS – Milieubeleid van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu

Onze ambitie is om de gezondheid van de burgers te beschermen 
en te verbeteren. Daarom wil onze FOD de Belgische promotor 
zijn van het principe « One World, One Health » en stellen we de 
gezondheid en al haar facetten steeds centraal. Dit zowel voor de 
menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet, de dier- en 
plantengezondheid als voor onze voeding.

Onze FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een 
transversaal departement voor beleidsondersteuning « Health and 
Environment in all policies » en een netwerkorganisatie die zorgt 
voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met 
toegevoegde waarde.

Onze FOD is een verantwoordelijke, coherente, lerende en 
creatieve organisatie die steunt op competente en autonome 
medewerkers die zin voor verantwoordelijkheid hebben en hun 
expertise en talenten ontwikkelen.

Duurzaamheid is een van de waarden van onze FOD, samen met 
Vernieuwen, Klantgerichtheid, Ruimte voor talenten, Samen in respect 
en Integriteit.

Onze FOD wil een voorbeeld zijn op het vlak van milieubeheer. 

In het kader daarvan hebben wij ons toegelegd op de invoering en 
behoud van een Milieubeheersysteem met het oog op EMAS-
registratie. Dit heeft betrekking op de hoofdzetel van de FOD, Victor 
Hortaplein 40 te 1060 Brussel. 

Wij verbinden ons ertoe:
• de volledige van toepassing zijnde milieuwetgeving na te 
 leven en een regelmatige opvolging ervan te verzekeren
• de federale plannen van duurzame ontwikkeling te  
 respecteren
• de negatieve uitwerkingen op het milieu te beperken en de  
 positieve uitwerkingen op het milieu te stimuleren in de  
 wetgevende en reglementaire teksten waarvoor de FOD  
 verantwoordelijk is
• de milieueffecten te beheersen en voortdurend te beperken 
 door: 
 - het gebruik van papier, andere soorten producten en  
  energieverbruik te beperken
 - de afvalproductie te beperken en zo veel mogelijk te  
  recycleren
 - de verplaatsingen beter te beheersen en de voorkeur te  
  geven aan duurzaam vervoer
	 -	 het	milieueffect	van	de	aangeschafte	goederen	en	diensten	te	 
  verminderen
• de milieuprestaties voortdurend te verbeteren en  
 verontreinigingen te voorkomen

We zullen deze milieuresultaten zowel intern als voor het brede publiek 
openbaar maken.

Het directiecomité,
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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 betreft zowel de aspecten in verband met zijn 
dagelijkse werking (logistieke aspecten genoemd) als de aspecten die gelinkt zijn aan zijn strategische en 
operationele activiteiten.

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 opvolging en/of doelstellingen ter verbetering. Hieronder worden de aard van de effecten van de 
significante aspecten, de vastgestelde doelstellingen en de milieuprestaties die de FOD kenmerken toegelicht.

4.1.1. Elektriciteit
Grote complexen als Eurostation zijn grote elektriciteitsverbruikers. De meest significante aspecten volgens de 
analyse zijn: computers, verlichting, computerschermen, printers, koelkasten, koelinstallaties, LCD-schermen en 
liften.
Alle elektriciteit die verbruikt wordt in het gebouw is “groen” en 20% daarvan wordt rechtstreeks in België 
geproduceerd.
De evolutie van het elektriciteitsverbruik van het volledige gebouw Eurostation Blok 2 (voor alle gebruikers samen) 
is weergegeven in de onderstaande grafiek. De reden hiervoor is dat de meters gecentraliseerd zijn.

De gevolgen gelinkt aan de activiteiten van de FOD 
en de bijbehorende doelstellingen

Alle elektriciteit die verbruikt wordt in het gebouw is «groen»
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Grafiek 2 - Maandelijks elektriciteitsverbruik van Eurostation blok 2

Het elektriciteitsverbruik in het gebouw vertoont nog steeds een 
afnemende trend. Om de grafiek te begrijpen, wijzen we op het feit dat 
sinds april 2016 twee verdiepingen (van de negen) leeg zijn gebleven. En 
in 2018 waren er werkzaamheden aan de gang.

Grafiek 3 - Jaarlijks elektriciteitsverbruik (MWh en kWh/m²) van Eurostation blok 2

Het elektriciteitsverbruik blijft voor het volledige blok 2 gelijk ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Door de komst van de CGVS hebben we 
uiteindelijk het verbruik per VTE verminderd met 29%.
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In 2019 hebben wij het elektriciteitsverbruik verlaagd met 29% per VTE ten opzichte van 
het vorige jaar
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Grafiek 4 -  Jaarlijks specifiek elektriciteitsverbruik (kWh/VTE) van Eurostation blok 2
Grafiek 5 - % van de medewerkers die telewerken

Samen met de evolutie van het elektriciteitsverbruik wijzen wij op de 
evolutie van de praktijk van het telewerken. In onze organisatie werd 
telewerk in 2008 ingevoerd. Zoals de grafiek hierboven duidelijk maakt, is 
het regelmatig telewerken sterk toegenomen vanaf 2012.
Grafiek 5 geeft het percentage thuisgewerkte dagen weer ten opzichte van 
de standaard (220 dagen per VTE).
We beseffen dat het werken buiten ons centraal administratief gebouw 
elders elektriciteits- (en verwarmings)verbruik teweegbrengt. Met het 
telewerk beogen we onder meer het welzijn van de medewerkers maar 
ook de beperking van de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer.
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Grafiek 6 -  % thuisgewerkte dagen 

Daarnaast kunnen onze medewerkers sinds 1 februari 2014 telewerk 
combineren met werken in satellietkantoren die zich dichter bij hun 
woonplaats bevinden. Er zijn satellietkantoren in Aalst, Antwerpen, 
Aarlen, Berchem, Brugge, Charleroi, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Luik, 
Mechelen, Bergen, Namen, Oostende, Aat en Kapellen. 

6 De term ‘nudging’, komt van het Engels voor ‘aanporren’ en betekent ‘porren met de elleboog’ wat je kan vertalen als ‘een zetje geven’ in het Nederlands. Dit concept werd bedacht door de economist Richard Thaler en de jurist Cass 
Sunstein (beiden Amerikaan) en komt uit de gedragseconomie. Keuzes worden op  een subtiele manier naar voren geschoven, zonder te dwingen, door subtiele beïnvloeding worden groepen en individuen onbewust naar het 
gewenste gedrag geleid.

Acties om het elektriciteitsverbruik te verminderen
Om het elektriciteitsverbruik nog verder terug te dringen, blijven we het 
gebruik van de trappen aanmoedigen. Er werden sensoren geplaatst in de 
trappenhal zodat de lichten niet doven terwijl iemand de trap neemt. In 
een volgende fase willen we nudging6 toepassen met stickers in de vorm 
van voeten die wijzen naar de trappen. Andere reeds uitgevoerde acties:

− Affiches in de traphallen:
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− Affiches om het doven van lichten na gebruik aan te moedigen hangen 
in de vergaderzalen:

−  Vanaf 2018 is de Regie der Gebouwen gestart met de vervanging van verlich-
ting met veel minder energieverslindende LED-lampen in het hele gebouw.

− De FOD werkt aan manieren om de werkruimte te verminderen om minder 
energie te verbruiken, en ook de huur- en andere kosten te verlagen. Bij de 
reorganisatie van de werkruimte wordt rekening gehouden met de wensen 
van elke dienst of DG.

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

Foto - Dynamic office P&O

De reorganisatie van de ruimte volgens de principes van ‘activity based working’ of ABW 
vraagt minder ruimte en zorgt voor meer comfort
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De FOD heeft in 2014 die nieuwe reorganisatie van de werkruimtes 
uitgetest en sindsdien stapsgewijs uitgebreid. De teams en de hiërachie 
hadden uiteraard tijd nodig om zich aan te passen aan die nieuwe 
manier van activiteitsgebonden werken, maar uiteindelijk ligt het 
algemene tevredenheidsniveau vrij hoog. Op dit moment zijn er nog een 
aantal diensten die deze werkorganisatie niet hebben ingevoerd. Maar 
wanneer het leeuwendeel van het hoofdkantoor van de FOD (in 2021) 
naar het Galilei-gebouw verhuist, zal de werkruimte daar ingedeeld 
zijn volgens ABW, rekening houdend met de vragen en noden van de 
verschillende diensten en DG’s. De FOD werkt eraan om het uiteindelijke 
tevredenheidsniveau te verhogen en om de ruimte tot een bron van 
welzijn, motivatie en creativiteit te maken.

4.1.2. Afval
Een administratie met de omvang van de FOD produceert 
vanzelfsprekend een grote hoeveelheid afval. Niettemin is het mogelijk 
om een invloed uit te oefenen op de milieu-impact van het geproduceerde 
afval door in te spelen op de bestemming ervan of door bepaalde 
aankooppraktijken te wijzigen. Dat kan via de promotie van recyclage en 
via de vervanging van sommige producten.
PMD-afval (plastic flessen en flacons, metaalverpakkingen en 
drankkartons), 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), plastic doppen, 
kurken stoppen, niet-gebruikte gsm’s en wegwerpbekers, met het oog op 
recyclage of hergebruik.

We hebben nog ander afval, zoals het afval afkomstig van inbeslagnames 
bij campagnes van DGAPF en DGEM, radiografieën afkomstig van de 
centra van Medex, geneesmiddelen of IT-materiaal dat wordt afgedankt.
Al ons afval wordt beheerd in overeenstemming met de wetgeving door 
erkende professionals.
Dankzij de invoering van sorteereilandjes in het hele gebouw verbeteren 
wij het sorteren. De FOD heeft ook het sorteren in de vergaderzalen voor 
meer dan 10 personen verbeterd met sorteereilandjes bestaande uit 
vuilnisbakken voor PMD, papier en restafval.

Foto - Sorteerpunt op een verdieping 
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Foto - Sorteerpunt in een vergaderzaal

De FOD geeft ook zoveel mogelijk materiaal dat in goede staat is voor 
hergebruik weg, zoals overbodig geworden klasseermappen.
Voor evenementen wordt bij inschrijving gevraagd of de deelnemer ook 
catering wenst om verspilling te vermijden. De serveerschalen gebruikt 
voor de catering afkomstig van het restaurant van de Sociale dienst 
worden herbruikt.
Sinds 2018 worden de individuele suikerzakjes vervangen door 
suikerpotten met schenk-doseertuit en losse suiker, zo hebben we geen 
papieren en plastic afval meer.

Foto - Koffie in de vergaderzaal voor de Diensten van de Voorzitter

In een grote vergaderzaal die regelmatig gebruikt wordt door de 
Diensten van de Voorzitter werden de plastic roerstaafjes vervangen 
door afwasbare lepeltjes en in andere vergaderzalen door roerstaafjes uit 
duurzaam hout.
Die acties sensibiliseren niet alleen onze medewerkers maar ook onze vele 
bezoekers.

Onze doelstelling voor 2018-2020 bestaat erin de fractie restafval te blijven verkleinen en te 
sensibiliseren voor afvalvermindering en beter sorteren.
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Soort afval 2017 2018 2019
kg restafval Eurostation Niet-gevaarlijk 64.699 68.052 72.749
kg restafval/VTE (Eurostation blokken 1 en 2) Per VTE 28,8 29,2 24,7
kg PMD Niet-gevaarlijk 805
kg PMD/VTE (FOD en externe aan de FOD verbonden instellingen zonder WHO) Per VTE 0,8
kg vertrouwelijk papierafval Niet-gevaarlijk 49.374 29.457 27.076
kg vertrouwelijk papierafval/VTE (FOD en externe aan de FOD verbonden instellingen, met inbegrip van de WHO)Per VTE 48,5 28,2 25,1
kg papier en karton Niet-gevaarlijk 8.515
kg papier en karton/VTE (Eurostation blokken 1 en 2) Per VTE 2,9
kg glas Eurostation Niet-gevaarlijk 430 725 644
kg glas/VTE (Eurostation blokken 1 en 2) Per VTE 0,2 0,3 0,2
kg (gerecycleerde) wegwerpbekers Niet-gevaarlijk 447 1105 1335
kg wegwerpbekers/VTE (FOD en FAGG vanaf 2018) Per VTE 0,4 0,8 0,8
kg kurkstoppen (inzameling op verzoek) Niet-gevaarlijk 65 52 0
kg plastic doppen (inzameling op verzoek) Niet-gevaarlijk 0 75 200
m3 LDPE kunststof (inzameling op verzoek) Niet-gevaarlijk 2,4 0
kg inktpatronen Gevaarlijk 436 264 0
kg inktpatronen/VTE (FOD en FAGG vanaf 2018) Per VTE 0,31 0,18 0,00
kg AEEA afkomstig van ICT Gevaarlijk 13 paletten 4.620 1.680
kg AEEA ICT/VTE (FOD) Per VTE Niet bekend 5,0 1,7
kg batterijen en PC accu's Gevaarlijk 94 123 195
naalden en ander besmettelijk restafval Gevaarlijk 0 562 0
medische röntgenfoto's (eenmalig afval) Gevaarlijk 0 280 0
kg in beslag genomen producten DG APF (variabele hoeveelheid) Gevaarlijk 6.010 9.163 4.967
kg in beslag genomen hoeveelheid DG Leefmilieu (variabele hoeveelheid) Gevaarlijk 0 2.460 0
kg totaal gevaarlijk afval Gevaarlijk 6.540 17.477 6.843
Totale jaarlijkse hoeveelheid kantoorafval geproduceerd per voltijdsequivalent 
(VTE) (kg/VTE/jaar) Per VTE 78 64 56

Geen containergewicht

Geen gegevens
Geen gegevens

Tabel 1 -      Jaarlijkse afvalvolumes
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Foto - Compostvat

We hebben twee compostvaten (wormenbakken) die worden beheerd 
door vrijwillige medewerkers die instaan voor de opvolging en de goede 
werking van dat ecosysteem. 
Onze medewerkers kunnen daar de schillen van bepaalde fruitsoorten 
kwijt, alsook theezakjes of koffiedik. Het percolaat en het substraat dat 
daaruit voortkomt, wordt als meststof gebruikt voor de planten in het 
gebouw.

7 van onze #BeBiodiversity-campagne. 

OVERZICHT ACTIES 2019
In 2019 hebben we aan elke medewerker een drinkbus gegeven en 
hebben we een bewustmakingsactie gevoerd om het gebruik van 
wegwerpplastic te ontraden.
We trachten daarnaast het gebruik van wegwerpplastic te vermijden bij 
evenementen die we organiseren.
We hebben de actie voor de inzameling van ongebruikte gsm’s en 
smartphones opnieuw gelanceerd. Gsm’s en smartphones bevatten 
heel wat zeldzame edelmetalen die kunnen worden gerecupereerd. 
De winning van die metalen gaat meestal gepaard met milieuschade 
en sociale conflicten. Daarom acht de FOD het belangrijk maximaal 
bij te dragen aan de recuperatie en recyclage ervan. De winning kan 
ook bijdragen aan de vernietiging van natuurlijke leefgebieden en de 
biodiversiteit bedreigen. Voor meer informatie, zie het filmpje “het 
verband tussen smartphones en gorilla’s7. De opbrengsten van de inzameling 
gaan bovendien naar een goed doel: Oxfam Solidariteit. Die vzw zet zit zich in 
voor de strijd tegen armoede, tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en 
voor het respect van de rechten van de mens.

We hebben een sustainable corner ingericht, dat is een ruimte naast het 
onthaal van het Eurostation-gebouw voor alles wat te maken heeft met 
duurzame ontwikkeling. We delen die ruimte met onze collega’s van het 
FAGG en het CGVS. De volgende zaken kregen er al een vaste plek:

− Een ruilhoekje voor book-crossing met vrij rondreizende boeken. Je 
kan er ook zoekertjes ophangen om wat je zelf niet meer nodig hebt 
aan een collega te geven.

https://www.health.belgium.be/nl/news/wat-het-verband-tussen-de-smartphone-en-de-gorilla
https://www.health.belgium.be/nl/news/wat-het-verband-tussen-de-smartphone-en-de-gorilla
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− 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.

− Specifieke acties voor duurzame ontwikkeling: onder meer acties 
voor Levensloop en een inzameling van kantoormateriaal voor 
overstock van ringmappen in goede staat ...

Dit is ook de uitgelezen plek om activiteiten in de kijker te plaatsen 
van de Europese Mobiliteitsweek of van de Europese week van de 
Afvalvermindering.

Bron van de afbeelding: https://bebiodiversity.be/nl/en-ik-wat-kan-ik-doen/

8 https://www.health.belgium.be/nl/news/de-zee-begint-bij-jezelf

In verband met recyclage, hebben we dit jaar ook de volgende acties 
georganiseerd:

− een inzameling van speelgoed voor kansarme kinderen ter 
gelegenheid van sinterklaas via de vwz Arc-en-Ciel.

− een wandeling in het kader van de campagne ‘De zee begint bij jezelf

Foto – Een aantal deelnemers aan de wandeling om afval op te ruimen ‘De zee begint bij jezelf8 met hun buit
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Ons restaurant doet ook mee aan die campagne en heeft de inspanningen 
zichtbaar opgevoerd.

RESTAFVAL

Grafiek 7 -  Restafval dat voor het Eurostation-gebouw wordt ingezameld

In vergelijking met de situatie in 2018 nam de totale jaarlijkse 
hoeveelheid restafval in 2019 met 4,7 ton toe. Maar we hebben onze 
fractie restafval met 4,5 kg/VTE (of 15,3%) verminderd. Onze doelstelling 
van een jaarlijkse vermindering van de fractie restafval met 2% per VTE 
werd dus ruimschoots behaald.

Sinds 2016 is de hoeveelheid restafval licht gestegen. Dit wordt verklaard 
door het feit dat er sinds 2016 twee verdiepingen werden leeggemaakt en 
er intern verschillende verhuizingen waren. Ook zijn we de toekomstige 
verhuizing aan het voorbereiden en sorteren we de archieven. En 
er werden, met noodzakelijke werkzaamheden, twee verdiepingen 
klaargemaakt voor ingebruikname vanaf december. Zo zitten we, 
ondanks onze acties en onze inspanningen, met veel gerecycleerd papier 
en in goede staat verkerende mappen, maar ook met veel materiaal 
dat niet gerecycleerd of gerecupereerd kan worden. In 2019 werden 
de leegstaande verdiepingen opnieuw ingenomen en nam het aantal 
voltijdsequivalenten toe met 26% ten opzichte van 2018.
Dankzij de samenwerking met de Regie der Gebouwen en met het bedrijf 
dat ons restafval inzamelt, beschikken we sinds 2014 over wegingen 
van ons afval. We hebben dit jaar de berekening van dat afval per VTE 
gecorrigeerd. Tot op heden telden wij het hele blok 2, maar eigenlijk 
moeten we blok 1 ook meerekenen. Bovenstaande grafiek toont ons 
de evolutie van het voor het Eurostation-gebouw verzamelde restafval 
(blokken 1 en 2). 
Voor het aantal voltijdsequivalenten werd er voor deze tabel rekening 
gehouden met alle medewerkers die in de blokken 1 en 2 van het gebouw 
werken. 

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 gesorteerd en opgeruimd wordt.

In 2019 daalde het niet-gesorteerd afval per VTE met 15% 
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Met het oog op de verhuizing van onze FOD hebben 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.
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Grafiek 8 - Hoeveelheden ingezameld papier en karton voor recyclage9

De cijfers omtrent de inzameling zijn afkomstig van de weegbonnen; deze 
wegingen worden ter plaatse uitgevoerd door de dienstverlener.
Om praktische redenen stond de FOD overigens tot in 2009 in voor de 
recyclage van het papier en het karton van het FAGG (ook gevestigd in het 
Eurostation-gebouw blok 2). De bovenstaande cijfers omvatten dus het 
papier- en kartonafval van dat Agentschap tot in 2009. Zodoende tellen 

9 Voor de jaren 2007-2009 gebeurde de papierinzameling voor de FOD en het FAGG samen en werden dus ook hun VTE’s meegerekend.

we voor de berekening van het aantal kg papierafval per VTE, sinds 2010, 
naast de gegevens van de FOD ook de respectieve gegevens van de externe 
instellingen mee, die zich in het gebouw bevinden (uitgezonderd het 
FAGG vanaf 2010).
In 2016 hebben we nog meer papier gerecycleerd dan de zes voorbije 
jaren. Dat heeft te maken met het feit dat de FOD sinds 2015 zeer intens 
werk maakt van desarchivering. In 2017 vroeg de FOD om grotere 
containers voor karton en helaas hebben wij geen gedetailleerde 
wegingen omtrent die containers.

TONERS EN INKTPATRONEN
Een andere belangrijke categorie afval wordt gevormd door patronen en 
toners van printers en fotokopieermachines.
Een deel ervan wordt gerecycleerd door een firma die een tegenwaarde 
van die patronen overmaakt aan een programma ter bestrijding van 
mucoviscidose en aan een vereniging ter bevordering van de natuur. 
Sinds 2017 werken we samen met het FAGG dat zich in hetzelfde gebouw 
bevindt, om hun cartridges aan dezelfde onderneming te bezorgen.
Een andere fractie van de patronen (voor onze geleasde printers) wordt 
teruggestuurd naar de producenten in het kader van programma’s voor 
bijscholing van constructeurs.
We sporen onze medewerkers voortdurend aan om na te denken alvorens 
te printen. Dat draagt bij tot onze doelstelling om het papierverbruik 
te doen dalen, maar zo zorgen we ook voor een daling van het inkt- en 
elektriciteitsverbruik. Zie het hoofdstuk Papier voor meer details over 
onze acties en doelstellingen.

In 2019 werd meer dan 27 ton papier en karton ingezameld (25 kg/VTE)
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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 gewikkeld 
zit of om de plastic structuur die gebruikt wordt om bepaalde goederen 
in vast te houden - zoals in ons geval laptops - of nog om bepaalde soort 
bolletjesplastic. Als er bij dit laatste type plastic sprake is van een zekere 
elasticiteit, gaat het om LDPE. Als u er echter aan trekt en het plastic 
scheurt gewoon, hebt u 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.

Kenmerkend symbool voor PELD of LPDE

Foto: Inzameling van kurken, plastic doppen en batterijen aan het onthaal van de FOD in ons gebouw in 
Brussel.

BATTERIJEN
De FOD heeft gezorgd voor een inzamelpunt voor gebruikte batterijen. 
Alle medewerkers kunnen hun gebruikte batterijen deponeren in de 
dozen aan het onthaal van ons gebouw. Nadien nemen we contact op met 
Bebat die ze ophaalt en verwerkt. Ook de batterijen van laptops worden zo 
ingezameld.

Sinds 2017 sorteert de FOD PELD-plastic
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AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARA-
TUUR (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 
geëlimineerd door een erkende ophaler.

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 DG4 en DG5, of ze nu erkend zijn of als gevaarlijk of niet-gevaarlijk 
worden beschouwd, worden op een gepaste manier ingezameld door 
erkende afvalophalers.

PMD: PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAK-
KINGEN EN DRANKKARTONS
Sinds 2006 worden de PMD-verpakkingen op een progressieve manier 
gesorteerd in onze FOD (site Eurostation) met het oog op recyclage.
Onze ophaler beschikt niet over een weegsysteem, maar heeft wel 
voorzien om er in de toekomst een te plaatsen.
Bij onze geplande verhuizing zullen we erop toezien dat de wegingen 
inbegrepen zijn in het nieuwe contract.
Om ons afval te beperken en onze milieu-impact te verminderen, moedigt 
de FOD het gebruik aan van waterkaraffen tijdens vergaderingen en 
evenementen.

GLAS
Sinds 2012 worden ook de flessen, bokalen en flacons in doorzichtig glas 
gesorteerd met het oog op recyclage.
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BEKERS

Foto: Recyclage van bekers uit de koffiemachine

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. Helaas heeft de FOD nog wegwerpbekers naast 
de koffieautomaat of in de wachtzalen van ons medisch centrum 
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.

Sinds 2017 werkt de FOD samen met het FAGG om ook hun afval van 
wegwerpbekers in te zamelen.
Het doel is om na de verhuizing in 2021 naar het Galilei-gebouw enkel nog 
afwasbare mokken en glazen ter beschikking te stellen.

PLASTIC DOPPEN
Waarom zamelen we plastic doppen apart in?
De doppen kunnen als grondstof gebruikt worden, wat betekent dat de 
verkoop ervan ons een economische winst oplevert. De doppen kunnen 
zo gerecycleerd worden 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 november 2015 heeft een vertegenwoordiger van het Belgisch Centrum 
voor Geleidehonden een uiteenzetting gegeven over het doel van de 
ophaling van plastic doppen. Deze presentatie van een uur werd tijdens 
de middagpauze gegeven en stond voor alle medewerkers open.

Door doppen te recycleren, dragen we bij aan een sociale actie
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KURKEN STOPPEN
We organiseren ook een inzameling van kurken stoppen. Die worden ook 
ingezameld aan het onthaal van het gebouw, naast de plastic doppen.
De kurk wordt ingezameld en verwerkt door De Vlaspit, een sociaal 
tewerkstellingsinitiatief (dat de activiteiten van vzw Petit Liège overnam). 
De Vlaspit zal de kurk vermalen tot granulaat en verkopen onder de naam 
RecYcork. Het granulaat zal gebruikt worden voor isolatie of voor de 
productie van vloer- of muurbekleding.
Zo draagt de FOD bij tot de circulaire economie en tot de vermindering en 
valorisatie van afval.
We 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, maar wij blijven gsm’s 
inzamelen voor hergebruik of recyclage voor een ander goed doel, Oxfam 
Solidariteit. Nog maar eens een voorbeeld van onze bijdrage tot de 
circulaire economie en tot een goed doel.

De FOD Volksgezondheid draagt bij aan de circulaire economie
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PALETTEN
De houten paletten afkomstig van leveranciers van de FOD en van de 
andere organisaties die in hetzelfde 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 gebruikt.

Foto – Meubelen gemaakt door medewerkers met onze paletten en die nu in de sustainable corner staan 
bij de ingang van ons gebouw. In die sustainable corner bieden we ringmappen aan om hen een tweede 
leven bezorgen, reizende boeken en een plek voor zoekertjes en andere acties in verband met duurzame 
ontwikkeling.

INZAMELING VAN RINGMAPPEN
Bij desarchiveringen, meer bepaald vanaf 2016, wordt de FOD 
geconfronteerd met een overvloed aan ringmappen die nog in goede 
staat zijn. De FOD wil hen 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 gevonden die ringmappen 
kunnen gebruiken, zoals scholen, de ULB of het platform Be.Face dat 
instaat voor de verdeling van giften en benodigd materiaal. Zo kregen 
duizenden ringmappen een tweede leven.

4.1.3. 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 (in 
deze fase) uit zes trajecten:

1. De gecoördineerde centrale aankopen
2. De inning van de ontvangsten
3. Het beheer van het onroerend erfgoed van de overheid

Voor de doelstellingen 2018-2020 heeft de FOD zich voorgenomen 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.
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4. De operationele uitmuntendheid in het domein Veiligheid
5. De operationele uitmuntendheid in het domein Gezondheid
6. De integratie van de dienstenprocessen in de verticale FOD’s en 

andere federale diensten (horizontale integratie)

De FOD participeert zodoende in werf 1 van de Redesign in een strategisch 
aankoopplatform. Dat beoogt duurzame aankopen en zal synergieën met 
andere organisaties mogelijk maken.
Wij hebben de focus gelegd op diensten die regelmatig aankopen 
verrichten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het magazijn. Dat koopt 
bureaumateriaal, papier, schoonmaakproducten en toiletpapier aan. Bij 
die aankopen was meer dan 75% van duurzame aard.
In 2019 werd meer dan de helft van de ICT-aankopen via een duurzame 
overheidsopdracht verricht. Dit is onder meer te danken aan een 
kaderovereenkomst met een andere FOD waarbij we ons konden 
aansluiten.
Ook al worden evenementen, net zoals de aankopen, niet altijd 
gecentraliseerd georganiseerd, toch beschikken we over een dienst 
die zich over het merendeel van de organisatie van die evenementen 
ontfermt. Voor de catering wordt bijvoorbeeld het accent gelegd op lokale 
seizoensproducten, vegetarische gerechten en een aantal biologische 
en fairtradeproducten. We hebben het aantal broodjes, buffetten en 
walkingdinners dat voor vergaderingen en evenementen werd besteld bij 
het restaurant van de Sociale dienst uitgerekend. In 2019 werden 10.786 
personen voorzien van eten, van de gerechten was 43% vegetarisch. Er 
werden nog andere maatregelen om afval te minimaliseren genomen 
zoals het vermijden van wegwerpplastic en verspilling of bij de keuze 

10 http://evenementdurable.belgium.be/nl

van de locatie van een evenement. Voor deze dienst hebben we de 
duurzaamheid van de nieuwjaarsreceptie voor onze organisatie 
geëvalueerd met de online tool van het FIDO10 en we behaalden een score 
van 71%.

4.1.4. Papierverbruik
De vermindering van het papierverbruik is een van onze grote 
uitdagingen. Zo wisten we ons verbruik op een opmerkelijke manier te 
verminderen. In 2014 moesten er nog meer dan 964 bomen sneuvelen 
om de hoeveelheid A4-papier te produceren die nodig is voor onze FOD 
en voor de externe instellingen verbonden met de FOD (zonder het FAGG) 
die in het Eurostation-gebouw zijn gehuisvest. In 2018 waren dat ongeveer 
271 bomen. In 2019 zijn we gestopt met het tellen van het papier per 
verdieping, aangezien de papiervoorraad en de hoeveelheid verbruikt 
papier (momenteel tamelijk weinig) ons enkel een reëel beeld van het 
papierverbruik geven. Om zicht te krijgen op het gebruik kijken we naar 
de uitgevoerde afdrukopdrachten.
Het papier dat we kozen is onder meer voorzien van het Europese 
ecolabel. Aangezien de activiteiten die op de Eurostation-site van de 
FOD verricht worden, voornamelijk kantooractiviteiten zijn, geldt dit als 
een belangrijk aspect en wordt het apart behandeld. In 2018 is de FOD 
gestart met het aankopen van papier van 75g/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 verbruikt papier en 
dus onze impact.

Ongeveer 6 papiervellen/per werknemer in VTE/werkdag

http://evenementdurable.belgium.be/fr
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FOTOKOPIEËN
Sinds 2014 volgt de FOD op hoeveel er wordt geprint aan de hand van een 
informaticaprogramma.
De DG’s/diensthoofden ontvangen elke maand de cijfers over het aantal 
prints van hun medewerkers, om hun medewerkers te sensibiliseren. De 
FOD communiceert via intranet om alle medewerkers te sensibiliseren.
Daarnaast neemt de milieucoördinator contact op met de medewerkers 
die het vaakst printen, om na te gaan wat hun behoeften zijn, hen 
te sensibiliseren en na te gaan of we het aantal printopdrachten en 
de hoeveelheid papier die ze nodig hebben om te printen kunnen 
verminderen. In 2019 deden we het totale aantal afdrukken met 21,7% 
zakken en het aantal afdrukken per VTE met 24% in vergelijking met 
2018. Zowel bij de VTE’s als bij de afdrukken rekenen we de FOD en de 
aanverwante instellingen in hetzelfde gebouw mee.
Aandachtspunt het programma registreert het aantal uitgevoerde 
printopdrachten en geeft niet aan hoeveel papier er werd gebruikt. In 
totaal gaat het om meer dan 893.753 klikken minder in 2019 in vergelijking 
met 2018; 1.182.753 prints minder in vergelijking met 2017. Aangezien 
onze printers standaard recto-verso afdrukken, kunnen we het dagelijks

11
 

papierverbruik in papiervellen per bureau gebruikt door een voltijds 
medewerker (VTE) ramen op ongeveer 6 papiervellen/VTE/werkdag. 
Dit is een ruwe schatting maar dit verbruik is veel lager dan de 15 vellen

12
 

volgens de benchmarks voor topprestaties. De afgelopen zes jaar werd 
een opmerkelijke vooruitgang geboekt.

11 De werkdagen worden geteld volgens de norm van 220 dagen per VTE
12 De cijfers betreffen A4-bladen zonder onderscheid tussen A3 en A4, wetende dat A3 echt zeer weinig wordt gebruikt
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Grafiek 9 - Aantal afgedrukte documenten

FOTOKOPIEERMACHINES
Een multifunctioneel toestel (printer + fotokopieermachine + scanner) 
verbruikt tot 50% minder dan de drie toestellen die het vervangt. Zo had 
de FOD zich voorgenomen om het aantal individuele printers van 65 eind 
2017 terug te brengen naar 9 eind 2020. Om het elektriciteitsverbruik te 
verminderen, gaan de multifunctionele toestellen ook snel in waakstand.

Om de milieu-impact in verband met het papierverbruik te verminderen, hebben we ons 
voor de doelstellingen 2018- 2020 voorgenomen om:
• Het aantal prints per VTE (incl. buiten de FOD bestelde prints) met 15% te verminderen 

gedurende de periode 2018-2020 ten opzichte van 2017
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Met de multifunctionele printers moet iedereen die iets wil printen 
of een kopie wil maken, zich vooraf identificeren aan de hand van 
zijn toegangsbadge, wat bedenktijd biedt alvorens het echte printen. 
Bovendien zijn de multifunctionele printers standaard ingesteld op 
recto-verso- en zwart-witafdruk. Ook via deze ingrepen kunnen we het 
papierverbruik terugdringen.
De weggehaalde printers worden verstuurd naar en beheerd door de 
dienst domeinen van de FOD Financiën.
Wat de rapportering betreft was er verwarring door de benaming van 
bepaalde “multifunctionele” printers die niet multifunctioneel waren in de 
zin van onze doelstelling. We hebben dat dit jaar ontdekt en onze grafiek 
opnieuw gemaakt met enkel de data van de printers in het Eurostation die 
binnen de scope van het EMAS vallen.
We gingen uit van 68 niet-multifunctionele printers eind 2017. In totaal 
hebben we 29 van die printers afgevoerd en hielden we er 39 over eind 
2019. Dat is een mooie verbetering. Onze oorspronkelijke doelstelling van 
9 printers halen tegen eind 2020 wordt moeilijk, maar we plannen ze te 
halen door de verhuizing naar het Galilei-gebouw.

Grafiek 10 - Aantal niet-multifunctionele printers

We kopen voor 100% papier met het Europese ecolabel conform de
benchmark voor topprestaties

• Voor 100% papier met het Europese ecolabel of gelijkwaardig blijven kopen
• Individuele printers verminderen van 65 eind 2017 naar 9 tegen eind 2020
• Uitgaande post met 20.000 eenheden verminderen vanaf eind 2017 tot eind 2020
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UITGAANDE POST
De FOD monitort de uitgaande post. Besparen op de uitgaande post 
betekent minder papier- en inktverbruik, en onrechtstreeks een 
vermindering van de impact op het vervoer van die post.
Onderstaande grafiek toont de cijfers binnen de EMAS-scope en de cijfers 
voor de FOD, de aanverwante instellingen die zich in hetzelfde gebouw in 
Brussel bevinden en de externe diensten.
Alle digitaliseringsacties van onze FOD zijn van belang voor de EMAS-
scope en voor de organisatie in het algemeen.

Grafiek 11 - Uitgaande post

4.1.5. Verplaatsingen
De FOD heeft zich als doelstelling 2018-2020 voorgenomen duurzame 
vervoermiddelen te stimuleren, en de koolstofemissies door de 
verplaatsingen te verminderen met als targets:

1. Promotie en sensibilisering voor zachte mobiliteit en openbaar 
vervoer

2. Compensatie van de CO2-uitstoot bij vliegtuigreizen voor 
buitenlandse zendingen.

3. De CO2-uitstoot van het wagenpark voor gemeenschappelijk gebruik 
binnen de FOD met 5% doen dalen en de gemiddelde ecoscore 
verbeteren van 67 in 2017 naar 70 in 2020.

WOON-WERKVERKEER
De FOD betaalt het abonnement voor openbaar vervoer voor de woon-
werkverplaatsingen en/of kent een fietsvergoeding toe voor het gehele 
traject of een deel ervan op verzoek van de werknemer. Zo beschikken 
in 2019, op een totaal van 1.002 FOD-medewerkers, 835 medewerkers 
over een abonnement voor het openbaar vervoer. Dat is goed voor 83,3% 
van de medewerkers. Die cijfers blijven elk jaar grosso modo stabiel. 
112 medewerkers ontvingen een door de FOD betaalde fietsvergoeding 
die neerkomt op € 0,24 per afgelegde km. Bovendien kunnen alle 
medewerkers, zelfs de occasionele gebruikers, zich aansluiten bij www.
bike-to-work.be en een profiel aanmaken, wat een bijkomende motivatie 
vormt om de fiets te gebruiken.

In de vorige cyclus haalden we 147.000 eenheden minder, binnen de EMAS-scope (244.225 voor heel de FOD). 
De doelstelling 2018-2020 was om deze cyclus met 20.000 eenheden te verminderen. De doelstelling werd 
ruimschoots behaald in het eerste jaar door een daling met 67.593 eenheden. Het zetten van ambitieuze maar 
haalbare doelstellingen is niet evident, zeker als we reeds veel vooruitgang hebben geboekt voor een bepaalde 
doelstelling. De FOD heeft zich voorgenomen de cijfers nog te verbeteren. Onderstaande grafiek toont de 
evolutie. Ook dit jaar hebben we meer dan de 20.000 eenheden gehaald.

http://www.bike-to-work.be/
http://www.bike-to-work.be/
http://www.bike-to-work.be/
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In 2017 werd het bedrijfsvervoerplan (BVP) geüpdatet. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is elke onderneming, publiek of privaat, met 
meer dan 100 werknemers op eenzelfde site verplicht om elke 3 jaar 
een bedrijfsvervoerplan (BVP)

13
 op te stellen en verschillende verplichte 

maatregelen te implementeren. Zoals onderstaande grafiek ons toont, 
zijn we voor de woon-werkverplaatsingen al op goede weg met meer dan 
92,7% van onze medewerkers die met het openbaar vervoer, de fiets of te 
voet komen werken volgens het BVP 2017.

Grafiek 12 - Verdeling van de werknemers op basis van hun belangrijkste vervoerswijze

13 https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/vervoerplannen/bedrijfsvervoerplannen/de-resultaten-van-het-vervoerplan

Om de fiets te promoten, beschikken we momenteel over 7 fietsen van 
de FOD met uitrusting (helm, fluohesje, plan enz.) in het Eurostation. 
Onze medewerkers of de andere huurders van het gebouw 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 
onderstaande grafiek toont hoe vaak ze worden gebruikt. Sinds we er 
in augustus 2013 voor zorgden dat de fietsen makkelijker toegankelijk 
zijn, aan het onthaal van het gebouw in plaats van in de parking, worden 
ze aanzienlijk vaker gebruikt. Het gebruik ervan is in 2017 zichtbaar 
verminderd, en een van de redenen daarvoor was dat verschillende fietsen 
buiten werking waren. In 2018 heeft de FOD een beroep gedaan op een 
firma die twee keer ter plekke gekomen is om onze fietsen te herstellen, 
en er is een beter systeem ingevoerd om de staat van de fietsen op te 
volgen.
Aanvankelijk hadden we 10 fietsen, waarvan er dus intussen 3 gestolen 
werden. We hadden ook 2 elektrische fietsen aangekocht, maar zonder 
de middelen voor de logistieke terbeschikkingstelling en hebben die 
dan in 2018 verkocht aan het RIZIV, een organisatie waarmee we nauw 
samenwerken, zodat zij die ter beschikking kunnen stellen van hun 
medewerkers.

In 2019 was er een vermindering met 22.213 eenheden ten opzichte van 2018, binnen de 
EMAS-scope
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Grafiek 13 - Aantal keer dat de fietsen van de FOD werden gebruikt

Om het gebruik van de fiets aan te moedigen, verspreiden we 
mededelingen. En tijdens de Europese Mobiliteitsweek 2019 
organiseerden we:

− een ontbijt voor wie naar kantoor kwam met de fiets (altijd, 
regelmatig of enkel die dag);

− een onderhoud of kleine reparaties van de persoonlijke fiets van 
medewerkers die erom vroegen;

− een onderhoud van onze dienstfietsen;
− een eerste stadswandeling naar het gebouw waar we naartoe zullen 

verhuizen om de omgeving en de locatie te verkennen, en

− vroegen we bezoekers welk vervoermiddel ze gebruiken om zich naar 
ons gebouw te begeven:
o 520 bezoekers kwamen met het openbaar vervoer, de fiets of te 

voet (78%)
o 146 bezoekers kwamen met de wagen of moto (22%)

Foto – Bike repair tijdens de Europese week van de mobiliteit

De medewerkers van de FOD kunnen beschikken over 7 fietsen
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DIENSTOPDRACHTEN
De dienstverplaatsingen moeten in de eerste plaats gebeuren met het 
openbaar vervoer (trein, bus, tram...). Als de dienstverplaatsing niet 
mogelijk is met het openbaar vervoer, is het mogelijk om gebruik te 
maken 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 en duurzaamheid erop toe dat het minst vervuilende voertuig 
gekozen wordt ten opzichte van de behoefte die wordt uitgedrukt.
De FOD is zijn wagenpark aan het vernieuwen, waarbij de oudste wagens 
worden weggedaan en er nieuwe worden aangekocht die minder 
vervuilend zijn. In 2019 heeft de FOD 6 dieselwagens afgevoerd en 3 
nieuwe wagens aangekocht waarvan 2 hybride benzine/GNV. 
Voertuigen op aardgas (GNV of CNG ‘Compress Natural Gaz’) stoten 95% 
minder fijn stof uit vergeleken bij diesel- of benzinevoertuigen.  Dit is 
goed voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 30%.
In totaal bezat de FOD eind 2019 47 voertuigen van verschillende types 
en omvang, plus 4 geleasede wagens (3 hybride elektrisch/benzine en 1 
hybride elektrisch plug-in). In totaal beschikt de FOD over 51 voertuigen (2 
minder dan in 2018): 13 hebben een dieselmotor, 26 een benzinemotor, 7 
hybride op elektriciteit/benzine en 1 hybride elektrisch plug-in. 

14 https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/is-de-aardgasauto-of-cng-wagen-een-volwaardig-alternatief/198/
15 Indicator die rekening houdt met de CO2-uitstoot en met een aantal andere milieuparameters; zie www.ecoscore.be

Wagens vormen een gemeenschappelijk wagenpark voor de FOD, 
waarvan 2 voertuigen op benzine/GNV. 25 voertuigen hebben hun 
standplaats in het Eurostation-gebouw te Brussel.
Sinds eind 2016 heeft de FOD geen voertuigen meer die ouder zijn dan 15 
jaar en sinds 2019 hebben ze allemaal een ecoscore hoger dan 51. Bij de 
aankoop van een wagen let de FOD op de minimum ecoscore14 15

 die door 
de wet wordt opgelegd, en heeft de FOD ervoor gekozen om dit cijfer te 
verhogen met +2 (+1 bij een evidente beperking van het marktaanbod). 
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.
Ton CO2-eq = ton CO2-equivalent, meeteenheid die het 
aardopwarmingspotentieel uitdrukt, niet alleen van CO2, maar ook 
van andere broeikasgassen (zoals waterstoom, …) en van andere types 
emissies die een indirect effect hebben op global warming (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.
Omzettingsfactor CO2: de omzetting van het aantal afgelegde kilometer 
per vliegtuig in CO-equivalent gebeurt met een compensatiecalculator:
MyClimate; https://co2.myclimate.org/fr/flight_calculators/new.
Die calculator brengt voor de omzetting CO2/km.passagier een aantal 
factoren in rekening naargelang de vlucht.

De uitstoot wordt veroorzaakt door diverse mobiliteitsgerelateerde activiteiten. We 
focussen op drie aspecten: woon-werkverplaatsingen, het gebruik van dienstvoertuigen, 
en dienstreizen naar het buitenland. De impact van verwarming wordt verder beschreven 
onder punt 4.2.3.
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Grafiek 14 - Evolutie ouderdom voertuigen

De volgende grafiek toont de ecoscores van onze voertuigen en de 
evolutie van die scores sinds eind 2015. De FOD ging van een gemiddelde 
ecoscore van 67,1 in 2017 via 68,9 in 2018 naar 70,7 in 2019.

16 De 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
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Grafiek 15 - Ecoscore

We hebben de emissies aan CO-equivalent
16

 berekend voor ons volledige 
wagenpark. 

In 2019, beschikt de FOD over 51 voertuigen, allemaal minder dan 15 jaar oud en allemaal 
met een ecoscore van meer dan 10 jaar 51
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Grafiek 16 - Rapportage emissies aan CO2-equivalent117 en door het wagenpark van de FOD afgelegde 
km en Verhouding geproduceerde CO2 per afgelegde km

Vanaf 2015 stellen we een sterke afname van de uitstoot aan CO2-
equivalent vast, ondanks de toename van het afgelegde aantal km. We 
zien dat aan de hand van de verhouding tussen het aantal gram CO2-
equivalent dat geproduceerd wordt door alle brandstoffen die door 
het wagenpark verbruikt worden en de afgelegde kilometers. Dit toont 
effectief aan dat het brandstofverbruik per km lager ligt bij een recenter 
wagenpark.

17 https://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/federale-regelgeving

In 2019 is de verhouding g CO2/afgelegde km gestegen en hebben we 
vastgesteld dat hybride elektrische wagens, ondanks het feit dat ze 
gepromoot worden in omzendbrief 307sexies over het aanschaffen van 
personenvoertuigen bestemd voor overheidsdiensten, niet altijd erg 
ecologisch zijn. In onze top 5 van meest vervuilende voertuigen staan 2 
hybride SUV-wagens die soms gunstige verbruikscijfers vermelden in hun 
reclame maar in werkelijkheid gemakkelijk 8 liter/100 km verbruiken. Als 
wordt overgeschakeld op de benzinemotor hebben die voertuigen immers 
een groot brandstofverbruik door hun hoge gewicht.
Naast de impact van ons wagenpark, zijn er nog de medewerkers die 
voor sommige opdrachten gebruik moeten maken van hun eigen wagen. 
In dat geval wordt het aantal kilometers genoteerd. Het gerapporteerde 
cijfer op het moment van schrijven van dit verslag bedraagt 570.000 km. 
Het is mogelijk dat een aantal medewerkers hun aanvraag voor 
kilometervergoeding nog niet hebben ingediend. Vorig jaar bedroeg het 
cijfer eind maart 571.000 km en begin september 618.000 km. We zullen 
het cijfer gebruiken waarover we beschikken om de koolstofbalans op te 
maken, rekening houdend met de mogelijke afwijking
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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 veroorzaken ook uitstoot. De 
hoeveelheid CO2 die wordt geproduceerd hangt af van het gebruikte 
vervoermiddel (deze dienstreizen kunnen met het vliegtuig, de trein, 
de wagen... gemaakt worden). 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.
Sinds november 2006 compenseert de dienst Klimaatverandering van 
het DG Leefmilieu de CO2-emissies van zijn dienstreizen per vliegtuig. 
De doelstelling tegen eind 2008 bestond erin om de compensatie van 
de CO2-emissies die samenhangen met alle dienstreizen per vliegtuig 
van het personeel van de FOD te systematiseren in het kader van een 
“vrijwillige koolstofcompensatie”. Sinds 2009 compenseren we de 
verplaatsingen per vliegtuig voor heel de FOD. Sinds januari 2013 worden 
de verplaatsingen per trein en met de wagen ook gecompenseerd. De 
verplaatsingen die niet per vliegtuig worden gemaakt blijven onder 12 ton 
CO2.

Concreet komt het erop neer dat er koolstofkredieten aangekocht worden bij 
een derde.

Die heeft als taak 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 
plek dezelfde hoeveelheid broeikasgassen voortgebracht door de activiteit die 

men wil compenseren, te verminderen.

Wij compenseren via een door de Gold Standard gecertificeerd project 
voor energievalorisatie aangekocht in het koolstofcompensatie-platform 
van de Verenigde Naties. 
Voor meer details over het project dat wij gekozen hebben: https://offset.
climateneutralnow.org/centrale-electrique-de-iot-mabagas-limited-
pudhuchatram
In de onderstaande grafiek geven we de evolutie weer van het aantal 
afgelegde km, het aantal uitgevoerde dienstreizen en het aantal ton CO2-
eq dat werd uitgestoten voor onze dienstreizen naar het buitenland.
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Grafiek 17 - Evolutie van het aantal dienstreizen naar het buitenland, het aantal afgelegde km en de 
emissies CO2-equivalent

Onze FOD compenseert de CO2-uitstoot van alle verplaatsingen naar het buitenland
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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 per vliegtuig en het aantal 
km die werden afgelegd in zeer grote mate af van de plaatsen waar die 
evenementen plaatsvinden.

4.2. Andere logistieke impact en milieuprestaties

4.2.1. 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 poetsproducten de grootste impact 
hebben waaraan we iets kunnen doen. Bij gebruik van poetsproducten 
komen verschillende schadelijke stoffen vrij in de lucht en in het water, 
naargelang van het soort product.
Onze FOD heeft het aantal gebruikte producten beperkt en kiest voor 
milieuvriendelijkere producten, waarvan de meeste het Europees 
milieulabel hebben. Het poetspersoneel krijgt bovendien opleidingen en 
sensibiliseringsacties om de reinigingsproducten goed te gebruiken en te 
doseren.

4.2.2. Waterverbruik
Het grote aantal waterpunten in de sanitaire blokken (toiletten, urinoirs 
en wastafels) en de kitchenettes, verdeeld over de blokken van de 
verdiepingen, vertegenwoordigt het volledige waterverbruik van Euroblok 
2.
Het water dat nodig is voor de airconditioning stroomt in een gesloten 
circuit en moet dus niet volledig ververst worden zolang de analyses dat 
niet vereisen.
De opvolging van het water gebeurt in verhouding tot het totale 
aantal voltijdsequivalenten dat het gebouw bezet. Doordat de meters 
gecentraliseerd zijn, kan de opvolging per entiteit slechts bij benadering 
gebeuren door middel van verdeelsleutels tussen de bezetters.
Hieronder ziet u de evolutie van het jaarlijks waterverbruik voor alle 
bezetters van het gebouw blok 2 samen.
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Grafiek 18 - Jaarlijks waterverbruik van Eurostation blok 2

De sterke daling van het waterverbruik sinds 2008 heeft te maken 
met verschillende factoren. De Regie der Gebouwen heeft in 2009 
maatregelen genomen om het waterverbruik te doen dalen, met name de 
installatie van waterbesparende knoppen op de toiletspoelbakken (voor 
grote en kleine capaciteit) in de damestoiletten, een aanpassing van de 
looptijd (afgesteld tot op het minimum) van de kranen met drukknoppen 
in de toiletten, en andere kleine technische aanpassingen (die werden 
uitgevoerd op alle verdiepingen van het gebouw).
In 2012 werd het merendeel van de vaatwasmachines uitgeschakeld en 
ze werden in november 2015 terug ingeschakeld. In maart 2015 heeft de 
Regie der Gebouwen moeten vragen om de wc-leidingen te reinigen onder 

zeer hoge waterdruk. Daardoor is het waterverbruik iets hoger in 2015 
dan in 2014. Het debiet van het waterreservoir van de toiletten werd iets 
verhoogd om verstoppingsproblemen van de aflopen te voorkomen.
In 2016 is de totale waterconsumptie gedaald. In het hele gebouw is het 
verbruik per VTE echter gestegen. Dit is mogelijk toe te schrijven aan het 
feit dat twee verdiepingen in het gebouw van april 2016 tot eind 2018 
onbezet bleven en dat de airco-installatie van het type HVAC (Heating, 
Ventilating and Airco) gebruikmaakt van “lucht + water”. In 2017 is het 
waterverbruik dan weer gedaald, ook per VTE en met nog steeds 2 lege 
verdiepingen. In 2018 werden de tellers eind juli vervangen, en tussen 
augustus en december waren de metingen van het verbruik niet correct. 
Om meer coherente gegevens voor die maanden te hebben, hebben wij 
het verbruik van het jaar voordien genoteerd. We zien een lichte daling 
van het verbruik dankzij de vermindering die tussen januari en juli 
gerealiseerd is.
In 2019 zien we een toename nadat het CGVS zijn intrek nam in de twee 
voorheen leegstaande verdiepingen. Deze organisatie ontvangt veel 
bezoekers bovenop de eigen medewerkers. De evolutie per VTE blijft 
constant. De benchmark voor topprestaties voor de overheidssector  is 
een totaal waterverbruik in de kantoorgebouwen van minder dan 6,4 
m3/werknemer in voltijdsequivalenten/jaar. De FOD Volksgezondheid 
bevindt zich ruim boven die benchmark voor topprestaties.
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4.2.3. Verwarming
Gas dient als brandstof voor verwarming.Het voedt de verwarmingsketels 
die het warm water klaarmaken dat nodig is om de lucht te verwarmen 
die in de lokalen moet worden geblazen. Het verwarmingssysteem 
wordt geïntegreerd in een airconditioninginstallatie van het type 
HVAC (Heating, Ventilating and Airco) “lucht + water”, multizone, met 
koelconvectoren in de verlaagde plafonds. Om verschillende zones in 
het gebouw te kunnen bedienen, is het systeem opgebouwd rond een 
vijftiental luchtbehandelingsbehuizingen. Die zorgen ervoor dat de lucht 
gefilterd, gekoeld, verwarmd of bevochtigd wordt.
Stadsgas voedt ook stoomketels. Die produceren de stoom die de 
bevochtigers in de luchtbehandelingsbehuizingen voedt.
Het energieverbruik voor verwarming hangt af van de temperaturen van 
de winterperiode. Om de temperatuurschommelingen te neutraliseren en 
op die manier de energieprestaties van jaar op jaar te kunnen vergelijken, 
wordt een normalisatiefactor toegepast. We gebruiken daarvoor 
graaddagen18. De graaddagen geven een beeld van het gemiddelde profiel 
van de verwarmingsnoden van een woning in België.
Voor een bepaalde dag zijn de graaddagen die gebruikt worden door 
de aardgassector in België gelijk aan het verschil tussen 16,5 °C en de 
gemiddelde dagtemperatuur gemeten door het KMI te Ukkel.
Indien bij voorbeeld de gemiddelde temperatuur van een dag - 2°C was, 
is het aantal graaddagen voor die dag 18,5°C (GD=16,5-(2)). Indien de 
gemiddelde dagtemperatuur hoger ligt dan 16,5°C, wordt de waarde 0 
gebruikt.

18 de waarden van die graaddagen in België zijn beschikbaar op: http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601

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.
Tussen 1981 en 2010 bedroeg de gemiddelde waarde van de graaddagen 
2.363 (normale equivalente graaddagen).
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Grafiek 19 - Evolutie van de graaddagen en vergelijking met de gemiddelde waarde

2010 en 2013 waren dus bijzonder koude jaren en 2011 en 2014 bijzonder 
zacht. 2012 en 2016 lagen in de buurt van het gemiddelde van de 
afgelopen dertig jaar. 2017 was zachter dan 2016, en 2018 en 2019 nog 
lichtjes zachter.
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De normalisatie gebeurt dus door het werkelijke verbruik te 
vermenigvuldigen met het aantal normale graaddagen (2.363) en te delen 
door het aantal graaddagen gemeten tijdens de periode in kwestie.
De grafiek hieronder toont dit bruto en genormaliseerd jaarverbruik, 
evenals het specifieke verbruik in kWh/m².
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Grafiek 20 - Jaarlijks totale gasverbruik en per oppervlakte in het Eurostation-gebouw

De bruto jaarlijkse verbruiksgegevens zijn afkomstig van het 
softwarepakket EIS dat beheerd wordt door de Regie der Gebouwen. Dit 
programma past een wiskundige regel toe om de factureergegevens, die 
gebaseerd zijn op glijdende maanden (het opnemen van de teller gebeurt 
niet noodzakelijk op de laatste dag van de maand), om te zetten in reële 
maanden. Zoals voor elektriciteit en water wordt de hoofdzetel van de 

FOD geconfronteerd met een probleem wat betreft individuele meting en 
opvolging van zijn gasverbruik.
We stellen een daling van het totaal gasverbruik vast in 2013, ondanks 
het feit dat dit een bijzonder koud jaar was, en daardoor is het 
genormaliseerd verbruik erg laag. In 2013 hebben we op sommige 
verdiepingen isolatiewerken uitgevoerd, en in 2014 ook aan de dragende 
muren.
In 2014, dat een heel zacht jaar was, is het totale verbruik verminderd, 
maar het genormaliseerd verbruik is gestegen.
2015 was een kouder jaar dan 2014 en we hadden een hoger totaal 
verbruik, maar het genormaliseerd verbruik lag lager. Het ging om het 
laagste genormaliseerd verbruik ooit.
In 2016 is het jaarlijks verbruik met meer dan 3% gedaald, het 
genormaliseerd jaarverbruik daalde met meer dan 12%. Het 
genormaliseerd verbruik per m² is echter met 5% gestegen ten opzichte 
van 2015.
In 2016 (dat een nog iets kouder jaar was dan 2015) is een record gebroken, 
met het laagste totaal genormaliseerd verbruik ooit.
In 2017 is het genormaliseerd verbruik toegenomen met 9% vergeleken 
met 2016, maar de waarden blijven laag vergeleken met voor 2013.
In 2018 blijft het verbruik hetzelfde als in 2017.
In 2019 steeg het verbruik, wat zeker te maken heeft met de leegstaande 
verdiepingen die eindelijk opnieuw in gebruik werden genomen in 2019.
In de volgende grafiek zien we de evolutie van het genormaliseerd 
verbruik per VTE en de tendens aangeduid met de blauwe lijn.
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Grafiek 21 - Jaarlijks gasverbruik per VTE in het Eurostation-gebouw

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 door te voeren. Nadien staat de FOD in 
voor de opvolging van het verkregen rapport. De FOD bedankt de Regie 
der Gebouwen voor haar medewerking en knowhow.

4.2.4. Primaire energie
Uit de berekening van het totaal jaarlijks energieverbuik per 
vloeroppervlakte-eenheid, uitgedrukt als eindenergie (kWh/m2/
jaar), blijkt dat we 44,9 kWh/m2 verbruikt hebben in 2019. Dat 

verbruik is stukken beter dan de benchmark voor topprestaties voor de 
overheidssector die 100 kWh/m2 bedraagt voor gerenoveerde gebouwen 
en 60 kWh/m2 voor nieuwe gebouwen. Ons gebouw, blok 2, bevindt zich 
onder de benchmark 60 kWh/m2 sinds 2012.

4.2.5. 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 FOD alleen worden toegeschreven.
In de milieudoelstellingen van de vorige cyclus (2012-2014) streefden we 
ernaar de biodiversiteit te verbeteren. Nadat de haalbaarheid van een 
verbetering van onze impact op de biodiversiteit werd geanalyseerd, 
hebben we besloten dat dat momenteel niet haalbaar was. We hadden 
bij voorbeeld overwogen om bijenkorven te plaatsen op het dak van ons 
gebouw of om een groendak aan te leggen. Momenteel is het dak echter 
niet toegankelijk. We zagen ons dan ook verplicht om die doelstelling te 
schrappen.
Het gebouw heeft twee binnenkoeren maar er zijn geen groene ruimtes.
We dragen bij tot de biodiversiteit van de FOD dankzij zijn missie en zijn 
strategische en operationele activiteiten.

4.2.6. Tabaksvrije werkplek
In 2019 werd de FOD een tabaksvrije werkplek. 
De FOD heeft de rokerslokalen progressief afgeschaft en een rokerszone 
aangeduid bij de ingang van het gebouw op het Victor Hortaplein.
Om rokers die willen stoppen te helpen, hebben we een 
ontwenningsprogramma in samenwerking met het Instituut Bordet 
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heropgestart. Dat programma wordt aangeboden in samenwerking met 
onze nieuwe buren van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen 
en Staatlozen.
We zullen dit principe ook toepassen in ons nieuw Galilei-gebouw.

4.2.7. Kantine van de FOD Volksgezondheid

De FOD beschikt over een kantine die in 2017 twee vorkjes behaalde bij 
het duurzaamheidslabel voor kantines ‘Good Food’. De kantine wordt 
beheerd door de vzw Sociale dienst van de FOD Volksgezondheid en 
bevindt zich in het tegenoverliggende gebouw in het station Brussel-Zuid.
De kantine wil gezonde en duurzame gerechten promoten aan 
democratische prijzen. Er is dagelijks een vegetarisch aanbod te vinden 
bij de koude gerechten, salad bar en het broodbeleg en elke donderdag is 
veggiedag met een warm vegetarisch gerecht.

Die kantine verzorgt ook de catering en de dranken voor de talrijke 
vergaderingen en evenementen bij de FOD. Dankzij een uitstekende 
samenwerking kon het aanbod stapsgewijs worden verbeterd, met 
onder meer een aantrekkelijk vegetarisch aanbod met seizoensgroenten 
en -fruit, duurzame vis, porties die werden herzien om verspilling te 
verminderen en acties om wegwerpplastic te vermijden.

4.2.8. Koolstofbalans
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Grafiek 22 -  Koolstofbalans 2019 in ton CO2

In 2019 bedroeg de totale broeikasgasuitstoot in 2.204 ton CO2-
equivalent, wat overeenstemt met 1.723 kg CO2-eq/VTE.
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Bij de VTE’s voor verwarming en elektriciteit gaat het om alle VTE’s van 
blok 2 in het Eurostation, voor afval de VTE’s van blok 1 en 2 en voor het 
overige hebben we de VTE’s van onze FOD gerekend.
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Grafiek 23 - Koolstofbalans 2019 in kg CO2 per VTE

We zien dat het vervoer het grootste aandeel heeft en daarbinnen heeft 
het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer de grootste impact op de 
broeikasgasuitstoot. De FOD betaalt het abonnement voor het openbaar 
vervoer van zijn medewerkers, wat reeds een zeer sterk punt is. Doordat 
onze medewerkers het openbaar vervoer gebruiken in plaats van de 
wagen, vermijden we meer dan 3.000 ton CO2.

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. Deze gevolgen 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 onze missie en in onze strategische en 
operationele activiteiten een van onze doelstellingen is om de kwaliteit 
van de gezondheid van het milieu te verbeteren. Aangezien die 
strategische en operationele activiteiten vanzelfsprekend het voorwerp 
uitmaken van geplande en regelmatige acties, is het hier niet nodig om 
nieuwe doelstellingen te verbinden aan de strategische en operationele 
activiteiten die een als significant beschouwde positieve impact hebben.
Bij de analyse van de negatieve impact op het milieu van de strategische 
en operationele activiteiten van de DG’s en de stafdiensten, 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 
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bij de rechtstreekse uitvoering van verschillende van die doelstellingen 
(gezondheid, voeding, strijd tegen de klimaatverandering, biodiversiteit, 
oceanen, efficiënte instellingen, …) 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 2019-2021, haar implementatie en haar 
monitoring.
U vindt hieronder de beschrijving van enkele concrete acties die in 2019 
plaatsvonden.

4.3.1. Publieksraadpleging m.b.t. aanvragen voor veldproe-
ven met ggo’s

De FOD organiseert een publieksraadpleging m.b.t. aanvragen voor 
veldproeven met ggo’s. Dit was bijvoorbeeld het geval in januari-februari 
2019 toen het grote publiek werd geraadpleegd over een aanvraag 
voor een veldproef met GGO-maïs als biosensor om DNA-schade door 
milieustress te meten. Het verslag(.PDF) van die publieksraadpleging is 
hier beschikbaar.

De FOD verzamelt in dat verband de opmerkingen en meest gestelde 
vragen van het publiek en beantwoordt ze. Die gegevens worden bij 
het dossier gevoegd bestemd voor de bevoegde federale ministers die 
beslissen of de proef al dan niet plaats mag vinden.

4.3.2. Week van de Biodiversiteit
Op dit moment maakt het klimaat volop onderwerp van debat uit, maar 
komt de biodiversiteit weinig aan bod. Nochtans gaan biodiversiteit 
en klimaat hand in hand: het klimaat beïnvloedt de ecosystemen en 
ecosystemen dragen bij aan het reguleren van het klimaat! 
De mens realiseert zich nu pas de rijkdom, waarde en kwetsbaarheid van 
de biodiversiteit en de diensten die de ecosysteemdiensten leveren.
Van 18 tot 24 maart 2019 organiseerde de FOD Volksgezondheid een Week 
van de Biodiversiteit in samenwerking met lokale belanghebbenden, 
lokale overheden en milieuadministraties. In de loop van die week vonden 
in het hele land tal van activiteiten plaats die niet alleen een beter inzicht 
gaven in de interactie tussen de natuur en haar leefomgeving, maar ook 
concrete acties definieerden om het verlies aan biodiversiteit tegen te 
gaan.
Op 21 maart, in het kader van de conferentie Biodiversiteit, een 
meerwaarde voor uw bedrijf, lanceerden de federale overheid en de 
gewesten BiodiversiTree. Die gratis online tool werd ontworpen om 
bedrijven te helpen bij het kiezen van projecten die rekening houden met 
de biodiversiteit. In Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest zijn op 
die manier al verschillende bedrijven aan het werk. Tijdens de conferentie 

https://www.health.belgium.be/nl/verslag-publieksraadpleging-over-een-veldproef-met-ggo-mais-als-biosensor-om-dna-schade-door
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hebben die bedrijven toegelicht hoe zij hebben gehandeld.
Het behoud van de biodiversiteit is een zaak die iedereen aanbelangt! 
Elke burger kan op zijn of haar eigen niveau handelen! Het is heel goed 
mogelijk om de biodiversiteit te beschermen door een deel van je gedrag 
aan te passen op het gebied van voeding, vervoer, huisvesting, reizen, 
keuze van communicatiemiddelen en de aankoop van kleding. Een 
helpende hand nodig om actie te ondernemen? De site #Bebiodiversity 
staat vol met tips, goede ideeën en acties, allemaal even makkelijk uit te voeren.

4.3.3. Testen en promoten van producten met het Europees 
ecolabel

Het belangrijkste criterium om voor een product te kiezen, is voor heel 
wat consumenten de kwaliteit. Het EU Ecolabel maakt in dat opzicht 
een goede beurt.  Om de kwaliteit van producten met het EU Ecolabel te 
verzekeren, voorzag de FOD Volksgezondheid in een kwaliteitsstudie 
over afwasproducten. Aan de hand van een grote berg vuile vaat en een 
timer voerde een onafhankelijk labo een steekproef uit. Meer dan 15 
afwasproducten van verschillende merken ondergingen de test: het ging 
om een mix van reguliere producten, huismerken en andere producten 
met ecologische labels. Uit het resultaat bleek dat afwasproducten met 
het EU Ecolabel minstens even goed scoren als producten van andere 
merken. Meer nog: twee producten met het EU Ecolabel prijken in de top 
vijf. Een mooi bewijs van hun doeltreffendheid.
Sinds oktober 2019 zet een nieuwe campagne alle voordelen van EU 
Ecolabel producten in de verf. www.ecolabel.be

https://bebiodiversity.be/nl/en-ik-wat-kan-ik-doen/
https://www.ecolabel.be/nl
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4.3.4. Leer samen met je klas alles over het klimaat
Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren heel gevoelig zijn voor de 
klimaatproblematiek, maar dat zij er niet altijd een duidelijk beeld van 
hebben.
Om dit te verhelpen, hen beter te infomeren en ook om de leerkrachten te 
helpen het onderwerp aan te brengen met de nodige wetenschappelijke 
onderbouwing op een ludieke en interactieve manier en zo de discussie 
in de klas aan te zwengelen, heeft het WWF in samenwerking met de 
dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid in november 
2019 een educatief platform gelanceerd: klimaatopschool.be Dit is een 
verhelderende website die kinderen en jongeren helpt om de uitdagingen 
van de klimaatverandering te begrijpen en actie te ondernemen!
Leerkrachten kunnen een account aanmaken om toegang te krijgen 
tot een schat aan extra informatie (eindtermen, lesdoelstellingen, 
achtergrondinfo, printklare pdf’s …).

4.3.5. Geslaagde actie rond het beheer van zeer zorgwek-
kende stoffen

Onze collega’s van de dienst Risicobeheersing hebben in augustus 
2019 een voorstel ingediend voor het identificeren van twee chemische 
stoffen als zijnde erg zorgwekkend in het kader van REACH, de Europese 
verordening in verband met chemische stoffen. Het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen (ECHA) heeft dit voorstel goedgekeurd.
De twee stoffen in kwestie, fluroanthene en benzo[k]fluoranthene, 
kunnen zware en vaak onomkeerbare schade aanrichten voor de 
gezondheid van mens en milieu. Ze zijn persistent, bioaccumulerend 
(accumulatie van chemische stoffen) en toxisch. Benzo[k]fluoranthene is 
ook kankerverwekkend.

4.3.6. Duurzame substitutie van zorgwekkende chemische 
stoffen

Vanaf 2 januari 2020 is het gebruik van bisfenol A, erkend als 
hormoonverstoorder, verboden in thermisch papier. In dat verband heeft 
de afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen van onze FOD samen met 
de FOD Economie en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen 
(ECHA) een workshop georganiseerd om de alternatieven voor bisfenol A 
(BPA) te bespreken.
Er waren deelnemers van diverse pluimage aanwezig: fabrikanten, 
verwerkers en gebruikers van thermisch papier, producenten van 
chemische alternatieven, onderzoeksinstituten, vertegenwoordigers 
van ngo’s, vakbonden, beroepsverenigingen en nationale en Europese 
autoriteiten. De verschillende alternatieven om bisfenol A te vervangen 
werden onderzocht en besproken.
Uit die dialoog bleek dat een betere samenwerking en communicatie 
binnen de bevoorradingsketen essentieel zijn om een duurzame 
substitutie te garanderen en te vermijden dat bisfenol A wordt vervangen 
door andere gevaarlijke stoffen zoals bisfenol S.
De afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen werkt momenteel aan 
de evaluatie van de gevaren van bisfenol S voor de volksgezondheid. De 
afdeling wil daarnaast nog twee andere alternatieven voor bisfenol A in 
thermisch papier evalueren in 2020 en 2021.
Een volledig verslag van de workshop is beschikbaar op onze website.

https://www.wwf.be/
https://klimaatopschool.be/
https://www.health.belgium.be/en/supply-chain-substitution-workshop-alternatives-bisphenol-thermal-paper
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4.3.7. Red de emoji
Jaarlijks gebeuren er in België nog meer dan 10.000 incidenten met 
chemische huishoudproducten (zoals was- en schoonmaakmiddelen, 
ontstoppers en verven). Bij de helft ervan zijn kinderen betrokken. De 
etiketten op de verpakking goed lezen én de veiligheidsaanbevelingen 
opvolgen is de beste preventie voor ongevallen.
Het ‘Red de emoji’-spel (www.reddeemoji.be) van onze FOD leert 
jongeren tussen 10 en 16 jaar de gevaarsymbolen op chemische producten 
kennen.

Enkele handige tips om ongevallen te voorkomen:

− Lees het etiket vóór het gebruik en volg de gebruiksaanwijzing.
− Berg gevaarlijke producten zo op dat kinderen er niet bij kunnen.
− Hou kinderen uit de buurt bij gebruik van chemische 

huishoudproducten.
− Laat nooit een bodempje detergent of bleekwater staan in een beker 

of een glas.
− Bewaar producten steeds in hun originele verpakking. Producten die 

overgegoten werden, zijn al te vaak een oorzaak van ongevallen.

4.3.8. Campagne De zee begint bij jezelf!
Onze FOD blijft sensibiliseren rond de zee en marien afval. Lees er hier 
meer over: news/de-zee-begint-bij-jezelf
De campagne was ook beschikbaar op onze Facebookpagina en ons 
Twitteraccount. Een zomer lang gaf de FOD elke vrijdag een tip over de 
bescherming van onze Noordzee.
Ontdek nog veel meer tips op www.dezeebegintbijjezelf.be

https://reddeemoji.be/
https://www.health.belgium.be/nl/news/de-zee-begint-bij-jezelf
https://www.facebook.com/santebelgique
https://twitter.com/santebelgique
http://www.lamercommencechezvous.be/
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4.3.9. Marien afval en de Belgian Boat Show
Op de Belgian Boat Show hadden wij een stand van de dienst Marien 
milieu. Aan die stand konden de bezoekers:

− meer te weten komen over de zee en haar bewoners, over de impact 
van afval en over welke acties de overheid onderneemt in o.a. de strijd 
tegen marien zwerfvuil

− tips krijgen om mee te zorgen voor een gezonde Noordzee, want de 
zee begint bij jezelf!

− kinderen konden deelnemen aan een leuke quiz en een duurzaam 
cadeautje winnen, booteigenaars konden het Blue Flag-charter 
ondertekenen in ruil voor het vlagje van de duurzame booteigenaar.

Er vond ook een conferentie over marien zwerfvuil plaats.

4.3.10. 50 jaar bescherming van de Noordzee
Op vrijdag 11 oktober 2019 vierden de Noordzeelanden in Bonn 
(Duitsland) hun 50-jarige samenwerking. In het kader van het Akkoord 
van Bonn strijden België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen samen met de 
EU tegen vervuiling van de Noordzee. Dit regionale akkoord ontstond 
tegen vervuiling van de Noordzee door schepen en andere maritieme 
activiteiten. Daarmee helpen ze elkaar in de strijd tegen vervuiling 
door rampen op zee, chronische vervuiling door schepen en offshore 
installaties. Bovendien werken ze samen tijdens het uitoefenen van 
toezicht en controle. België nam het initiatief om het toepassingsgebied 
van het akkoord te laten uitbreiden door er ook het voorkomen van 
illegale luchtvervuiling door de scheepvaart in op te nemen.

4.3.11. Voorontwerp van het Belgisch nationaal One Health 
actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (FOD) organiseerde, in samenwerking met het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG), 
het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV), het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) en Sciensano, een reflectie 
en gedachtewisseling over de 
Belgische strategie voor de komende 
5 jaar (2020-2024) voor de bestrijding 
van antimicrobiële resistentie en 
zorginfecties
in ziekenhuizen, ontwikkeld in samenwerking met BAPCOC (Belgische 
commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid) en AMCRA 
(Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren).

https://www.goodplanet.be/nl/blue-flag/
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Die dag werden vertegenwoordigers van professionele organisaties, 
zowel uit de privésector als het middenveld, evenals wetenschappelijke 
organisaties die werken rond de gezondheid van mens, dier en milieu 
samengebracht rond de ‘One World One Health’-aanpak.

4.3.12. Circulaire economie: een trein die we niet mogen mis-
sen

Van 18 tot 20 november 2019 was België gastland voor de Hotspot van 
de circulaire economie. Dit economische model is uitgegroeid tot een 
levensnoodzakelijke doelstelling voor de Europese Unie en België om 
het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen op het vlak van klimaat, 
milieu en economie. Een heuse economische ommezwaai, die de federale 
staat, de gewesten en de Belgische ondernemingen zeker niet willen 
missen.

Op dinsdag 19 november openden heel wat Belgische bedrijven die 
produceren of ontwerpen op een circulaire manier hun deuren voor de 
Hotspot. Deelnemers aan het evenement ontdekten heel wat projecten en 
realisaties op 4 centrale locaties: Antwerpen, Gent, Brussel en Bergen.
Op woensdag 20 november kregen ondernemers die de circulaire 
economie toepassen in België het woord tijdens de Hotspot op de 
Brusselse Heizel.
Een beschrijving van de bedrijfsbezoeken, de presentaties 
en de speeches van de Hotspot zijn beschikbaar op https://
circulareconomyhotspotbelgium.be/

4.3.13. Campagne buitenlandse reizen: breng geen fruit, 
groenten of planten mee via uw bagage en help het 
ontstaan van plantenziekten in België te voorkomen!

Op 14 december 2019 trad de nieuwe Europese 
Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking. Deze nieuwe 
verordening focust op preventie van het binnenkomen en de bewaking 
van het grondgebied om aanwezigheid van nieuwe ziekten of plagen 
snel op te sporen en zo de kans op uitroeiing te vergroten. Het is de 
bedoeling meer verantwoordelijkheid bij de ondernemingen, maar ook 
bij de burgers te leggen. De Europese overheden, waaronder in België 
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV), bundelen hun krachten om de bescherming van de planten op 
alle niveaus te versterken en het grote publiek bewust te maken van het 
belang van de gezondheid van planten.

https://circulareconomyhotspotbelgium.be/
https://circulareconomyhotspotbelgium.be/
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4.3.14. Efficiëntere bestrijding van de illegale handel in wilde 
diersoorten: Conferentie ‘Dead or Alive : Towards a 
Sustainable Wildlife Trade’19

Elke maand brengen vliegtuigpassagiers vlees van tamme en wilde 
dieren (bushmeat) illegaal ons land binnen. Die illegale invoer van vlees 
is een praktijk die gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens, 
dier en biodiversiteit. De overheden hebben daarom beslist tot actie over 
te gaan. De conferentie ‘Dead or Alive: Towards a Sustainable Wildlife 
Trade’, gewijd aan de amfibie- en reptielenhandel werd door de FOD 
georganiseerd in december 2019. 
Tijdens de conferentie werd 
wetenschappelijke informatie 
gegeven over de impact van de 
handel in bushmeat en exotische 
reptielen en amfibieën; en 
werden aanbevelingen besproken 
voor nieuwe acties op Belgisch 
en Europees niveau voor een 
meer duurzame handel in wilde 
diersoorten.

4.3.15. Brochure Pesticiden in je huis of tuin?
Onze FOD publiceerde de brochure ‘Pesticiden in je huis of tuin?’. Die 
brochure staat vol praktische, milieuvriendelijke en gezonde tips.

19 https://www.biodiversity.be/wildlife_trade

In de toekomst zullen enkel nog herbiciden die werkzame stoffen van 
natuurlijke oorsprong bevatten verkocht en gebruikt kunnen worden. 
Andere herbiciden zullen verboden zijn: totaalherbiciden sinds mid-2018 
en selectieve herbiciden vanaf 2019.
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.
De federale overheid en 
de gewestelijke overheden 
stelden gezamenlijk het 
Programma 2018-2022 
voor van het Nationaal 
Actieplan voor de Reductie 
van Pesticiden (NAPAN) 
voor om die kwesties aan te 
pakken. Dit bestaat uit een 
federaal programma en een 
programma dat voor elk gewest aangepast is.
Het programma omvat 176 acties die over het geheel genomen erop 
gericht zijn om het risico gekoppeld aan de gewasbescherming door 
middel van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Elke actie omvat 
een doelstelling en een succesindicator.
Het programma is een voortzetting van de programma’s die al meer dan 
20 jaar worden uitgewerkt door verschillende beleidsniveaus in België. 
De acties maken het ook mogelijk tegemoet te komen aan de Europese 
verplichtingen in het kader van de Richtlijn 2009/128 EG voor een 
duurzaam gebruik van pesticiden.
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4.3.16. Eén overheidsportaal voor al uw gezondheids-
gegevens

Mijngezondheid is voortaan dé toegangspoort voor gegevens over uw 
gezondheid. Dit nieuwe online portaal (dat in mei 2018 gelanceerd 
is en voortdurend verbeterd wordt) biedt een overzicht van alle 
gezondheidsgegevens - medische maar ook administratieve - die 
elektronisch beschikbaar zijn voor iedere burger via een uniek portaal:  
personal health viewer. Door deze informatie beter toegankelijk te maken, 
wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block de burgers helpen om 
hun gezondheid mee in eigen handen te nemen.
Dankzij de unieke authenticatie (single sign-on) hoeft de burger zich 
slechts eenmalig aan te melden in Mijngezondheid.
De identificatie kan dan via een eID-kaartlezer of de toepassing itsme 
De burgers kunnen rechtstreeks doorklikken naar de eBox, de digitale 
mailbox voor de officiële documenten inzake sociale zekerheid.  Het is de 
bedoeling dat de burgers in de toekomst een bericht ontvangen in hun 
eBox zodra een extern platform nieuwe medische informatie publiceert 
die hen aanbelangt. 
De burgers zullen voortaan hun lopende medische voorschriften kunnen 
raadplegen, op voorwaarde dat hun arts of tandarts hen die elektronisch 
heeft aangeleverd.
Dit is een nieuwe stap in de richting van het volledig dematerialiseren 
van het voorschrijven. De patiënt zal bij een elektronisch voorschrift nog 
een papier ontvangen met een barcode, maar dat zal op termijn ook 
moeten verdwijnen. Meer nog: in Mijngezondheid  zal de patiënt kunnen 
aanduiden in welke apotheek hij/zij het voorgeschreven geneesmiddel wil 
afhalen. De apotheker zal dan het elektronisch voorschrift ontvangen en 
het geneesmiddel klaarzetten.

De verschillende actoren op het terrein spannen zich in om het bestaande 
gamma aan producten en diensten te verbeteren en uit te breiden. 
Zo stellen heel wat ziekenhuizen steeds meer digitale informatie ter 
beschikking van hun patiënten.
In 2019 werden vier nieuwe opties toegevoegd aan de personal health 
viewer:

− De burger kan via MijnGezondheid bijwerkingen van geneesmiddelen 
melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG). Het FAGG werkt voort aan de 
digitalisering van het formulier om dit nog gebruiksvriendelijker te 
maken .

− Patiënten die thuisverzorging krijgen van een verpleegkundige van 
het Wit-Geel Kruis kunnen hun dossier raadplegen via Mijngezondheid.

− De vijf vrije ziekenfondsen zijn de eerste ziekenfondsen die 
hun digitale omgeving aan Mijngezondheid hebben gekoppeld. 
Dit betekent dat hun leden hun persoonlijke gegevens kunnen 
raadplegen via Mijngezondheid.

− Mijngezondheid verwijst burgers op zoek naar betrouwbare informatie 
over apps nu ook door via het platform Mobile Health Belgium.

Op de portaalsite staan voortaan verschillende informatieve filmpjes, 
bijvoorbeeld https://youtu.be/70zjxme0JOQ.
Er staan ook instructiefilmpjes die bedoeld zijn om mensen te helpen bij 
het aanmelden op de portaalsite. Uit de eerste feedback van de burgers 
is namelijk gebleken dat sommige mensen problemen ondervonden om 
zich aan te melden.

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
http://www.itsme.be/fr
https://www.mysocialsecurity.be/nl/index.html
https://www.masante.belgique.be/
https://mhealthbelgium.be/nl/
https://mhealthbelgium.be/
https://youtu.be/70zjxme0JOQ


59Inhoudstafel

Het opzet van Mijngezondheid is duidelijk: alle gezondheidsgegevens die 
beschikbaar zijn voor burgers maar verspreid zitten over verschillende bronnen 

en platformen, ontsluiten via één en dezelfde personal health viewer. Door in één 
dezelfde toegangspoort te voorzien hoeven mensen niet langer zelf uit te zoeken 

waar welke informatie is opgeslagen. En dankzij de digitale toegang kunnen 
ze het recht om hun medische gegevens in te kijken veel eenvoudiger en sneller 
opnemen. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om een actieve rol te spelen in 
de zorg en bijvoorbeeld hun therapietrouw te verbeteren, bewustere keuzes te 
maken inzake gezondheid en in dialoog te treden met zorgverleners over hun 

gezondheid en hun eventuele behandeling.

4.3.17. Communicatie met partners en burgers

© ra2studio - 123rf.com

In het kader van zijn wettelijke opdrachten moet de FOD Volksgezondheid 
communiceren met partners, klanten en gebruikers. Medex heeft een 
aantal projecten ingevoerd om de digitale communicatie te bevorderen.
Een aantal van onze partners zoals de Federale Pensioendienst (FPD) en 
de FOD Justitie ontvangen onze mededelingen vanaf 2019 digitaal. Sinds 
enkele jaren worden beslissingen en mededelingen aan de werkgevers 
bezorgd met behulp van de eBox Ondernemingen.
Burgers komen in actie! In 2019 hebben werkgroepen werk gemaakt van 
een uitbreiding van die eBox. Er zal ook een gepersonaliseerde toegang 
komen (frontoffice): online afspraken maken, raadplegen van het dossier 
en documenten opladen.
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Hierna volgt de bijgewerkte tabel
20 

met de milieudoelstellingen voor de EMAS-cyclus 2018-2020.
 

Beoogde doelstelling voor milieuverbetering 2018/01
De impact op het milieu van de gekochte goederen en diensten verminderen en meer duurzame opdrachten realiseren en op 
die manier bijdragen tot DOD 12.7 van de VN: “Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming 
met nationale beleidslijnen en prioriteiten”, en de omzendbrief van 16 mei 2014 in verband met duurzame overheidsopdrachten 
toepassen.

Taakstellingen Acties en Indicatoren Geplande 
termijn

1. Zoveel mogelijk duurzame over-
wegingen integreren in het kader 
van overheidsopdrachten en de 
duurzaamheid rapporteren. Het % 
duurzame aankopen en uitgaven 
zal in 2020 minstens 50% moeten 
bedragen.

1.1. Voor de overheidsopdrachten voor leveringen of diensten vanaf 85.000 
EUR (incl. btw) controleert de stafdienst B&BC de aanwezigheid van  
bijlage 1 en stuurt die naar de milieucoördinator.
Indicator: Compilatie van ingevulde bijlagen 1 van de omzendbrief

Permanent

1.2. Oprichting van een centrale aankoopdienst met als prioriteit duurzame 
opdrachten te promoten en te monitoren
Indicator: Dienst geïnstalleerd

2019-2020

1.3. Samenwerking met de milieucoördinator om een toolbox te ontwikkelen 
met duurzaamheidsaspecten die nuttig kunnen zijn voor nieuwe  
overheidsopdrachten of als inspiratie kunnen dienen.
Indicator: Toolbox

Permanent

1.4. Vermindering van het budget voor uitgaven aan bureau- en  
schoonmaakproducten met 5% per jaar.
Indicator: Rapportering in €/VTE/jaar

2018-2020

20 Updates zijn in het geel gemarkeerd

Overzichtstabel van de doelstellingen
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1.5. Voortzetting van de aankoop van schoonmaakproducten (zoveel mogelijk) 
voorzien van het Europese ecolabel (of gelijkwaardig) en zo ongevaarlijk 
mogelijk. 
Indicator: Controle bij interne audit

Permanent

1.6. Voortzetting van de aankopen van pc’s en ICT- schermen met duurzame 
criteria en rapportering.
Indicator: Rapportering duurzame aankopen

Permanent

1.7. Voortzetting van de aankoop van energiezuinige banden met Europees 
label1 ingedeeld bij klasse D of beter en E of beter voor winterbanden. 
Promotie van dit label bij de medewerkers die hun eigen wagen voor in-
spectieopdrachten gebruiken.
Indicator: Rapportering van aankopen en e-mails aan inspecteurs

Permanent

1.8. Realisatie van 100% duurzame cateringbestellingen. Herinnering aan de 
medewerkers dat ze de procedure moeten volgen en de bestellingen via de 
dienst Events moeten plaatsen. De bestellingen die via het aanbod van het 
restaurant van de Sociale dienst geplaatst worden, worden als duurzaam 
beschouwd; voor externe bestellingen zijn een toolbox en aanbevelingen 
van toepassing.
Indicator: Rapportering. Bovendien zullen we steekproefsgewijs de duurzaamheid 
analyseren van minstens 2 evenementen per jaar

Permanent

1.9. Realisatie van 100% duurzame publicaties. De intern gerealiseerde publi-
caties worden als duurzaam beschouwd (papier met Europees ecolabel of 
gelijkwaardig); voor externe bestellingen zijn een toolbox en aanbevelin-
gen van toepassing.
Indicator: Rapportering over extern gerealiseerde publicaties en opvolging via het 
netwerk van communicators

Permanent

1.10. De cel Duurzame ontwikkeling vervult zijn adviserende rol op het vlak van 
duurzame overheidsopdrachten.
Indicator: Rapportering via actietabel en creatie van een toolbox, indien nodig

Permanent
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1.11. Sensibilisering met het oog op een blijvende bewustwording voor de ver-
richting van zo duurzaam mogelijke uitgaven en aankopen.
Indicator: Aantal gerealiseerde acties

Permanent

Beoogde doelstelling voor milieuverbetering 2018/02
De fractie restafval blijven verkleinen, sensibiliseren voor afvalvermindering en verbetering van het sorteren.

Taakstellingen Acties en Indicatoren Geplande 
termijn

1. Het afval sorteren zoals het hoort 
en de hoeveelheid niet-gesorteerd 
afval elk jaar met 2% per VTE doen 
dalen.

1.1. Sensibilisering inzake sorteren en hoe sorteren. Sensibilisering m.b.t. 
sorteren van PMD, keukenrol, bekers, inzameling dopjes,enz.
Indicator: Gerealiseerde acties

Permanent

1.2. Een wedstrijdvragenlijst  opstellen om te leren sorteren. 
Indicator: wedstrijd gehouden (minstens één keer elke twee jaar)

2018-2020

1.3. De sorteer- en inzamelpunten voor afval, alsook affiches op de verdiepin-
gen en in de vergaderzalen behouden. Rapportering van problemen.
Indicator: Controle bij interne audit

Permanent

2. Hergebruik en recyclage promoten 2.1. Het personeel sensibiliseren om een blijvende bewustwording te creëren 
voor consuminderen en hergebruik.
Indicator: Gerealiseerde acties

Permanent

2.2. Een Recycle corner inrichten. I
Indicator: Recycle corner ingericht

2019
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Beoogde doelstelling voor milieuverbetering 2018/03
De milieu-impact verminderen op het vlak van papierverbruik.

Taakstellingen Acties en Indicatoren Geplande 
termijn

1. Het aantal prints per VTE (inclusief 
buiten de FOD bestelde prints) met 
15% verminderen gedurende de 
periode 2018-2020 ten opzichte van 
2017.

1.1. Opvolging en rapportering over aantal prints naar de diensthoofden en 
DG’s. 
Indicator: Opgevraagde statistieken in het informaticasyssteem verbonden aan de 
netwerkprinters

Permanent

1.2. Acties m.b.t. communicatie en sensibilisering voor alle gebruikers en con-
tactname met de grootste printergebruikers. 
Indicator: Aantal gerealiseerde acties

Permanent

2. Het in het gebouw verdeelde papier 
jaarlijks met 10% per VTE vermin-
deren.

2.1. De door de DG’s en diensten verbruikte papiervolumes meten en rapport-
eren.
Indicator: Berekening van het in het gebouw verdeelde papier

Permanent

2.2. De door de DG’s en diensten verbruikte papiervolumes meten, compileren 
en rapporteren voor uitbestede publicaties.
Indicator: Rapporteringstabel

Permanent

3. Papier met het Europese ecolabel of 
gelijkwaardig blijven kopen

3.1. De aankoop van papier met het Europese ecolabel of gelijkwaardig 
voortzetten.
Indicator: Controle bij interne audit

Permanent

4. Het aantal individuele printers 
verminderen van 65 eind 2017 naar 
5 tegen eind 2020.

4.1. Het aantal individuele printers progressief verminderen van 65 eind 2017 
naar 5 tegen eind 2020.
Indicator: Rapportering van het aantal individuele printers op het einde van elk 
jaar

2018-2020

5. De uitgaande post met 20.000 een-
heden verminderen van eind 2017 
tot eind 2020

5.1. De uitgaande post met 20.000 eenheden verminderen van eind 2017 tot 
eind 2020.
Indicator: Rapportering van de uitgaande post op het einde van elk jaar

2018-2020
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Beoogde doelstelling voor milieuverbetering 2018/04 Het elektriciteitsverbruik van de FOD verminderen.

Taakstellingen Acties en Indicatoren Geplande 
termijn

1.  Het elektriciteitsverbruik jaarlijks 
met 5% per VTE verminderen

1.1. Sensibilisering rond het elektriciteitsverbruik. Dit omvat het promoten 
van het gebruik van de trap, het doven van de lichten wanneer deze niet 
hoeven te branden, het gebruik van goederenliften alleen wanneer dat 
nodig is, het uitschakelen van multistekkers, … en ook de realisatie van een 
evenement met de medewerkers die deelgenomen hebben aan de mul-
tistekkertelling in 2015-2017 om hen te bedanken, de evolutie te tonen en 
deze praktijk binnen hun cel aan te moedigen.
Indicator: Aantal gerealiseerde acties

2018-2020

1.2. Doven van de lichten en behoud van de EMAS-affiches om eraan te herin-
neren dat de lichten gedoofd moeten worden naast de schakelaars in de 
vergaderzalen.
Indicator: Controle bij interne audit

Permanent

1.3. Doven van de lichten en behoud van de EMAS-affiches om eraan te herin-
neren dat de lichten gedoofd moeten worden naast de schakelaars in de 
vuilnisbaklokalen op -T.
Indicator: Controle bij interne audit

Permanent

1.4. Behoud van de affiches om het gebruik van de trappen te stimuleren.
Indicator: Controle bij interne audit

Permanent

1.5. Behoud van de EMAS-affiches vlakbij de goederenliften. 
Indicator: Controle bij interne audit

Permanent

1.6. Opvolging van de acties ondernomen door de Regie der Gebouwen in het 
verlengde van de installatie in sommige lokalen (kitchenette, toiletten, 
lifthoek) van een automatisch verlichtingssysteem met bewegingssensor, 
vervanging van lampen door een ledsysteem en vernieuwing van de liften.
Indicator: Rapportering in de milieuverklaring en bij interne en/of externe audits

2018-2020
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Beoogde doelstelling voor milieuverbetering 2018/05
Het gebruik van duurzame transportwijzen door de werknemers aanmoedigen en de koolstofuitstoot door de verplaatsingen 
beperken.

Taakstellingen Acties en Indicatoren Geplande 
termijn

1.  Promoten van en bewustmaken 
voor het gebruik van de zachte mo-
biliteit en het openbaar vervoer.

1.1. Betaling van openbaarvervoerabonnementen voor het woon-werkverkeer 
en betaling van de fietsvergoeding.
Indicator: Jaarlijkse rapportering aantal begunstigden

2018-2020

1.2. Opvolging van het vademecum voor dienstreizen naar het buitenland. 
Indicator: Jaarlijkse rapportering

2018-2020

1.3. Sensibilisering rond mobiliteit. 
Indicator: Aantal gerealiseerde acties

Permanent

1.4. Aankoop van drie fietsdeelabonnementen.
Indicator: aantal beschikbare fietsen

2019

1.5. Een fietsreparatie-actie opzetten. 
Indicator: dienst geleverd

2019-2020

1.6. Deelname aan de week van de mobiliteit met minstens een actie of activi-
teit voor onze medewerkers.
Indicator: Gerealiseerde actie of activiteit

Jaarlijks en 
permanent

2. Compensatie van de CO2-uitstoot 
bij vliegtuigreizen voor buiten-
landse dienstreizen.

2.1. Berekening van de rapportage en koolstofcompensatie  voor de emissies 
van CO2-equivalent van de met het vliegtuig vervulde opdrachten
Indicator: Jaarlijkse rapportering

Jaarlijks en 
permanent

3. De CO2-uitstoot van de wagens 
voor gemeen-schappelijk gebruik 
van de FOD jaarlijks met 5% verla-
gen en de gem. ecoscore verhogen 
van 67 in 2017 naar 70 in 2020.

3.1. Vernieuwing van ons wagenpark.
Indicator: buitengebruikstelling van wagens ouder dan 15 jaar. Bij aankoop van 
nieuwe wagens de ecoscore met +2 verhogen (+1 bij een evidente beperking van het 
marktaanbod) volgens omzendbrief 307.

Permanent
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Beoogde doelstelling voor milieuverbetering 2018/06: denkoefening over duurzaamheid en checklist voor de verhuizing naar het 
Galileigebouw.
Het doel is om de elementen in aanmerking te nemen die belangrijk zijn voor onze EMAS-certificering, en hun overheveling naar het 
nieuwe gebouw in het kader van de voorbereiding van het gebouw en de verhuizing van onze diensten naar dit gebouw. Hiertoe zien 
we erop toe dat we:
• met alle wettelijke verplichtingen in orde zijn,
• onze impact beheren en ons verbeteren ten opzichte van de huidige situatie alsook met het oog op een doorlopende verbetering 

naar de toekomst toe

Taakstellingen 1. Het gebouw en het gebouwbeheer.
1.1. Milieuvergunning in orde.

1.2. Opvolging van de beantwoording van de installaties aan de regelgeving.

1.3. Over bewegingsdetectoren voor de verlichting in de gesloten vertrekken beschikken: vergaderzalen, stilteruimten, projectruimten 
en copy corner of printerlokaal.

1.4. Over bewegingsdetectoren voor de verlichting in de werkruimten en open spaces beschikken.

1.5. Levering van 100% groene energie

1.6. Piste: in principe zullen we bij het contract van het BG blijven met 100% groene energie et 20% van Belgische herkomst.

1.7. Mogelijkheid om de trappen te gebruiken i.p.v. de liften, zowel om naar boven als naar beneden te gaan. De trappen zouden proper 
en verlicht moeten zijn. Voor optimaal gebruiksgemak zou dit gepland moeten worden na de verhuizing.

1.8. Over een elektriciteitsboekhouding beschikken voor de elektrische voertuigen in de parking. Op die manier zullen we het verbruik 
van elektrische voertuigen - dat wellicht zal toenemen - kunnen onderscheiden van het overige gebruik dat we zullen proberen te 
verminderen.

1.9. Liften: type van systeem om de trajecten te verminderen. Bv. men drukt alvorens de lift in te stappen en zegt naar welke verdieping 
men gaat en het systeem zegt ons welke lift we moeten nemen.

1.10. Goederenliften kunnen niet gebruikt worden door het personeel.

1.11. Voor het waterbeheer: over handendetectoren aan de wastafels beschikken of de tijdschakelaar op het minimum afstellen, als er 
een tijdschakelaar is.

1.12. Toiletten met dubbele spoeling.
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1.13. Alle benodigde informatie doorspelen in verband met de milieuaspecten (zoals het aantal en het verbruik van de lampen, liften, …) 
aan de milieucoördinator om de nieuwe milieuanalyse te verrichten.

1.14. Toezien op de mogelijkheden om de biodiversiteit te verbeteren. Bv. mogelijkheden om een bijenkorf te plaatsen …, een bloemen-
weide aanleggen, geen biociden gebruiken zonder het akkoord van de milieucoördinator, …

1.15. Pistes: Werkgroep Buitenruimten en tool die het DG Leefmilieu aan het ontwikkelen is, waarvan één van de doelstellingen uit het 
aanmoedigen van organisaties bestaat om hun impact op de biodiversiteit te verbeteren en te verminderen, door vooraf de eigen 
context te analyseren.

1.16. Plaatsing van fotovoltaïsche of zonnepanelen. 

Taakstellingen 2. Afval en afvalbeheer.
2.1. Over sorteerpunten voor het afval op de verdiepingen beschikken (en geen aparte vuilnisbakken). Het doel is om het sorteren van 

afval op een bepaald punt te verzamelen en om op die manier het sorteren bij medewerkers en bezoekers aan te moedigen.
2.2. Over een beveiligd en voldoende groot en gemakkelijk lokaal beschikken om producten en/of afval afkomstig van inbeslagnames 

van inspecteurs op te slaan, waartoe deze altijd toegang blijven hebben.
2.3. Over een beveiligd lokaal conform de wetgeving voor de opslag van gevaarlijke producten en afvalstoffen beschikken: afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijen, toners en cartridges van printers, lampen, …
2.4. Over lokalen beschikken voor de opslag van afval conform de wetgeving voor PMD, papier en karton, restafval, kurken en plastic 

dopjes , oliën en organisch afval.
2.5. Het organisch afval van de kantine valoriseren.

2.6. Het organisch afval sorteren op de verdiepingen.

Taakstellingen 3. Organisatie van de werkruimte.

3.1. Organisatie van de werkruimte als dynamic office om de benodigde ruimte te minimaliseren en minder ruimte per VTE te moeten 
verlichten zonder afbreuk te doen aan het welzijn van de werknemers.

3.2. Over waterfonteinen met gefilterd kraantjeswater beschikken.

3.3. Erop toezien dat de rook van rokers zich niet kan verspreiden in zones waar medewerkers, leveranciers of bezoekers moeten 
passeren.
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3.4. Over planten en met name luchtzuiverende planten beschikken. Ideeën: http://www.consoglobe.com/ plantes-pu- rifient-air-2442-
cg/2

3.5. Over systemen beschikken om het geluid te dempen of te verminderen. ideeën: tapijten en panelen.

Taakstellingen 4. Mobiliteit.

4.1. Over een fietsparking voor bezoekers met minstens 20 plaatsen beschikken.

4.2. Over een beveiligde en verluchte plek beschikken, waar fietsers hun vochtige kleding kunnen achterlaten en zich kunnen afdrogen.

4.3. Over een plaats beschikken voor de fietsen van de FOD.

4.4. Over een beveiligde fietsparking voor medewerkers beschikken, die gemakkelijk toegankelijk is en minstens 60 plaatsen biedt.

4.5. Over plaatsen beschikken waar elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden.

4.6. Over plaatsen beschikken waar elektrische fietsen opgeladen kunnen worden.

4.7. Aan bezoekers vragen welk vervoermiddel ze gebruiken om zich naar het gebouw te begeven. 

Beoogde doelstelling voor milieuverbetering 2018/07: Deze doelstelling is eerder een checklist om ervoor te zorgen dat de manier 
waarop we verhuizen vanuit het Eurostation-gebouw met onze duurzaamheidswaarden, onze verplichte en onze vrijwillige 
verbeteringsacties strookt, zoals wij deze uitdragen via onze EMAS-certificering. Met deze acties willen we garanderen dat we 
binnen ons actieterrein en beslissingsdomein al het mogelijke in het werk stellen om de milieugevolgen die met onze in 2021 
voorziene verhuizing verband houden, tot een minimum te beperken.
1. De overname van het materiaal verzekeren, dat in goede staat verkeert, zoals de bureaus, stoelen, kasten, enz. Normaal gezien zal al 

het meubilair overgenomen worden door de dienst Domeinen van de FOD Financiën.
2. Het afval afkomstig van de inbeslagnames van DG4 en DG5 en ander in het gebouw opgeslagen afval laten ophalen via de 

respectieve circuits.
3. In de mate van het mogelijke het in goede staat verkerende materiaal dat we niet langer nodig zouden hebben, een tweede leven 

bezorgen. Bijvoorbeeld de ringmappen.

4. De verhuizing van het gebouw zodanig organiseren dat het komen en gaan van de verhuizers tussen beide gebouwen zoveel  
mogelijk beperkt kan worden (bv. milieuclausule in het bestek van de verhuizing).

De volgende milieuverklaring is voorzien voor juli 2021.

http://www.consoglobe.com/plantes-purifient-air-2442-cg/2
http://www.consoglobe.com/plantes-purifient-air-2442-cg/2
http://www.consoglobe.com/plantes-purifient-air-2442-cg/2
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Namens de milieuverificateur: 

 
Eric Louys 

Voorzitter Certificatiecommissie 
 

 

Validatieverklaring 
 

Communautair Milieubeheer- en 
Milieuauditsysteem (EMAS) 
 

VINÇOTTE nv 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België  
 
Op basis van de audit van de organisatie, bezoeken aan zijn site, interviews met zijn medewerkers, en het onderzoek van de 
documentatie, de gegevens en de informatie, gedocumenteerd in het verificatierapport nr. 60685031, verklaart VINÇOTTE NV, 
in zijn hoedanigheid van EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016 geaccrediteerd met als reikwijdte 1, 10, 11, 
13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 
47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 72, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-
code) dat hij heeft geverifieerd of de vestiging, zoals vermeld in de bijgewerkte milieuverklaring 2020 van de organisatie 

 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu met registratienummer BE-BXL-000018 

 
gelegen te Victor Hortaplein 40, bus 10, 
 1060 Brussel 
 België 

en gebruikt voor: 

 
Alle activiteiten en opdrachten van de FOD die plaatsvinden in Blok 2 van het Eurostation 
gebouw, gelegen aan het Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel, op de verdiepingen 1-4-5-
7-9, en in de lokalen die door de FOD worden ingenomen op de niveaus 0 (reprocenter, mail 
room) en de ondergrondse verdiepingen (kelders). 
 
Voldoet aan alle eisen van de Verordening (EG) Nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 
inzake vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), zoals 
gewijzigd door de Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026.  
 
 
Met ondertekening van deze verklaring verklaar ik dat: 
 
- de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1221/2009, gewijzigd door de 

Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026, zijn uitgevoerd; 
- uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat niet aan de toepasselijke wettelijke 

milieuvoorschriften is voldaan; 
- de gegevens en informatie van de bijgewerkte milieuverklaring 2020 van de vestiging Een betrouwbaar, geloofwaardig 

en juist beeld geven van alle activiteiten van de vestiging binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte. 
 

Dit document geldt niet als EMAS-registratie. In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1221/2009, gewijzigd door de 
Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026, mag alleen een bevoegde instelling een EMAS-registratie toekennen. Dit 
document wordt niet gebruikt als een voor het publiek bestemd onafhankelijk informatie-element. 

 
Nummer van de verklaring: 10 EA 049c/2 
Uitgereikt op: 28 september 2020 
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Glossarium

AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
ABW: Activity based working of werkruimte volgens activiteit 
B&BC: Stafdienst Budget en Beheerscontrole 
CNG: Compress Natural Gaz of aardgas voor voertuigen
DG: Directoraat-generaal
DGAPF: Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding 
DGEM: Directoraat-generaal Leefmilieu
DGGS: Directoraat-generaal Gezondheidszorg
DOD: Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (in het Engels SDG’s voor ‘Sustainable 

Development Goals’)
EMAS: Europees milieumanagement- en auditsysteem (EU Eco-Management and Audit Scheme)
FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
FIDO: Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
FOD: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
GES: Franse afkorting voor broeikasgassen (gaz à effet de serre)
HVAC: Heating, Ventilating and AirConditioning 
ICT: Stafdienst Information and Communication Technology
Medex: Bestuur Medische Expertise
MMS: Milieumanagementsysteem
NAPAN: Nationaal actieplan voor de reductie van pesticiden
PDOS: Pensioendienst voor de overheidssector
PELD: Polyethyleen met lage dichtheid (in het Engels: LDPE voor ‘Low Density Poly-Ethylene’) 
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PMD: Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons 
P&O: Stafdienst Personeel en Organisatie
RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Ton CO2-eq of CO2-equivalent: meeteenheid die het aardopwarmingspotentieel uitdrukt, niet alleen van CO2, maar ook van andere broeikasgassen 

(zoals waterstoom, …) en van andere types emissies die een indirect effect hebben op global warming (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.

VTE: Voltijdsequivalent
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Grafiek 3 - Jaarlijks elektriciteitsverbruik (MWh en kWh/m²) van Eurostation blok 2
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Grafiek 18 - Jaarlijks waterverbruik van Eurostation blok 2
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Grafiek 22 -  Koolstofbalans 2019 in ton CO2
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Grafiek 23 - Koolstofbalans 2019 in kg CO2 per VTE
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