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Woord van de voorzitter
Onze planeet staat onder druk en wij zijn 
de hulpbronnen aan het uitputten. 
Daarom zetten wij ons sinds enkele jaren 
resoluut in om duurzame ontwikkeling in 
onze dagelijkse activiteiten te integreren. 

Onze doelstelling? Als openbare instel-
ling willen wij onze verantwoordelijkheid 
opnemen en het voorbeeld tonen. 

Om het kader van die aanpak beter te de-
finiëren, heeft de FOD Economie een mi-
lieubeheersysteem opgezet en in 2008 
de ISO 140001:2004-certificering ver-
kregen, gevolgd door de EMAS-
registratie. 

Ons doel is te evolueren naar steeds milieuvriendelijkere praktijken en van onze organisatie een 
ecologisch verantwoorde speler te maken. 

Die verbintenis strookt met de wens van het Directiecomité om rekening te houden met klimaat- 
en milieuvraagstukken. Vandaar dat de FOD Economie een ambitieus actieplan voor de komende 
jaren heeft goedgekeurd. Door onze acties willen wij onze impact op het milieu verminderen. 

In de milieuverklaring 2022 vindt u de gedetailleerde balans van onze milieuprestaties en de hui-
dige en toekomstige projecten, die tot mijn genoegen het resultaat zijn van teamwerk, aangedre-
ven door de dagelijkse inspanningen van onze enthousiaste medewerkers. Hun niet-aflatende in-
zet voor het EMAS-proces is een van de sleutelfactoren van ons succes. Ik wil hen in het bijzonder 
bedanken voor hun actieve steun aan dat initiatief vanaf het prille begin. 

Samen kunnen wij het nog beter doen. Alleen kunnen wij de wereld niet veranderen. Samen kun-
nen wij nieuwe uitdagingen aangaan en werken aan een meer duurzame wereld. 

Veel leesgenot. 

Séverine Waterbley 

Voorzitter van het Directiecomité
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1. De FOD Economie

1.1. Voorstelling
De Federale Overheidsdienst Economie K.M.O., Middenstand en Energie, in het kort FOD Economie, 
werd in 1934 opgericht onder de naam «Ministerie van Economische Zaken». Tegen de achter-
grond van de economische crisis leek het in die tijd aangewezen alle diensten die zich met de nati-
onale economie bezighielden in één enkele organisatie samen te brengen.

De opdrachten en de structuur ondergingen in de loop van de tijd veranderingen, vooral tijdens de 
vier grote institutionele hervormingen van 1980, 1988, 1993 en 2001. Zo werden een aantal spe-
cifieke economische materies, en meer bepaald de economische expansie, geleidelijk geregionali-
seerd. De federale overheid behield alle bevoegdheden die essentieel waren voor de verwezenlij-
king van de economische en monetaire unie.

Vanaf 1999 werd begonnen met de hervorming van de Belgische federale overheid volgens het 
zogenaamde Copernicus-plan. Ook daardoor veranderden de structuur en de werking van het mi-
nisterie: 

• er werd een algemene directie «Kleine en Middelgrote Ondernemingen» opgericht;

• er werd een nieuwe managementcultuur gecreëerd met de invoering van een mandaten-
systeem voor de leden van het Directiecomité;

• het personeelsbeheer richtte zich geleidelijk meer op de ontwikkeling van de competenties 
van de ambtenaren en op loopbaanbegeleiding.

Naar aanleiding van die hervorming veranderde de naam van het “Ministerie van Economische 
Zaken” naar “FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie”.

Vervolgens werd een «Business Process Reengineering” opgestart in 2004. Het betrof een groot-
scheepse operatie, waarbij de diverse interne werkingsprocessen van de FOD Economie werden 
geanalyseerd over een periode van twee jaar, met als doel de synergieën tussen de algemene di-
recties en de diensten te bevorderen om zo een grotere transversaliteit te garanderen in de schoot 
van de FOD en alle beschikbare competenties efficiënt te benutten.

De FOD Economie telt vandaag bijna 1.800 medewerkers, verspreid over drie locaties in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en over acht sites in de provinciën. 
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1.2. Missies en waarden 
De FOD Economie wil actief meewerken aan de overgang naar een duurzame ontwikkeling en 
meer bepaald naar een duurzame economie. 

Onze FOD onderscheidt zich door zijn missie, zijn visie en, last but not least, zijn waarden die recht-
streeks door de medewerkers werden vastgelegd volgens een modern participatief beslissingspro-
ces. 

1.2.1. Missie van de FOD Economie 
“Bouwen aan de economie van morgen, ten dienste van consumenten en ondernemingen”. 

De FOD Economie wil bouwen aan de economie van morgen door de markt te omkaderen, de 
consumenten te beschermen en de ondernemingen, in het bijzonder de kmo’s, te ondersteunen. 

De missie van de FOD Economie luidt dan ook als volgt: 

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een goedwerkende, competitieve en duurzame 
economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD Economie neemt deel aan 
het economische beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de 
Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale con-
text. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor 
de kmo’s, staat hierbij centraal. 

Aangezien elk element van deze missie van tel is, worden alle elementen hieronder verklaard. 

Hefbomen voorzien 

De FOD Economie neemt een centrale rol op als facilitator binnen het economische landschap en 
heeft daardoor een versterkend effect bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het econo-
mische beleid en het realiseren van de energietransitie. Daartoe beschikt de FOD over belangrijke 
hefbomen: 

• het verder uitbouwen van kenniscentra; 

• het opstellen van de reglementering; 

• het uitvoeren van controles; 

• het verschaffen van informatie; 

• het vrijwaren van samenwerking en overleg; en ten slotte, 

• zelf een inspirerende organisatie zijn. 

Deze hefbomen vormen de basis van de strategische doelstellingen van de FOD. 

Goedwerkende, competitieve en duurzame economie 

De FOD Economie waakt over een goedwerkende markt, waarbij het evenwicht tussen alle par-
tijen bewaard wordt om te komen tot betaalbare en kwalitatieve producten en diensten. Verder 
dient onze economie ook competitief te zijn, met het oog op het bewaren van het concurrentiever-
mogen van ons land ten opzichte van het buitenland. Daarbij is het belangrijk dat er efficiënt wordt 
omgegaan met middelen (o.a. grondstoffen, energie, menselijk kapitaal...), zowel vandaag als in de 
toekomst. 
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Ondersteunen van economische groei 

De FOD Economie wil meebouwen aan de economie van morgen en bedrijven ondersteunen in 
hun groei. Deze groei is immers noodzakelijk voor het ontwikkelen van jobs, investeringsmogelijk-
heden welvaart in ons land. 

Deelnemen aan het economische beleid 

De FOD Economie voert het federaal economisch beleid uit zoals bepaald door het regeerakkoord 
en de bevoegde ministers. 

Modern wettelijk kader voor de Belgische economie 

De economie is in constante evolutie, het is dan ook belangrijk dat het wettelijk kader flexibel, 
hedendaags en actueel is om aan de vele nieuwe uitdagingen te blijven beantwoorden.   

Institutionele, Europese en internationale context 

Ons land heeft een open economie, waarbij internationale handel cruciaal is geworden voor het 
overleven van heel wat Belgische ondernemingen. Dat betekent ook dat het Belgisch beleid zich 
kadert binnen de Europese wetgeving en internationale context, rekening houdend met handels- 
en samenwerkingsakkoorden. Verder vraagt de Belgische institutionele context om een nauwe 
samenwerking tussen het federaal niveau en de gewesten en gemeenschappen. 

Bescherming van de consumenten en de ondernemingen 

Om het evenwicht tussen alle economische actoren te garanderen, worden rechten en plichten van 
alle actoren binnen het economisch speelveld opgesteld en bewaakt, met bijkomende aandacht 
voor veiligheid en de meest kwetsbare consumenten. 

Ondersteuning van ondernemingen 

De FOD Economie wil een partner zijn in de begeleiding van ondernemingen in een steeds com-
plexer wordende economie en institutioneel kader. Onze diensten zijn er om ondernemingen de 
weg te wijzen en te ondersteunen waar mogelijk. 

Specifieke aandacht voor kmo’s 

De Belgische ondernemingspopulatie bestaat voornamelijk uit kmo’s en meer bepaald uit micro-
ondernemingen met minder dan 10 werknemers. De bescherming en ondersteuning van die on-
dernemingen vereist een specifieke aanpak in vergelijking met diegene die voor de grote onderne-
mingen werd ontwikkeld, namelijk de toepassing van het principe “Think small first”, dat het moge-
lijk maakt om de nationale economische strategieën aan te passen aan de meerderheid van de 
ondernemingen waaruit het Belgische economische weefsel bestaat.

Visie van de FOD Economie 

De covid-19-crisis, een toegenomen maatschappelijk bewustzijn, de geopolitieke veranderingen, ... 
Het zijn maar enkele elementen die de economie van vandaag vormgeven en onze Belgische eco-
nomie voor uitdagingen stellen. De FOD Economie houdt de vinger aan de pols bij deze ontwik-
kelingen en wil zo meebouwen aan de economie van morgen. Hierdoor schrijft de visie van de 
FOD Economie zich ook in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht in. Met oog voor de hui-
dige en nieuwe uitdagingen in onze maatschappij, zoals de groene en digitale transitie, en de geo-
politieke context, wil de FOD Economie een centrale rol spelen binnen het economisch beleid, in 
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nauwe samenwerking en overleg met de verschillende overheden. De FOD wil uitgroeien tot een 
inspirerende en flexibele organisatie, met aandacht voor het welzijn van de medewerkers, waar 
middelen optimaal worden ingezet. 

Net als bij de missie, duidt ook de visie op de proactieve en dynamische aanpak van de 
FOD Economie. Volgende elementen zijn daarbij van belang: 

Huidige en nieuwe uitdagingen 

We leven in een context waar het maatschappelijk bewustzijn toeneemt en er nood is aan een 
toekomstgerichte benadering. We leven bovendien in een informatie-economie, waarbij het be-
lang van informatie en communicatie alsmaar toeneemt. De FOD Economie wil daarin zijn rol op-
nemen. 

Groene en digitale transitie 

Niet alleen de energietransitie bepaalt onze economie, ook de verduurzaming in het algemeen 
vormt een belangrijke leidraad bij het ontwikkelen van onze economie. Er moet oog zijn voor het 
duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en de sociale impact van onze acties. Samen met 
de duurzame transitie vormt ook de digitale transitie een opportuniteit die we niet mogen missen. 
De digitalisering van het productieproces van goederen, maar ook van heel wat diensten, zowel 
binnen ondernemingen als binnen de overheid, moet leiden tot een efficiënter middelenbeheer en 
een beter ondernemingsklimaat. De economie maakt een nieuwe, deze keer digitale, revolutie 
door en de FOD Economie wil bedrijven en consumenten ondersteunen zodat België optimaal kan 
profiteren van de kansen die de digitalisering biedt. Deze digitalisering moet ook tot stand komen 
met inachtneming van de Europese normen en waarden en met op een cyberveilige manier worden 
verwezenlijkt. 

Geopolitieke context

 Het economisch beleid in ons land en dus bijgevolg ook het takenpakket van de FOD Economie 
wordt beïnvloed door de geopolitieke situatie. Zo droeg de FOD Economie de afgelopen jaren bij 
aan het begeleiden van ondernemingen bij de Brexit en bewaakte hij het economisch kader bij de 
uitbraak van de covid-19-pandemie. De FOD Economie heeft dan ook een belangrijke rol in het 
omkaderen van de markt bij dergelijke geopolitieke veranderingen. 

Economisch beleid van ons land 

De FOD Economie heeft een ruime waaier aan bevoegdheden en werkt mee aan de ondersteuning 
van het beleid van de ministers van Economie, Energie, Consumentenbescherming, Middenstand, 
Zelfstandigen, KMO’s, Digitalisering, Wetenschapsbeleid, Telecommunicatie en de Noordzee. De 
FOD Economie heeft een rol als facilitator en coördinator binnen een interfederale context. Hij 
opereert enerzijds binnen een Europese en internationale context en anderzijds binnen een bin-
nenlandse institutionele context, bestaande uit gewesten en gemeenschappen. 

Inspirerende en flexibele organisatie 

De FOD Economie wil een inspirerende organisatie zijn waar de medewerkers centraal staan en de 
middelen optimaal worden ingezet.
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Waarden van de FOD Economie

De visie van de FOD is gestoeld op de vijf waarden die alle medewerkers intern delen:

 

De waarde “Duurzaamheid” werd in januari 2019 toegevoegd.

Omdat duurzaamheid de rode draad vormt doorheen het realiseren van de doelstellingen van de 
FOD Economie, werd er tijdens het strategisch seminarie van het Directiecomité van 19 september 
2018 beslist om duurzaamheid als vijfde waarde te introduceren. De FOD Economie benadrukt 
hierbij als organisatie het belang van duurzaamheid in al zijn aspecten. Duurzaamheid is immers 
een belangrijke en noodzakelijke oriëntatie voor individuen en groepen in de FOD Economie. 
Concreet werd die waarde op het niveau van de interne organisatie vertaald in de strategische 
doelstelling 4 en op het niveau van de economische actoren van de FOD Economie in de strategi-
sche doelstelling 7 van de Bestuursovereenkomst van de FOD Economie 2019-2021. 

Als organisatie vervult de FOD Economie tal van missies in verschillende domeinen. Gezien de 
onderlinge afhankelijkheid van de economie en het milieu, twee pijlers van duurzame ontwikkeling, 
hebben veel van die missies een positieve impact op het milieu (en op de maatschappij). Initiatieven 
nemen om dit positieve effect te versterken en in de praktijk aantonen dat de aandacht voor het 
milieu en de uitvoering van een duurzaam economisch beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, vormen belangrijke doelstellingen van de aangegane verbintenis. De stafdiensten hebben een 
belangrijke opdracht gekregen met betrekking tot de integratie van duurzaamheid in de werkpro-
cessen. Op het vlak van HR-beleid, begroting en beheerscontrole, communicatie en zelfs ICT werkt 
de FOD Economie actief aan duurzame ontwikkeling en draagt hij bij aan een duurzame economie.
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1.3. Structuur 
De FOD Economie telt:

• zeven algemene directies (AD): Energie, Economische reglementering, Economische Analyses 
en Internationale Economie, KMO-Beleid, Kwaliteit en Veiligheid, Economische Inspectie, 
Statistiek;

• drie stafdiensten (Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, ICT); en
• een directie Communicatie.

Aan het hoofd van de FOD Economie staat de voorzitster van het Directiecomité, die verantwoor-
delijk is voor het management van de operationele en niet-operationele diensten. Ze is onderwor-
pen aan het gezag van de minister. Ze oefent gezag uit over alle personeelsleden en ziet toe op de 
discipline, de interne orde en de goede organisatie van de diensten. De voorzitster leidt en coördi-
neert de opstelling van de begroting van het departement en houdt toezicht op de uitvoering er-
van. Ze legt aan de minister de zaken voor die door de diensten worden behandeld en geeft aan de 
diensten de dossiers en instructies van de minister door.
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1.4. Verwezenlijkingen van de FOD voor duurzame 
ontwikkeling 

De inzet van de FOD Economie voor duurzame ontwikkeling begon al in 2004, met de oprichting 
van de cel Duurzame Ontwikkeling. De laatste jaren hebben wij onze acties op het gebied van 
duurzame ontwikkeling opgevoerd.

Vooraleer we ingaan op de belangrijkste verwezenlijkingen van de FOD voor duurzame ontwikke-
ling, volgen hier enkele belangrijke datums op dat vlak1: 

• 2004: Oprichting van de interne Cel Duurzame Ontwikkeling 

• 2006: Diversiteitscharter 

• 2008: Toekenning van de ISO 14001:2004 certificatie en EMAS-registratie 

• 2009: Oprichting van het interne opleidingscentrum 

• 2011: Nieuwe strategische matrix met een krachtlijn “duurzame economie” 

• 2012: Oprichting van een taskforce Duurzame Economie binnen een AD 

• 2013: Kick-off van het ECOCHANGE-programma

• 2014: ON/OFF-campagne over elektriciteitsverbruik

• 2014: vermindering van gebruikte kantoorruimte na het vertrek uit WTC III 

• 2015: Publicatie van het eerste verslag over duurzame ontwikkeling van de FOD 

• 2016: Oprichting van een Kenniscentrum Duurzame Economie 

• 2016: Opstelling van het eerste Actieplan Duurzame Ontwikkeling 

• 2017: Verdrievoudiging van het personeelsbestand van de eenheid Duurzame Economie 

• 2018: Publicatie van het tweede verslag over duurzame ontwikkeling 

• 2019: Beslissing om een vijfde waarde «duurzaamheid» toe te voegen

• 2020: Publicatie van het derde verslag over duurzame ontwikkeling van de FOD en organisa-
tie van de eerste van vijf interne opleidingssessies over duurzaamheid.

• 2021: Organisatie van vier van de vijf interne opleidingssessies over duurzaamheid en 
goedkeuring van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

1 Bron: FOD Economie, Duurzaamheidsverslag 2019
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2. Milieubeheer van de FOD Economie

2.1. EMAS-milieubeheersysteem 
Met de invoering van een milieubeheersysteem (MBS) streeft een organisatie naar een strikt be-
heer van haar milieuprestaties.

Het milieubeheersysteem in onze organisatie is gebaseerd op een systeem van voortdurende ver-
betering, zoals geïllustreerd door het onderstaande «wiel van Deming», ook bekend als de «Plan-
Do-Check-Act»- of «PDCA-cyclus». 
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Structuur van het milieubeheersysteem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De milieuanalyse vormt de eerste stap van elk gestructureerd milieuproject. Via de milieuanalyse kan de 
FOD nagaan wat zijn milieueffecten zijn, zowel vanuit logistiek oogpunt als vanuit de optiek van de 
opdrachten. De analyse kan niet alleen de sterke punten van de FOD aanhalen, maar kan ook eventuele 
zwakke punten aan het licht brengen. De milieuanalyse moet op regelmatige basis worden 
geactualiseerd om eventuele interne (nieuwe organisatie, nieuwe opdracht, nieuw materiaal, …) of 
externe veranderingen (gewijzigde reglementering) weer te geven. Overeenkomstig de EMAS-
verordening wordt absolute prioriteit verleend aan het conform zijn met de milieuwetgeving en andere 
milieuvereisten. 

Op basis van de milieuanalyse en de verantwoordelijkheden van de FOD ten aanzien van de samenleving 
bepaalt het Directiecomité een milieubeleid dat de strategische visie vormt waarin het 
milieubeheersysteem moet passen. Om het goedgekeurde beleid in de praktijk om te zetten, legt het 
Directiecomité vervolgens doelstellingen vast ter verbetering van de milieueffecten. Ze hebben 
betrekking op de terreinen die bij de milieuanalyse als belangrijk werden beschouwd. Die doelstellingen 
worden vertaald in concrete actieplannen die zowel betrekking hebben op de logistiek als op de 
opdrachten van de FOD. Met de uitvoering van deze plannen ter verbetering van de milieueffecten staat 
of valt het systeem. De uitvoering verloopt gestructureerd, zodat duidelijk is welke taken en 
verantwoordelijkheden iedereen heeft en welke behoeften er eventueel zijn op het gebied van onder 
meer opleiding, communicatie en materiaal. 

De resultaten van de acties ter verbetering van de milieueffecten worden met regelmaat en methodisch 
opgevolgd, indien mogelijk, via indicatoren. Via geregelde interne audits kan de FOD nagaan of de 
procedures en andere instructies op milieuvlak doelmatig zijn en/of ze toegepast worden. Minstens 
eenmaal per jaar beoordeelt het Directiecomité het systeem. Die evaluatie moet een antwoord bieden 
op onder meer de volgende vragen:  

• Moeten er in het milieubeleid van de FOD zaken gewijzigd worden? 
• Is het milieubeheersysteem nog steeds aangepast aan de eigen filosofie en aan de organisatie? 

FOD Economie is EMAS-
geregistreerd 

Registratie door 
Leefmilieu Brussel 

Validatie van de 
milieuverklaring en het 
MBS door een externe 

verificateur 

 

Geaccrediteerde 
externe verificateur 

Milieuanalyse Context Reglementering 

Milieubeleid 

Milieudoelstellingen en 
actieprojecten  

Implementatie  

Managementbeoordeling   

Milieuverklaring 

Interne controle, meting en audit 

Het milieubeheersysteem (MBS) dat binnen de FOD Economie wordt toegepast, is gebaseerd op 
de ISO 14001-norm en de Europese verordening EMAS 1221/2009 (alsook de verordening 
2017/1505 van 28/08/2017 tot wijziging van de bijlagen I, II en III en de verordening 2018/2026 
van 19 december 2018) en heeft tot doel de milieuprestaties van onze FOD te verbeteren. Om het 
milieubeheersysteem uit te bouwen en in stand te houden,

• gaat de organisatie milieueffecten bepalen,

• verbeteringsdoelstellingen voor die effecten vastleggen,

• projecten uitwerken om de doelstellingen te bereiken,

• ze verwezenlijken en de resultaten ervan evalueren om eventueel de nodige wijzigingen in 
het systeem aan te brengen. 

Dat proces moet de organisatie vervolgens geregeld herhalen, waarbij telkens nieuwe doelstellin-
gen bepaald worden, om zo te beantwoorden aan de continue verbetering die de EMAS-verordening 
oplegt.

Structuur van het milieubeheersysteem
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Directiecomité 

Bureau van de 
voorzitter CEMAS

EMAS-
correspondenten 

De milieuanalyse vormt de eerste stap van elk gestructureerd milieuproject. Via de milieuanalyse kan de 
FOD nagaan wat zijn milieueffecten zijn, zowel vanuit logistiek oogpunt als vanuit de optiek van de 
opdrachten. De analyse kan niet alleen de sterke punten van de FOD aanhalen, maar kan ook eventuele 
zwakke punten aan het licht brengen. De milieuanalyse moet op regelmatige basis worden geactua-
liseerd om eventuele interne (nieuwe organisatie, nieuwe opdracht, nieuw materiaal, …) of externe ve-
randeringen (gewijzigde reglementering) weer te geven. Overeenkomstig de EMAS-verordening wordt 
absolute prioriteit verleend aan het conform zijn met de milieuwetgeving en andere milieuvereisten.

Op basis van de milieuanalyse en de verantwoordelijkheden van de FOD ten aanzien van de sa-
menleving bepaalt het Directiecomité een milieubeleid dat de strategische visie vormt waarin het 
milieubeheersysteem moet passen. Om het goedgekeurde beleid in de praktijk om te zetten, legt 
het Directiecomité vervolgens doelstellingen vast ter verbetering van de milieueffecten. Ze hebben 
betrekking op de terreinen die bij de milieuanalyse als belangrijk werden beschouwd. Die doelstel-
lingen worden vertaald in concrete actieplannen die zowel betrekking hebben op de logistiek als 
op de opdrachten van de FOD. Met de uitvoering van deze plannen ter verbetering van de milieu-
effecten staat of valt het systeem. De uitvoering verloopt gestructureerd, zodat duidelijk is welke 
taken en verantwoordelijkheden iedereen heeft en welke behoeften er eventueel zijn op het ge-
bied van onder meer opleiding, communicatie en materiaal.

De resultaten van de acties ter verbetering van de milieueffecten worden met regelmaat en metho-
disch opgevolgd, indien mogelijk, via indicatoren. Via geregelde interne audits kan de FOD nagaan 
of de procedures en andere instructies op milieuvlak doelmatig zijn en/of ze toegepast worden. 
Minstens eenmaal per jaar beoordeelt het Directiecomité het systeem. Die evaluatie moet een 
antwoord bieden op onder meer de volgende vragen: 

• Moeten er in het milieubeleid van de FOD zaken gewijzigd worden?

• Is het milieubeheersysteem nog steeds aangepast aan de eigen filosofie en aan de organisatie?

• Zijn de afgesproken milieudoelstellingen bereikt, en indien neen, welke maatregelen moeten 
er dan worden genomen?

Om aan de opgelegde voortdurende verbetering te voldoen en wanneer het nodig is, bepaalt het 
Directiecomité, op voorstel van zijn leden, geregeld nieuwe milieudoelstellingen en -projecten. Het 
beslist ook over het communicatieplan.

Het omschreven milieubeheersysteem toont aan dat het een beheersinstrument voor de organisa-
tie is, dat haar in staat stelt zich zó te organiseren dat zij haar invloed op het milieu kan verminde-
ren en beheersen. Het is een langetermijnverbintenis tot continue milieuverbetering.

2.2. Structuur en verantwoordelijkheden bij het MBS
De verschillende actoren in het milieubeheer van de FOD Economie kunnen als volgt worden voor-
gesteld:
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Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het beheer van de FOD om de coördinatie van alle 
diensten te waarborgen. 

Zijn missies omvatten: 

• de FOD beheren, overeenkomstig het strategisch plan;
• elk nuttig voorstel formuleren over de werking van de FOD en instaan voor de coördinatie 

van al zijn diensten en activiteiten;
• het ontwerp van begroting voorstellen en op de uitvoering ervan toezien;
• het personeelsplan opmaken en het voor akkoord aan de minister voorleggen.

Alle strategische beslissingen over het MBS worden eveneens door het Directiecomité genomen. Het 
Directiecomité stelt immers het milieubeleid vast, keurt de doelstellingen en projecten ter verbetering 
van de milieueffecten, het communicatieplan en de inhoud van die verklaring goed. In het Directiecomité 
vindt eveneens de beoordeling door de directie plaats zoals voorgeschreven in de EMAS-verordening.

Er werd een EMAS-cel opgericht om het MBS uit te voeren. De cel bestaat uit een coördinator en 
uit correspondenten van elke afdeling. 

Er werd een EMAS-coördinator (CEMAS) aangewezen voor de organisatie van het milieubeheer-
systeem. 

Hij/zij heeft als opdracht:

• de praktische en operationele uitvoering van het milieubeheersysteem en de follow-up ervan 
te garanderen; 

• te zorgen voor de communicatie tussen de verschillende actoren (auditors, Directiecomité, 
enz.) die bij het MBS betrokken zijn;

• de verschillende actieplannen te coördineren en te zorgen voor de follow-up ervan;
• het goede verloop van de interne audits en de follow-up van de te nemen maatregelen te 

waarborgen;
• toe te zien op de algemene organisatie van het systeem en de behandeling van de milieuas-

pecten van de opdrachten en van de logistiek.

Bij de behandeling van de milieuaspecten van de opdrachten werkt de CEMAS samen met de 
EMAS-correspondenten. Hun rol is van essentieel belang, aangezien zij de schakel vormen tussen 
de MBS-verantwoordelijken en de verschillende diensten. Zij voeren de volgende taken uit: 

opvolgen van de milieuaangelegenheden binnen hun eigen dienst, de correspondenten zijn van de 
EMAS-coördinator en de uitvoering en de operationele opvolging van het MBS begeleiden;

• opvolgen van de actieplannen en diverse maatregelen die binnen hun dienst worden vas-
tgesteld of die via de beheers- en reportingtool EMAS worden gevraagd en waarin ze een rol 
spelen (hierbij inbegrepen het bijhouden van informatie);

• deelnemen aan de vergaderingen die door de EMAS-coördinator worden gepland om de ui-
tvoering van het MBS op te volgen;

• in samenspraak met de personeelsleden van hun dienst via de beheers- en reportingtool EMAS, 
acties en maatregelen voorstellen ter verbetering van de milieuprestaties in specifieke domeinen. 

Tot slot dragen natuurlijk ook alle personeelsleden van de FOD door hun inzet en gedragsverande-
ring bij aan het verminderen van de milieu-impact van de activiteiten van de FOD.

2.3. Toepassingsgebied van het MBS
Het milieubeheersysteem van de FOD Economie omvat de volgende activiteiten van de 
FOD Economie: 

• alle opdrachten van de FOD Economie;

• het logistiek beheer van de gebouwen City Atrium C en North Gate II en III. 
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Om sneller in de EMAS-dynamiek te komen, werd in 2008 besloten het toepassingsveld van het 
milieubeheersysteem stricto sensu te beperken tot één gebouw, namelijk het City Atrium C dat 
gelegen is aan de Vooruitgangstraat 50 te Brussel. 

Het City Atrium C gebouw vormt samen met het gebouw ernaast (waar de FOD Mobiliteit en 
Vervoer gehuisvest is) één onroerend goed. De twee gebouwen zijn niettemin volledig gescheiden, 
enkel de parkeergarage is gemeenschappelijk.

 Het gebouw is eigendom van één privé-eigenaar en wordt verhuurd aan de Regie der Gebouwen, 
die het ter beschikking stelt van de FOD Economie. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een 
onderaannemer van de eigenaar. 

Het City Atrium C gebouw wordt voornamelijk ingenomen door kantoren en vergaderzalen. Het gebouw 
heeft een grondoppervlakte van ongeveer 3.500 m² en een totale oppervlakte van 21.120 m². Het telt 
tien verdiepingen (de tiende verdieping is een technische verdieping) en een ondergronds niveau. 

In 2018 werd het perimeter van het MBS tot de gebouwen North Gate II en III uitgebreid. Die ter-
tiaire gebouwen worden bezet door kantoren en zijn aan de Koning Albert II-laan gelegen. Ze ma-
ken deel uit van een geheel van 3 tertiaire eenheden (nr. 6-8-16: North Gate gebouwen) waar de 
Federale Overheidsdienst Economie en een andere federale dienst gehuisvest zijn.

De North Gate II en III gebouwen zijn eigendom van een privé-eigenaar en worden verhuurd aan de Regie 
der Gebouwen, die ze ter beschikking stelt van de FOD Economie. Het onderhoud wordt uitgevoerd door 
een onderaannemer van de Regie der Gebouwen. De North Gate II en III- gebouwen hebben een totale 
oppervlakte van respectievelijk 16.653 m² en 17.464 m². Ze tellen acht verdiepingen (de achtste verdie-
ping is een technische verdieping) en drie ondergrondse niveaus. Ze zijn voornamelijk bezet door kantoren 
en vergaderzalen en herbergen ook het restaurant en de printroom op de gelijkvloerse verdieping.

De beperking van het systeem tot de drie Brusselse gebouwen is echter enkel voor de milieuaspec-
ten die met de logistiek van de organisatie samenhangen. Milieuacties worden echter ook in de 
andere vestigingen van de FOD Economie georganiseerd.

Tabel 1. Aantal vte’s en bezetters in het City Atrium en in de North Gate II en III in 2021 

Gebouw Oppervlakte  
(in m2) 

Voltijdsequivalent 
(vte)

Bezetters Bestemming

City Atrium C 21.120 514,76 586 Kantoren, vergaderzalen, archief

North Gate II en 
III2

34.117 872,65 947 Kantoren, opleidingszalen, print-
room, restaurant, laboratorium 

Het is belangrijk op te merken dat wij onze gebouwen delen met extern personeel3. 

2.4. Communicatie
Milieucommunicatie is een belangrijk onderdeel van de EMAS-aanpak. Het is essentieel om zowel 
intern als extern kenbaar te maken dat de FOD Economie een systeem heeft ingevoerd waarmee 
hij zijn milieu-impact kan beheersen. 

De communicatie over het milieubeheersysteem, zowel naar het personeel als naar externe part-
ners en de burger, wordt ondersteund door de directie Communicatie. Om de communicatie te 
structureren, wordt er jaarlijks in samenwerking met deze directie een actieplan opgesteld dat door 
het Directiecomité wordt goedgekeurd. Het plan omvat de voornaamste communicatieacties, maar 
kan in de loop van het jaar nog aangevuld worden, naargelang er nieuwe behoeften (bijvoorbeeld 
na een audit) naar boven zijn gekomen.

Voor de interne communicatie wordt de voorkeur gegeven aan elektronische communicatiemid-
delen om papierverspilling te vermijden. Alle belangrijke informatie over het milieubeheersysteem 

2  NG II: 17.464 m2 en NG III:16.653 m2.
3 Maken deel uit het extern personeel, de medewerkers van: Bel Expo, de Belgische Mededingingsautoriteit, 

de Inspecteur van Financiën, de bemiddelaars, de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, de 
Geschillencommissie Reizen, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
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Sorteer je afval: pmd, papier/karton, glas en restafval. Werk digitaal (waar mogelijk). 

Wat moet ik doen als ik een probleem vaststel dat mogelijk een milieueffect kan 
hebben? 

• Indien het een gebouwgerelateerd probleem is (bv. lekkage van een kraan, lichten die niet uitgaan, enz.), stuur je best een 
e-mail naar het betrokken gebouwcontact of bel hem op als het dringend is. Vraag de contactgegevens van je  
gebouwcontact aan een collega. 

• Bij twijfel over de omvang van een probleem of indien je vragen of suggesties hebt rond het milieubeleid van de FOD, stuur 
een e-mail naar: emas@economie.fgov.be

Alvast bedankt voor je medewerking!

Meld elk waterlek in de keuken of de wc, hoe klein ook, 
evenals alle gebouwgerelateerde milieuproblemen.

REG.NO.BE-BXL-000014

Schakel de 
stekkerdoos van 
je computer uit 
aan het einde van 
de dag. Schakel 
ook alle toestellen 
uit die je niet 
gebruikt en 
die in stand-by 
staan, zoals een 
scherm.

Doe het 
licht uit als 
je een kamer 

verlaat.

Bekijk de andere goede praktijken in onze Milieugids en op ons intranet. 

Als je moet printen, denk aan 
de lay-out om zo weinig moge-
lijk pagina’s af te drukken. Indien 
mogelijk, print ook recto verso en in 
zwart-wit. 

Onze FOD zet zich in voor milieubeheer en EMAS-registratie. 

Wat is EMAS? 

EMAS (= Environmental Management and Audit Scheme) is een Europees instrument voor milieubeleid waardoor een organisatie haar 
milieuprestaties continu kan verbeteren door zich aan te sluiten bij een strikte en transparante aanpak.  

Hoe kun je bijdragen aan het EMAS-milieubeheersysteem?

Wat is dat?

is op een intranetpagina raadpleegbaar. De desbetreffende milieuverklaring en het milieubeleid 
zijn eveneens op de website van de FOD Economie beschikbaar.

Nieuwe personeelsleden worden onmiddellijk gesensibiliseerd en ontvangen een milieugids met 
daarin verschillende instructies over het milieubeheer in de FOD, of aanwijzingen waar ze die in-
formatie kunnen vinden. Wij hebben ook een welkomstblad opgesteld met een samenvatting van 
de EMAS-aanpak, dat vanaf januari 2022 aan elke nieuwe medewerker wordt toegezonden. 

Begin 2011 werd een netwerk van eco-coaches gecreëerd in de Brusselse gebouwen die door de 
FOD Economie worden bezet. Bedoeling was om de interne milieucommunicatie te versterken. 
Dat netwerk werd tot “Facilitators” herdoopt en kreeg eveneens een nieuwe samenstelling. De 
facilitators hebben diverse taken zoals het informeren van collega’s over de milieupraktijken die ze 
moeten naleven en het meedelen van eventuele klachten of voorstellen van hun collega’s.

In het kader van de externe communicatie over het milieubeheersysteem neemt de milieuverkla-
ring een belangrijke plaats in. 

Zowel het personeel als externen kunnen bij de EMAS-coördinator terecht voor informatie, vragen, 
klachten of suggesties.

EMAS-coördinator

Stafdienst Budget & Beheerscontrole
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Email: emas@economie.fgov.be
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3. Ons milieubeleid

3.1 Ons milieubeleid 
In 2017 actualiseerde de FOD Economie een milieubeleid dat het engagement van onze organisa-
tie voor een kwaliteitsvol milieubeheer formaliseert. Het resulterende milieuprogramma voorziet in 
verbeteringen op diverse gebieden zoals een rationeler gebruik van energie en natuurlijke hulp-
bronnen, afvalbeheer, mobiliteit en duurzame overheidsopdrachten.

De verbintenis van de FOD Economie is dus geformaliseerd in het milieubeleid, zoals hier uiteengezet:

Sinds 2008 heeft de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie zich ertoe verbonden de 
milieueffecten van zijn opdrachten en ondersteunende activiteiten te verbeteren. Dat doel 
werd in talrijke concrete maatregelen omgezet, zowel op het vlak van personeel als materiaal. 

Door het invoeren van een milieubeheersysteem (MBS), zoals beschreven in de Europese 
EMAS-verordening, heeft de FOD Economie een belangrijke stap gezet in het kader van zijn 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de huidige samenleving en vooral ook ten aanzien van de 
toekomstige generaties. 

Het milieubeheersysteem wordt gesteund door het Directiecomité, en meer bepaald door de 
voorzitter van het Directiecomité, die er borg voor staat dat de milieudimensie opgenomen 
wordt in de strategie van de FOD, in de organisatie en in het beheer ervan.

Met voldoende mensen, middelen en met de waarden van de FOD Economie die onze organi-
satie nauw aan het hart liggen, moet het milieubeheersysteem ervoor zorgen dat:
• milieuvervuiling wordt vermeden;

• milieuwetgeving wordt nageleefd;

• milieueffecten voortvloeiend uit zowel de opdrachten als de ondersteunende activiteiten 
voortdurend worden verminderd.
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De voorwaarden scheppen voor een concurrerende, duurzame en evenwichtige goederen- en 
dienstenmarkt vormt de missie van deze overheidsdienst. In deze context vervult de organisa-
tie talrijke opdrachten op uiteenlopende gebieden die de gehele economie van het land bestrij-
ken. Gezien de verwevenheid van economie en milieu, twee van de pijlers van de duurzame 
ontwikkeling, hebben vele van deze opdrachten ook een positief milieueffect.

Initiatieven nemen die dit positieve effect versterken, en in de praktijk laten zien dat milieube-
scherming en een duurzaam economisch beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vor-
men twee wezenlijke streefdoelen van de verbintenis die in dit milieubeleid tot uiting komen. 

Bij de opdrachten van de FOD Economie wordt er speciaal de aandacht op gevestigd dat de 
effecten van de druk op ecosystemen op middellange en lange termijn gezien moeten worden 
en dat ze vaak onomkeerbaar zijn. De economie kan zich niet duurzaam ontwikkelen als de 
natuurlijke hulpbronnen schaars worden of als de grenzen van het leefmilieu overschreden 
worden, zij het op lokaal of globaal niveau.

Vanuit ondersteunend oogpunt is het de bedoeling dat de organisatie dankzij de invoering van 
een milieubeheersysteem zijn milieuprestaties nog verder kan verbeteren. Om deze verbete-
ring te realiseren, met een even goede of zelfs betere dienstverlening aan burgers en onderne-
mingen, is de medewerking van alle personeelsleden noodzakelijk. De verbetering moet plaats-
vinden op terreinen waar significante milieueffecten vastgesteld werden en waar mogelijke 
maatregelen duidelijk naar voren komen, of het nu gaat om het gebruik van natuurlijke hulp-
bronnen, de productie van afval of de uitstoot van vervuilende stoffen, waaronder broeikasgas-
sen. 

Er moet gezorgd worden voor systematisch en doelmatig overleg met onze overheids- en pri-
vépartners, zodat de FOD Economie zijn rol van groeimotor ook op milieugebied kan vervullen.
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4. Milieudoelstellingen
4.1 Milieuaspecten van de FOD Economie
De term milieuaspect wordt door de EMAS-verordening gedefinieerd als «Een element van de ac-
tiviteiten, producten of diensten van een organisatie dat milieueffecten heeft of kan hebben». 

De milieuaspecten in verband met de logistiek zijn niet eigen aan de FOD Economie, aangezien het 
typische aspecten zijn voor elke administratieve bedrijvigheid (verlichting en verwarming van kan-
toren, gebruik van computers en printers, verplaatsing van personeel, …). Ze worden centraal be-
heerd door de stafdiensten.

De aspecten in verband met de opdrachten van de FOD zijn wel eigen aan de organisatie zelf, 
aangezien die opdrachten de FOD onderscheiden van de andere overheidsbesturen en meer in het 
algemeen van de andere organisaties van de tertiaire sector. Bovendien worden die aspecten be-
heerd door verschillende afdelingen, de algemene directies, die elk specifieke opdrachten hebben.

De invloed die de FOD op zijn milieueffecten kan uitoefenen, is dan ook één van de factoren die 
gehanteerd wordt om te bepalen welke aspecten belangrijk zijn, met andere woorden, welke as-
pecten aandachtig moeten worden opgevolgd en waarvoor een actie ter verbetering van de mili-
eueffecten kan worden overwogen (zie hoofdstuk 5: Milieuprestaties).

Belangrijke milieuaspecten van de logistiek

De analyse van de milieuaspecten van de logistiek gebeurt in twee stappen. Eerst wordt een zo 
volledig mogelijke inventaris gemaakt van alle milieuaspecten. Daarna worden de belangrijkste 
aspecten onderscheiden volgens vier criteria: 

1. Wetgeving: Bestaan er wettelijke of andere milieuvoorschriften?

2. Gevolgen: Wat is de ernst van de milieueffecten?

3. Gewoonten: Betreft het situaties die de FOD onmiddellijk moet stopzetten, in een min of 
meer nabije toekomst moet veranderen, of louter in de gaten moet houden?

4. Invloed: Wat is de mate van invloed die de FOD kan hebben? Kiezen voor een project ter 
verbetering van de milieueffecten op een gebied waar de FOD een zekere invloed kan uitoe-
fenen in plaats van op een gebied waarvoor het besluitvormingscentrum niet bij de FOD ligt, 
verhoogt de slaagkansen van het project.
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Tabel 2. Belangrijke milieuaspecten en –effecten van de logistiek

Milieuaspecten – Bronnen van effecten Milieueffecten

Gebruik van pc, fotokopieerapparaten, printers Verbruik van elektriciteit

Aankoop/gebruik van kantoormateriaal (papier, to-
ner…) en kantoorapparatuur (pc, printer, meubelen…)

Verbruik van natuurlijke hulpbronnen, afvalproduc-
tie

Verlichting van de lokalen Verbruik van elektriciteit, speciaal afval (tl-buizen)

Verbruik van water (sanitair, schoonmaak, …) Verbruik van een natuurlijke hulpbron

Woon-werkverkeer van het personeel Verbruik van energie, luchtverontreiniging, wegver-
keer

Verplaatsing van personeel voor het vervullen van 
opdrachten

Verbruik van energie, luchtverontreiniging, wegver-
keer

Verwarming en airco (klimatisatie) Verbruik van energie, productie van gevaarlijk afval 
bij onderhoud, luchtvervuiling

Gebruik van papier Verbruik van natuurlijke hulpbronnen, productie van 
afval

Diverse activiteiten met productie van speciaal en/
of gevaarlijk afval

Productie van speciaal of zelfs gevaarlijk afval: che-
mische producten, neonlampen, inktpatronen, to-
ners...

De verbetering van onze milieuprestaties is te danken aan de doelstellingen en streefcijfers die zijn 
vastgesteld in het kader van het milieubeheersysteem dat binnen de FOD Economie is opgezet. 

In overeenstemming met het hiervoor uiteengezette milieubeleid worden die doelstellingen door 
het Directiecomité gevalideerd. Vervolgens worden ze geconcretiseerd in een actieprogramma. De 
te ondernemen acties worden gekozen op basis van de resultaten van de milieuanalyse, van de 
reglementaire conformiteitsaudit en van de vastgestelde niet-nalevingen. Ook de budgettaire, 
menselijke en logistieke middelen of de technische haalbaarheid worden in aanmerking genomen. 

Voor de cyclus 2021-2023 zijn nieuwe doelstellingen opgesteld op basis van de analyse van de 
context van onze organisatie en onze uitdagingen. Met het oog op het continu verbeteren van 
onze milieuprestaties hebben we ook rekening gehouden met het sectorale referentiedocument 
over de beste praktijken op gebied van milieubeheer, specifieke milieuprestatie-indicatoren en 
“benchmarks of excellence” voor de overheidssector. Bij de ontwikkeling van die doelstellingen is 
ook rekening gehouden met de budgettaire, menselijke en logistieke middelen en met de techni-
sche haalbaarheid. 

De doelstellingen voor deze cyclus zijn door de EMAS-cel vastgelegd en op 30 maart 2021 door 
het Directiecomité goedgekeurd. 

De voornaamste doelstellingen van dit milieuprogramma zijn:

• vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;

• vermindering van het verbruik van primaire energie dankzij een rationeel energieverbruik;

• zorgen voor een rationeel waterverbruik;

• afval voorkomen en verminderen, materialen hergebruiken en recyclage promoten;

• vermindering van het papierverbruik en gebruik van gerecycleerd papier en papier met hoge 
milieuprestaties.
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Om de evolutie van onze prestaties te onderzoeken, vergelijken we de resultaten met de gegevens 
van 2019. In 2020 dwong de gezondheidscrisis ons om ons werkpatroon te wijzigen. Dat heeft 
geleid tot een aanzienlijke toename van het telewerken en een lage bezettingsgraad van onze ge-
bouwen. Daarom hebben wij besloten de resultaten voor 2020 niet in onze referentiebasis op te 
nemen. Naarmate bepaalde doelstellingen worden bereikt, worden ze vervangen door andere, 
waarbij voor elke doelstelling een streefjaar wordt vastgesteld. 

De onderstaande figuur geeft de verschillende engagementen voor de periode 2021-2024 weer.
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5. Milieuprestaties
Krachtens de EMAS-verordening moeten organisaties met kernindicatoren verslag uitbrengen 
over hun milieuprestaties. De EMAS-verordening bepaalt ook dat voor organisaties buiten de pro-
ductiesector (overheid/diensten) de totale jaarlijkse productie moet worden bepaald op basis van 
de omvang van de organisatie in termen van aantal werknemers. Daarom worden de indicatoren 
berekend op basis van het aantal werknemers (vte’s, of voltijdsequivalenten). 

In dit hoofdstuk wordt er dan ook gerapporteerd over het elektriciteits-, aardgas-, water-, papier-
verbruik, alsook over het aankoopbeleid, de afvalproductie en mobiliteit (woon-werkverkeer en 
dienstverplaatsingen). Voor elk van de gekozen milieuthema’s specificeren wij de prestatie-indica-
toren, de analyse daarvan, onze reeds uitgevoerde acties en onze nog te ontwikkelen acties. 

De algemene evolutie van de belangrijkste prestatie-indicatoren voor 2021 worden hieronder 
weergegeven. Voor de meeste indicatoren stellen we een daling ten opzichte van 2020 vast. Dat 
komt vooral omdat wij in 2020 tweeënhalve maand gebruikelijke bezitting van onze gebouwen tel-
len. 

In 2021 hebben personeelsleden voor 75,5 % van het aantal werkdagen een telewerkaanvraag 
ingediend. Wel moet er worden opgemerkt dat niet alle medewerkers zich kandidaat stelden voor 
telewerk.

We hebben de resultaten vergeleken met de doelstelling voor 2021-2024. Gezien de gezondheids-
context en de lage bezettingsgraad van onze gebouwen zijn die resultaten echter niet representa-
tief voor de vraag of wij onze doelstellingen al dan niet hebben bereikt. 

5.1 Elektriciteit 
Elektriciteit wordt in de gebouwen City Atrium C, North Gate II en III voornamelijk gebruikt voor 
de verlichting, de voeding van het informaticamateriaal (pc’s, multifunctionals, schermen, servers), 
de technische installaties, de keuken en het restaurant. De FOD Economie produceert zelf geen 
elektriciteit. 
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Het contract voor de elektriciteitslevering valt onder de bevoegdheid van de Regie der Gebouwen. 
De oorsprong van de elektriciteit die ter beschikking wordt gesteld, is afkomstig uit 100 % her-
nieuwbare energiebronnen.

Doelstelling 

Het elektriciteitsverbruik met 5 % doen dalen. 
Indicatoren
De energieboekhouding omvat volgende indicatoren: 

• totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik per vte (kWh/vte) 

• totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik per nuttige vloeroppervlakte in KWh/m²

Grafiek 1. Evolutie van het elektriciteitsverbruik in 2021 in het City Atrium
in KWh.
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB). 

In 2021 werd telewerk sterk aangemoedigd. Ons gebouw was echter nog steeds toegankelijk voor 
sommige mensen en dus bleven we elektriciteit verbruiken. 

Uit de analyse van onze maandelijkse verbruiksgegevens blijkt dat ons elektriciteitsverbruik tussen 
juni en oktober 2021 steeg, wat overeenkomt met een verbetering van de gezondheidssituatie en 
de geleidelijke terugkeer naar kantoor. Van eind november tot het einde van het jaar hebben de 
meeste medewerkers, wegens de verslechtering van de gezondheidssituatie, 4 dagen per week 
getelewerkt. 
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Tabel 3. Elektriciteitsverbruik in het City Atrium, 2018-2021

2018 2019 2020 2021 Doelstelling

Elektriciteitsverbruik (MWh) 4 1.728 1.537 1.362 1.232,89

CO2-uitsoot (in ton) 5 691 615 545 493,16

Elektriciteitsverbruik per m² (kWh/m²) 6 81 73 64 58,38 69,35

Elektriciteitsverbruik per persoon 
(kWh/persoon) 3.102 2.592 2.172 2.103,91

Elektriciteitsverbruik per vte (kWh/
vte)7 3.451 3.651 3.033 2.395,08 3.468,45

Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB) en FOD Economie.  

We zien een vermindering van het elektriciteitsverbruik per vte (KWh/vte) met 21,03 % ten op-
zichte van 2020. De onderbezetting van het gebouw is de belangrijkste factor voor die grootste 
daling sinds 2014.  

Wat het elektriciteitsverbruik per m² betreft, stellen wij een vermindering met 8,78 % ten opzichte 
van 2020. Onze doelstelling is bereikt en zelfs overtroffen. Gezien de gezondheidssituatie en de 
onderbezetting van het gebouw kunnen wij dat echter niet met zekerheid verzekeren. 

4 De verbruiksgegevens zijn afkomstig van de maandelijkse facturen van de energieleverancier.
5 Gelet op de samenstelling van het Belgische elektriciteitsproductiepark bedraagt de gebruikte omreke-

ningscoëfficiënt 0,400 kg/CO2 per kWh verbruikte elektriciteit. Bron: Brussels Instituut voor Milieubeheer 
(BIM).

6 Als oppervlaktecijfer wordt het getal 21.120 m² gebruikt dat berekend werd door een erkende EPB-
certificateur (Energy performance in buildings) die in juli 2018 het EPB-certificaat heeft afgeleverd. Deze 
persoon heeft gebruikgemaakt van de door Leefmilieu Brussel vastgelegde methode bepaald bij het 
besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende het energieprestatiecertificaat voor een 
openbaar gebouw van 27 mei 2010 (B.S. van 10 juni 2010). 

7 Wij beschikken niet over gegevens over het elektriciteitsverbruik per vte voor de periode 2013-2016 en 
hebben het gemiddelde genomen van de gegevens voor 2017 en 2018.
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Grafiek 2. Jaarlijks elektriciteitsverbruik per m2 in het City Atrium, 2014-2021
In kWh/m2
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB) en FOD Economie.  

De gebouwen North Gate II en III vallen sinds 2017 onder de EMAS-scope. Grafieken 3 en 4 tonen 
de evolutie van ons elektriciteitsverbruik in KWh in 2021. Wat ons energieverbruik betreft, zijn de 
cijfers, zoals op de meeste andere gebieden, niet representatief voor een jaar van «normale» acti-
viteit, zodat het moeilijk is met zekerheid te zeggen dat wij onze doelstellingen hebben bereikt. 

Grafiek 3. Evolutie van het elektriciteitsverbruik in de North Gate II in 2021
In KWh.
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB).
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Grafiek 4. Evolutie van het elektriciteitsverbruik in de North Gate III in 2021
In KWh.
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB).

Wij beschikken niet over gegevens over het aantal vte’s per gebouw vóór 2019. We hebben dus de 
som berekend van het elektriciteitsverbruik (NG II en III) in verhouding tot het totale aantal vte’s in 
de twee gebouwen. 

Voor 2021 is het elektriciteitsverbruik gelijk aan 3.510.02 KWh/vte, hetzij een vermindering van 
17,86 %. De onderbezetting van het gebouw is de belangrijkste factor in die daling. 
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Tabel 4. Elektriciteitsverbruik in North Gate II en III, 2018-2021 

2018 2019 2020 2021 Doelstelling

North Gate II

Elektriciteitsverbruik 
(MWh)

1.487 1.403 1.134 1.035,82

CO2-uitsoot (in ton) 595 561 454 414,33

Elektriciteitsverbruik 
per vte (kWh/vte)

3.040 / / /

North Gate III

Elektriciteitsverbruik 
(MWh)

2.542 2.423 2.079 2.027,20

CO2-uitsoot (in ton) 1.017 969 832 810,88

Elektriciteitsverbruik 
per vte (kWh/vte)

5.160 / / /

North Gate II en III

KWh/m2 118 112 94 89,78 106,4

Elektriciteitsverbruik 
per vte(kWh/vte) 8

/ 5.381 4.273 3.510,02 5.111,95

Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB), FOD Economie.

8  Elektriciteitsverbruik NG II en III kWh/aantal vte’s voor beide gebouwen. 



31

Grafiek 5. Jaarlijks elektriciteitsverbruik per m² in North Gate II en III, 2018-2021 
In kWh/m2
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB), FOD Economie.  

Uit de gegevens blijkt dat onze doelstelling 2021-2023 om het elektriciteitsverbruik met 5 % te 
verminderen, is gehaald. Dat resultaat moet echter genuanceerd worden door de lage bezettings-
graad van het gebouw. Uit een in 2022 uit te voeren audit moet blijken welke maatregelen moeten 
worden genomen voor de meest elektriciteit verslindende onderdelen. De steeds groenere IT-
apparatuur (PC en multifunctionals) en de vermindering van het aantal persoonlijke printers heb-
ben geleid tot aanzienlijke besparingen op elektriciteit.

Onze verwezenlijkingen

• Vervanging van desktop vaste computers door laptops die 50-80 % minder stroom verbrui-
ken;

• Verzameling en analyse van gegevens over energieverbruik; 

• Follow-up van de procedures met de Regie der Gebouwen om het EPB-certificaat te verkri-
jgen.

• Sensibilisering van het personeel voor het uitdoven van lichten en elektrische toestellen bij 
het verlaten van het kantoor.

• Verwijdering van persoonlijke/particuliere elektrische toestellen die over het algemeen slecht 
presteerden om brandveiligheidsredenen.

• Vervanging van de isolatie van de warmwateropslagtank in de NG. 
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Voort te zetten en/of uit te voeren acties

• Blijven werken aan de bewustmaking voor het rationeel gebruik van elektriciteit door de vers-
preiding van goede praktijken via het intranet.

• Een energieaudit van het City Atrium- gebouw uitvoeren in het kader van de PLAGE-
regelgeving voor grote gebouwen.

• De mogelijkheid analyseren om alle lampen in het gebouw te vervangen door LED-lampen.  
De mogelijkheid bekijken om lampen te leasen.

• De mogelijkheid onderzoeken om bewegingsdetectoren of tijdsgebonden drukknoppen te 
installeren voor de verlichting in de toiletten, trappenhuizen, archieven en parkeergarage. 

5.2 Aardgas
Aardgas wordt in de gebouwen City Atrium C en North Gate II en III gebruikt als brandstof voor de 
verwarming. 

Een goed onderhoud van de verwarmingsinstallaties is van essentieel belang. Dat gebeurt door een 
gespecialiseerde firma.

Alvorens over te gaan tot de presentatie van ons gasverbruik voor de verwarming van de gebouwen, 
is het belangrijk te weten dat ons energieverbruik voor de verwarming afhangt van de winterperiode 
zelf. Daarom gebruiken wij het genormaliseerde verbruik in graden/dag (g/d) om de verbruiksgege-
vens te vergelijken, dat wil zeggen het verbruik bij standaard weersomstandigheden, met andere 
woorden de invloed van weerschommelingen valt weg. Hoe kouder het weer, hoe hoger het aantal 
graaddagen. De graaddagen geven in feite een idee van de verwarmingsbehoefte van het gebouw. 

Doelstelling
Het gasverbruik met 5 % doen dalen. 

Indicator
Jaarlijks genormaliseerd aardgasverbruik (kWh/m²) 
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Grafiek 6. Evolutie van het aardgasverbruik in 2021 in het City Atrium
In KWh.
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB). 

In 2021 daalde ons genormaliseerd aardgasverbruik met 7,53 % ten opzichte van het voorgaande 
jaar.

Grafiek 7. Evolutie van het genormaliseerd aardgasverbruik in het City Atrium, 2013-2021
In MWh.
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB), FOD Economie.
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Het is belangrijk op te merken dat wij in 2020 de grootste toename van het aardgasverbruik sinds 
2014 hebben geregistreerd. Die stijging was te wijten aan de gezondheidssituatie, die tot overcon-
sumptie van de verwarmingsketels had geleid. Het airconditioningsysteem was omgeschakeld op 
100 % verse lucht om gezondheidsrisico’s tegen te gaan en er was geen luchtrecyclage meer ‘s 
morgens en ‘s avonds.

Tabel 5. Aardgasverbruik in het City Atrium C

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling

Brutoverbruik 
(MWh) 1.208 1.305 1.305 1.252 1.243 1.407,44

Genormaliseerd 
verbruik (MWh)9 1.316 1.370 1.403 1.388 1.532 1.416,68

Genormaliseerd 
verbruik (KWh/
m2)

62 65 66 66 72 67,08 62,7

CO2-uitsoot10 (in 
ton) 262 283 283 272 270 305,42

Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB), FOD Economie.

De analyse van de gegevens toont een daling met 6,83 % van het aardgasverbruik per m² (KWh/
m²). Hoewel die resultaten bemoedigend zijn ten opzichte van 2020, laten ze zien hoe moeilijk het 
is om onze doelstelling van een vermindering met 5 % tegen 2024 te halen.  

9 Het energieverbruik voor verwarming hangt af van hoe koud of zacht de winterperiode is. De waarde van 
de jaarlijkse “graaddagen” toont de evolutie van de temperaturen per jaar. Hoe kouder het weer, hoe 
hoger het aantal graaddagen. Om het energieverbruik van jaar tot jaar te vergelijken (genormaliseerd 
verbruik), is het nuttig ze te wegen met de waarde van de graaddagen volgens de volgende berekening: 
jaarlijks verbruik (kWh) x 2.301 (equivalente normale graaddagen) / waarde van de graaddagen voor het 
referentiejaar (hetzij 2.155 voor 2017, 2.091 voor 2018, 2.076 voor 2019, 1.867 voor 2020 en 2.286 
voor 2021). Deze cijfers werden gehaald van de website: https://www.gas.be/nl/graaddagen/ 

10 De gebruikte omzettingscoëfficiënt is 0,217 kg CO2 per kWh verbruikt aardgas. Bron: Brussels Instituut 
voor Milieubeheer (BIM).

https://www.gas.be/nl/graaddagen/
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Grafiek 8. Evolutie van het genormaliseerd aardgasverbruik in het City Atrium, 2016-2021
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Bron: Vlaams Energie Bedrijf (VEB), FOD Economie.

Conclusie: het is duidelijk dat onze doelstelling niet kan worden bereikt door ons uitsluitend te 
concentreren op bewustmaking en door de verwarmingsketels goed te blijven onderhouden. Er 
moet iets worden gedaan aan het warmteverlies en daartoe moeten besprekingen worden georga-
niseerd met de Regie der Gebouwen en de vastgoedmaatschappij die eigenaar is van het gebouw, 
om samen technische oplossingen te overwegen. Dat zal een van onze prioriteiten zijn in het kader 
van het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE).

Tabel 6. Gasverbruik in de North Gate II, 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling
Brutoverbruik 
(MWh) 1.642 1.632 1.496 1.218 1.392,57

Genormaliseerd ver-
bruik (MWh)11 1.753 1.796 1.658 1.501 1.401,71

Genormaliseerd ver-
bruik (KWh/m2) 100 103 86 86 80,26 81,7

CO2-uitsoot (in ton 
CO2)

356 354 325 264 302,19

Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB), FOD Economie.

11  Om het genormaliseerd verbruik te berekenen, wordt gebruikgemaakt van graaddagen (hoe kouder het 
is, hoe meer graaddagen er zijn). Deze cijfers werden gehaald van de website: https://www.gas.be/nl/graad-
dagen/ De gebruikte gemiddelde graaddagen: 2.301 (referentieperiode 1984-2015) (equivalente nor-
male graaddagen) / waarde van graaddagen voor het referentiejaar (d.w.z. 2.155 voor 2017, 2.091 voor 
2018, 2.076 voor 2019, 1867 voor 2020).

https://www.gas.be/nl/graaddagen/
https://www.gas.be/nl/graaddagen/
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Voor North Gate II daalde het genormaliseerd verbruik (MWh) in 2021 met 6,62 %. Het genorma-
liseerd verbruik (KWh/m2) nam met 6,68 % af. Uit de analyse van de gegevens blijkt dat wij voor 
de North Gate II onze doelstelling hebben gehaald. 

Grafiek 9. Evolutie van het genormaliseerd aardgasverbruik in de North Gate II, 2017-2021
In KWh/m2
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB), FOD Economie.

Grafiek 10. Evolutie van het genormaliseerd aardgasverbruik in de North Gate III, 2017-2021
In KWh/m2
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Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB), FOD Economie.

Voor North Gate III zien we een daling van 7,05 % in 2021 ten opzichte van het genormaliseerd 
verbruik kWh/m2 van het voorgaande jaar. Uit de analyse van de gegevens blijkt dat wij concrete 
inspanningen zullen moeten leveren om onze doelstelling te bereiken.  
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Tabel 7. Aardgasverbruik in North Gate III, 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling
Brutoverbruik 
(MWh) 2.300 2.239 2.343 2.251 2.552,89

Genormaliseerd 
verbruik (MWh) 2.457 2.464 2.597 2.774 2.569,64

Genormaliseerd 
verbruik (KWh)/
m2 

147 148 156 166 154,30 148,2

CO2-uitsoot (in 
ton)10 499 486 508 484 556,98

Bron: Vlaams EnergieBedrijf (VEB), FOD Economie.

Voort te zetten en uit te voeren acties 

• Blijven werken aan de sensibilisering voor een rationeel elektriciteitsverbruik en met name 
zorgen voor de verspreiding van goede praktijken om het gas- en elektriciteitsverbruik in ge-
val van langdurige afwezigheid te verminderen (uitschakelen van verlichting en IT-apparatuur, 
gebruik van thermostatische kranen, aanbevelingen om de aanwezigheid van persoonlijke 
elektrische toestellen in de kantoren te verbieden, enz.).

• Een procedure toepassen om het verbruik te verminderen in geval van onderbezetting van 
het gebouw. 

• Elk kwartaal het verbruik controleren tijdens de wekelijkse vergaderingen met Cofely. 

5.3 Water
Water wordt in de gebouwen gebruikt voor technische doeleinden (verwarming, luchtbevochti-
ging, glazenwassen), sanitaire voorzieningen (toiletten en douches), keukens van de North Gate, 
kitchenettes en de voorziening van de waterfonteinen op de kantoorverdiepingen.  
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Doelstelling 2021-2021
Het waterverbruik/vte met 5 % doen dalen.

Indicator
Jaarlijks waterverbruik in m³/vte

In het sectoraal referentiedocument wordt 6,4 m³/vte/jaar totaal waterverbruik als maatstaf 
voor uitmuntendheid voor kantoorgebouwen genoemd.

Een aantal kerngegevens voor het waterverbruik in het City Atrium C zijn weergegeven in tabel 8. 
Ze zijn afkomstig van de technische beheerder van het gebouw die de meterstanden van het water 
registreert. 

Aangezien er in de loop van 2009 afzonderlijke meters werden geïnstalleerd op de technische en 
huishoudelijke installaties van het City Atrium, beschikt de FOD sinds 2010 over meer gedetail-
leerde verbruiksgegevens. 

De inspanningen om de behoefte aan bevochtiging te verminderen, hebben vruchten afgeworpen 
op het gebied van waterverbruik voor technische doeleinden. 

In 2019 stellen we vast dat ons totaal waterverbruik per vte licht is gestegen ten opzichte van het 
gemiddelde verbruik in 2017 en 2018. In 2019 verbruikte elke medewerker gemiddeld 48 liter per 
dag12.

Dit verbruik zou veel hoger liggen dan de Europese benchmark die is vastgesteld op minder dan 6,4 
m³ per vte per jaar. 

Sinds 2020 stellen we een aanzienlijke daling van het waterverbruik vast, voornamelijk door de 
onderbezetting van het City Atrium. In 2021 daalde het waterverbruik per vte met 49,04 % ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

Tabel 8. Waterverbruik in het City Atrium, 2017-2021

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling

Waterverbruik 
voor huishoude-
lijke doeleinden 
(m³)

4.146 5.368 4.051 2.098 1.224

Waterverbruik 
voor technische 
doeleinden (m³)

32 62 154 0 0

Totaal waterver-
bruik (m³) 4.178 5.430 4.205 2.098 1.224

M3 per M2 0,20 0,25 0,20 0,10 0,06

Waterverbruik per 
vte (m³/vte) 8,34 10,84 9,62 4,67 2,38 9,14

Bron: FOD Economie, Cofely 

12  Waterverbruik voor huishoudelijke doeleinden (4.051 m3) /aantal vte’s (421) /200 werkdagen)
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Grafiek 11 toont de evolutie van het waterverbruik tussen 2013 en 2021 voor het City Atrium 
C-gebouw. 

Grafiek 11. Waterverbruik in het City Atrium, 2013-2021
In m3
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Grafiek 12. Maandelijks waterverbruik in het City Atrium in 2021 
In m³ 
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Bron: FOD Economie, Cofely. 

Grafiek 12 toont de evolutie van ons maandelijks waterverbruik. Het weerspiegelt de onderbezet-
ting van het gebouw als gevolg van telewerk voor de telewerkbare functies. Vanaf september is er 
een stijging ten opzichte van de periode mei-augustus, die samenvalt met een gedeeltelijke hervat-
ting van het werk (1 à 2 dagen per week) voor sommige diensten.  
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Wat het waterverbruik per vierkante meter betreft, was er een daling met 40 % ten opzichte van 
2020.

Grafiek 13. Elektriciteitsverbruik in het City Atrium, 2013-2021
In m² (m³/m²)
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Bron: FOD Economie, Cofely 

Onze reeds uitgevoerde acties en best practices

• Gescheiden meting voor technische en huishoudinstallaties om ons verbruik beter te monito-
ren en onze acties beter af te stemmen.

• Proactieve controle van sanitaire voorzieningen en keukentjes.

• Handmatige aflezing van de watermeter en vergelijking met het verbruik aangegeven in de 
jaarlijkse afrekening van de watermaatschappij.

Voort te zetten of uit te voeren acties

• De mogelijkheid onderzoeken om getimede en/of automatische koppen op kranen te instal-
leren en zo waterverspilling te voorkomen en het doorspoelen te vervangen door meer wate-
refficiënte systemen.

• Blijven sensibiliseren over de noodzaak van rationeel watergebruik en affiches ophangen met 
informatie over wat te doen als een lek wordt ontdekt in de sanitaire voorzieningen.

• Het schoonmaakpersoneel specifiek sensibiliseren voor waterbesparing. 

• De personeelsleden sensibiliseren. 
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Tabel 9. Evolutie van het waterverbruik in North Gate II en III, 2017-2021

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling

Totaal water-
verbruik (m³)

4.346 m3 
NG II

2.798 m3 
NG III
Totaal: 

7.144 m3

1.682 m3 

NG II
1.775 m3 

NG III13

Totaal:  
3.457 m3

1.751 m3 

NG II 
1.614 m3 

NG III
Totaal: 

3.365 m3  14

Waterverbruik 
per persoon 
(m³/vte)

4,80 
NG II
3,27  

NG III

6,25 
NG II
5,4 

NG III

Waterverbruik 
per persoon 
(m³/vte) voor 
de NG II en III

8,07 11,65 10,04 4,60 3,86 9,54

M3 per M2 0,21 0,10 0,10

Bron: Vivaqua en FOD Economie. 

Sinds 2019 beschikken we niet meer over de vte-gegevens per gebouw. Daarom hebben we het 
waterverbruik voor beide gebouwen (North Gate II en III) gecombineerd. 

Sinds 2020 registreren we een aanzienlijke daling van het waterverbruik, voornamelijk door de 
onderbezetting van het City het gebouw. In 2021 daalde het waterverbruik (m³/vte) in de gebou-
wen North Gate II en III met 16,09 % ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Voort te zetten of uit te voeren acties

• De gegevens over het waterverbruik in NGII en III verfijnen met het oog op de opstelling van 
een mogelijk actieplan.

• Een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de koppen van de kranen in de sanitaire voorzieningen 
te vervangen om waterverspilling te voorkomen en het doorspoelen te vervangen door meer 
waterefficiënte systemen;

• Blijven sensibiliseren over de noodzaak van rationeel watergebruik en affiches ophangen met 
informatie over wat te doen als een lek wordt ontdekt in de sanitaire voorzieningen.

• Het keuken- en schoonmaakpersoneel specifiek sensibiliseren voor waterbesparende maatre-
gelen.

13 We beschikken over verbruiksgegevens van 13.12.2019 tot 21.09.2020 (1.539 m3) en van 22.09.2020 
tot 17.11.2020 (246 m3). We hebben de periode van 13.12.2019 tot en met 31.12.2019 pro rata bere-
kend. Voor de periode van 18.11.2020 tot en met 31.12.2020 hebben we een gemiddelde berekend op 
basis van het laatste verbruik. 

14 De beschikbare gegevens belopen de periode van 1 januari 2021 tot en met 14 december 2021.
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5.4 Mobiliteit

Doelstellingen 2021-2023

Het brandstofverbruik van het wagenpark met 10 % verminderen. 
Ecoscore > 75 voor minstens 25 % van de voertuigen behalen. 
Een aandeel van 25% «groene» auto’s in het wagenpark behalen. 
Duurzaam woon-werkverkeer aanmoedigen. 
Faciliteiten voor videoconferentie uitbreiden.

Het sectoraal referentiedocument noemt drie maatstaven voor uitmuntendheid:

• het bestaan van instrumenten om duurzame woon-werkverplaatsingen van medewerkers te 
promoten en het gebruik ervan aan te moedigen; 

• een koolstofbudget invoeren voor alle dienstreizen; 

• faciliteiten voor videoconferenties voor alle personeelsleden en het gebruik ervan aanmoedigen. 

De opvolging van de resultaten gebeurt via de volgende indicatoren:

• jaarlijks brandstofverbruik in liters (per type brandstof);

• CO2-uitstoot/jaar;

• ecoscore per type voertuig op jaarbasis;

• % groene wagens.

Omdat we met heel wat personeelsleden zijn, hebben hun verplaatsingen (woon-werkverkeer en 
dienstreizen) een aanzienlijk milieueffect in termen van uitstoot van deeltjes en verontreinigende 
stoffen en verbruik van hulpbronnen. Om een duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren, heeft de FOD 
Economie verschillende acties ondernomen: een telewerkbeleid, de mogelijkheid om in een satel-
lietkantoor te werken, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een ticketing-systeem 
voor dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer, het voorzien van fietsenstallingen en dou-
ches voor fietsers, en de vergroening van het wagenpark. 
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Woon-werkverplaatsingen

Zoals benadrukt in de vorige milieuverklaring moet de FOD Economie om de drie jaar een bedrijfs-
vervoersplan (BVP) indienen bij het Brussels Instituut voor Leefmilieu. De FOD neemt via deze weg 
ook deel aan de federale mobiliteitsenquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

In 2017 nam de FOD Economie aan die enquête deel. De toename van het aantal treinverplaatsin-
gen die in het bedrijfsvervoerplan (BVP 2017) werd vastgesteld, wordt verklaard door het feit dat 
onze kantoren zeer dicht bij het station liggen en de mogelijkheid voor het personeel om een trei-
nabonnement te krijgen, dat de FOD Economie volledig betaalt.

De resultaten van de laatste bedrijfsvervoersplannen zijn weergegeven in tabel 10.

Tabel 10. Woon-werkverplaatsingen per vervoermiddel, BVP 2011-BVP 2021

Vervoermiddel Trein: Bus/
Metro Auto Fiets Te voet

BVP 2011 72,10 % 15,90 % 9,70 % 0,40 % 1,90 %

BVP 2014 71,84 % 16,71 % 5,75 % 2,58 % 3,28 %

BVP 2017 76.21 % 14,97 % 5,26 % 1,16 % 2,39 %

BVP 2021 77,75 % 18,14 % 1,35 % 2,65 % 0,11 %

Bron: FOD Economie.

Uit het laatste bedrijfsvervoerplan blijkt dat 77,75 % van de medewerkers van de FOD Economie 
de trein gebruikt voor hun belangrijkste verplaatsing. De gegevens hebben betrekking op 2020.

Wat 2021 betreft, geeft tabel 11 in detail de woon-werkverplaatsingen van alle personeelsleden 
weer15.  

Tabel 11. Woon-werkverplaatsingen per vervoermiddel, in 2021

Trein Bus / Metro Auto Fiets Te voet

78,95 % 17,62 % 1,24 % 2,19 % 0,00 %

Bron: FOD Economie.

Het sectoraal referentiedocument noemt als maatstaf voor uitmuntendheid het bestaan van in-
strumenten om duurzame woon-werkverplaatsingen van medewerkers te promoten en het ge-
bruik ervan aan te moedigen. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt volledig vergoed, en er 
bestaat een fietsvergoeding. Die informatie wordt regelmatig verspreid onder alle medewerkers. 
Dankzij de uitgevoerde acties hebben wij die maatstaf voor uitmuntendheid bereikt. Wij blijven 
echter onze personeelsleden sensibiliseren voor duurzame verplaatsingen. 

15  De resultaten worden berekend op basis van de beschikbare gegevens. Voor 24 % van de personeelsle-
den is die informatie niet in de databank terug te vinden. 
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Faciliteiten voor videoconferentie 

Faciliteiten voor videoconferentie zijn beschikbaar voor alle personeelsleden en het gebruik ervan 
wordt aangemoedigd om lange afstandsverplaatsingen te verminderen. Medewerkers beschikken 
over de nodige informatie op intranet of via handleidingen.  

• Voor interne communicaties en vergaderingen gebruiken wij Skype for Business en Teams.

• Voor online vergaderingen met externen gebruiken wij Skype for Business of Teams. 

Deze maatstaf voor uitmuntendheid is dus bereikt. 

Dienstverplaatsingen

De FOD Economie beschikt over een park van dienstvoertuigen die zowel door de professionele 
chauffeurs als door de andere ambtenaren worden gebruikt. Die laatsten gebruiken de voertuigen 
voor onder meer controle- en inspectieopdrachten of om deel te nemen aan vergaderingen op 
(inter)nationaal niveau.

Daarnaast biedt de facilitaire dienst ook vervoersalternatieven aan, namelijk metro- en/of treintic-
kets. 

Sinds oktober 2013 stelt de FOD Economie tevens twee elektrische fietsen ter beschikking van 
het personeel voor dienstverplaatsingen. 

Tabel 12 geeft een overzicht van het aantal aangekochte treintickets.

Tabel 12. Aantal aangekochte treintickets, van 2016 tot 2021

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aangekochte 
treintickets 4.399 3.834 4.005 3.940 1.499 3.040

Bron: FOD Economie.
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2020 was een bijzonder jaar vanwege de gezondheidscontext, waardoor het gebruik van bepaalde 
verplaatsingsmiddelen werd beïnvloed: de aankoop van treinkaartjes daalde met 62 %.  Dat komt 
doordat onze medewerkers die zich tijdens de gezondheidscrisis moesten verplaatsen, er soms de 
voorkeur aan gaven de eigen auto te nemen in plaats van het openbaar vervoer. In 2021 is het 
aantal van aangekochte treintickets opnieuw gestegen met de terugkeer naar kantoor. Bovendien 
werd de verlenging van de abonnementen bevroren, zodat medewerkers een aanvraag voor trein-
tickets moesten indienen. Dat verklaart de stijging in 2021.

Een koolstofbudget 

Deze maatstaf is niet bereikt omdat wij geen koolstofbudget hebben om onze emissies te compen-
seren. In het kader van het EMAS-actieplan 2021-2024 zullen wij de mogelijkheid onderzoeken 
om een koolstofbalans in te voeren voor vliegreizen bij buitenlandse zendingen   

Fleet management

Gebruik en samenstelling van het wagenpark

De facilitaire dienst is verantwoordelijk voor het “fleet management” en heeft dus als opdracht 
personen en goederen efficiënt en duurzaam te vervoeren en voertuigen ter beschikking te stellen. 
Dat moet gebeuren met aandacht voor de veiligheid van de bestuurders en passagiers.

In 2021 bestond het wagenpark van de FOD Economie uit 91 voertuigen. 

Grafiek 14. Wagenpark van de FOD Economie in 2021 
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Bron: FOD Economie.

Tabel 13 geeft de verdeling weer van de voertuigen per Euronorm.
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Tabel 13. Aantal voertuigen per Euronorm, 2017-2021 

Euronormen Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Geen euro-
norm

2017 10 11 38 23 1

2018 4 10 40 52 0

2019 0 7 40 46 0

2020 0 1 22 67 0

2021 0 1 26 64 0

Bron: FOD Economie.

De voertuigen worden gebruikt naargelang de te verlenen diensten en de eigenschappen van het 
voertuig. In 2021 bestond het wagenpark uit: 

• 52 dieselwagens, 

• 15 benzinewagens, 

• 11 cng-wagens, 

• 7 hybride voertuigen, 

• 6 elektrische voertuigen 

De benzinewagens, alsook de elektrische en hybridewagens worden ingezet in Brussel of voor 
korte trajecten. Dieselwagens worden ter beschikking gesteld van de operationele diensten voor 
langere trajecten. Het goederenvervoer gebeurt met bestelwagens of vrachtwagens naargelang de 
te vervoeren goederen (massa, volume, …). 

Grafiek 15. Aantal voertuigen per type brandstof
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Bron: FOD Economie.
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In de komende jaren wil de FOD Economie zijn wagenpark verminderen en meer elektrische en 
cng-voertuigen (bestelwagens). De FOD Economie wil zijn wagenpark milieuvriendelijker maken 
en verhoogt zijn inspanningen op dat vlak. De beleidslijn in dat verband is om de oudste voertuigen 
geleidelijk te vervangen en de voorkeur te geven aan voertuigen met een lage of nulemissie. 

Sinds 2020 hebben wij de doelstelling van 25 % “groene” wagens voorzien in Omzendbrief 307 
overschreden. 

Grafiek 16. Percentage voertuigen per type brandstof/technologie 
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Bron: FOD Economie.

De gemiddelde ecoscore van het wagenpark bedroeg 67,5 aan het einde van 2021. 15 % van ons 
wagenpark heeft een ecoscore van meer dan 75. We stellen een kleine daling vast ten opzichte van 
het voorgaande jaar (16 %). Wij blijven ons inspannen om de doelstelling van 25 % van het wagen-
park met een ecoscore van meer dan 75 te halen. 

De evolutie van het voertuigverbruik wordt verklaard door het aantal afgelegde kilometers en het 
type voertuig dat wordt gebruikt.

Grafiek 17 toont de evolutie van het aantal door onze voertuigen afgelegde kilometers sinds 2015. 
Sinds 2017 zien we een neerwaartse trend, die deel uitmaakt van een beleid om ons wagenpark te 
optimaliseren. In 2021 stellen we echter een lichte stijging (+4,98 %) vast van het aantal afgelegde 
kilometers ten opzichte van het voorgaande jaar. 
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Grafiek 17. Evolutie van het aantal afgelegde kilometers, 2015-2021 
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Bron: FOD Economie.

De neerwaartse trend komt ook tot uiting in ons brandstofverbruik16. 

Grafiek 18. Jaarlijks brandstofverbruik in liters, 2013-2021

126.956

110.849
98.400

106.985
99.199

90.242

62.000

43.500 41.359

55.800

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling

Bron: FOD Economie.

In 2021 verbruikten we 41.359 liter brandstof. Dat was een daling van 2.141 liter ten opzichte van 
2020. Die ontwikkeling ligt in de lijn van onze inspanningen om het wagenpark te optimaliseren en 
groener te maken. De covid-crisis en telewerken hebben in dat resultaat ook een grote rol ge-
speeld. 

16  Voor het ogenblik maken we geen verschil tussen de verschillende soorten brandstoffen. 
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Grafiek 19. CO2-uitstoot van de dienstvoertuigen in ton, 2013-2021 
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Bron: FOD Economie.

In 2021 zien we dat de CO2-uitstoot van onze dienstvoertuigen lichtjes gedaald is ten opzichte van 
2020.17 De gezondheidssituatie en het uitgebreide telewerken hebben ook een rol gespeeld in de 
vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van onze dienstvoertuigen.  

Onze verwezenlijkingen 
• Voltooiing van het bedrijfsvervoerplan en federale diagnose van woon-werkverkeer in 2021.
• Aankoop van nieuwe en meer duurzame voertuigen. 
• Communicatie en sensibilisering van het personeel rond duurzame mobiliteit. 
• Een elektrisch oplaadpunt installeren voor dienstvoertuigen.
• Meer telewerken.
• Versterking van de faciliteiten voor videoconferenties.  

Voort te zetten en uit te voeren acties
• Bewustmaking van het personeel tijdens de Brusselse Week van de Mobiliteit, die elk jaar in 

september plaatsvindt.
• Voorstel voor een eco-rijopleiding voor chauffeurs en leden van het Directiecomité. De mo-

gelijkheid onderzoeken om de opleiding uit te breiden naar controleurs. 
• Analyse van de dienstverplaatsingen per voertuig (leveringen, dienstverplaatsingen) om na te 

gaan in hoeverre ze zijn geoptimaliseerd (carpooling, omgekeerde logistiek, minimalisering 
van het aantal afgelegde kilometers tijdens leveringen, enz.). 

• Het gebruik van dienstfietsen voor dienstverplaatsingen bevorderen via wedstrijden of uitdagingen.
• Opmaak van een stand van zaken van de bestaande fietsinfrastructuur en formuleren van 

geschikte verbeteringen.
• Studie over de compensatie van het koolstofeffect van vliegreizen in CO2.

17 De gebruikte omzettingscoëfficiënt bedraagt 2,7 kg CO2/l verbruikte diesel (bron: 1996 and 2006 
Guidelines for national Greenhouse Gas Inventories, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – 
UN et C02 Emissions from fuel Combustion 2010 International Energy Agency ed.). In het gegeven “totale 
hoeveelheid verbruikte brandstof” is het verbruik van benzine mee ingecalculeerd. We beschikken mo-
menteel niet over de getrieerde gegevens van alle jaren en maken daarom nog geen onderscheid in het 
soort brandstof.
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5.5 Duurzaam aankoopbeleid 
Doelstellingen 2021-2023

75 % gerecycleerd papier of volgens ecolabel gecertificeerd papier behalen. 
Streven naar 50 % van kantoorbenodigdheden voorzien van een ecolabel aangekocht via de 
bestelcatalogus.
Streven naar 65 % schoonmaakproducten met ecolabel die dagelijks door het onderhoudsper-
soneel worden gebruikt.
Meer rekening houden met milieucriteria bij de keuze van de leveranciers van bedrijfs- en 
dienstwagens.
Het sectoraal referentiedocument noemt als maatstaf voor uitmuntendheid dat al het gebruik-
te kantoorpapier gerecycleerd is of een ISO type I-label heeft (bv. EU-ecolabel).

Het beleid van de FOD is erop gericht onze hulpbronnen gedurende hun hele levenscyclus effici-
enter te gebruiken. Dat impliceert een globale reflectie over de aankopen en de wens om waar 
mogelijk hergebruik en recycling te bevorderen (meubilair, kantooruitrusting, enz.).

De aankopen van de FOD worden centraal beheerd door de Aankoopdienst van de Stafdienst Budget 
en Beheerscontrole. Dankzij het centrale aankoopbeheer kan de FOD Economie zich gemakkelijker 
houden aan de wettelijke regels over openbare aanbestedingen en aan de omzendbrieven over een 
duurzaam aankoopbeleid. Tot nu toe gaat de FOD Economie uit van de volgende bepalingen:

• de FOR/CMS-catalogi, die een keuze van voorgedefinieerde producten bieden; 

• de gids voor duurzame aankopen, die de aankoop van ecologische producten of producten 
die in sociaal verantwoorde omstandigheden zijn geproduceerd, vergemakkelijkt; 

• de federale omzendbrief «duurzame aankopen» van 16 mei 2014 tot intrekking van die van 
27 januari 2005, die voorziet in de invoeging van sociale en milieuclausules die de toegang 
van kleine en middelgrote ondernemingen tot federale overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten bevorderen; 

• omzendbrief 307 sexies, op grond waarvan departementen met een wagenpark van meer dan 
20 voertuigen hun aankoopbudget zodanig moeten heroriënteren dat een deel van alle aan-
geschafte voertuigen hybride, CNG of elektrisch is en dat een deel van de voertuigen een 
ecoscore van meer dan 75 heeft. 
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In een rationeel beleid rond hulpbronnen moeten die efficiënter worden beheerd gedurende hun hele 
levenscyclus, van de eerste winning tot de verwijdering of de recycling en/of het hergebruik.  Preventie 
op het gebied van aankoop, consumptie en afvalproductie is dan ook de leidraad die ons drijft. 

Om zijn duurzaam aankoopbeleid verder te verbeteren, heeft de FOD voor het eerst, voor de cyclus 
2021-2023, specifieke doelstellingen vastgelegd voor kantoorbenodigdheden, papier en schoonmaak-
producten. Wij blijven ons ook inspannen voor het hergebruik van meubilair, en zodra het mogelijk is 
om onze gegevensverzameling te verbeteren, zullen wij een specifieke doelstelling vaststellen. 

Wij willen onze analyse ook verrijken met het in kaart brengen van al onze duurzame aankopen. Op 
dit moment hebben wij geen percentage milieuclausules in het bestek. 

Kantoorpapier 

100 % van het gebruikt printpapier (wit A3 en A418) is gerecycleerd of afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen. Het gebruikt papier is derhalve milieuvriendelijk.  

Wat de printroom betreft, was in 2021 het drukpapier ook gecertificeerd (ecolabel, FSC) en gere-
cycleerd. 

Wij hebben dus de maatstaf voor uitmuntendheid bij de aankoop van papier bereikt, d.w.z. «100 % 
gerecycleerd of gecertificeerd kantoorpapier». 

Kantoorbenodigdheden

Om zijn prestaties voor logistieke steun te optimaliseren, reorganiseerde de facilitaire dienst zijn 
beheer voor kantoorbenodigdheden eind 2008/begin 2009.

Een elektronische «ECOMAG»-catalogus werd daarbij gecreëerd. De volledige procedure voor de 
bevoorrading van de medewerker met bureauartikelen werd geïnformatiseerd om zo het verbruik 
beter op te volgen. Kantoorbenodigdheden omvatten ook klein briefpapier en papier, maar geen 
IT-materiaal. 

Het aanbod werd de afgelopen jaren eveneens gerationaliseerd. Zo daalde het aantal voorgestelde 
artikelen van 515 naar 372 in 2017 en naar 36719 in 2018. In 2019 bood de catalogus 387 artike-
len aan.  

De ECOMAG-catalogus biedt momenteel 340 artikelen aan.  

Voor kantoorbenodigdheden wordt systematisch een beroep gedaan op de dienst FORCMS (FOD-
overschrijdende raamcontracten), die georganiseerd wordt door de FOD Beleid en Ondersteuning 
(FOD BOSA). Dat gecentraliseerde systeem maakt het mogelijk om in elke administratie nutteloze 
herhalingen van dezelfde aanbestedingsprocedures te vermijden aangezien de bestekken en de 
offerteaanvragen van de FOD BOSA uitgaan. Dankzij de groepering van kopers kan elke federale 
overheidsinstantie ook voordelige prijzen genieten.

De update van de catalogus gebeurde jaarlijks om te kunnen profiteren van de nieuwigheden die 
door FORCMS voor duurzamere bureaubenodigdheden werden aangeboden. In totaal worden zo’n 
132 milieuvriendelijke producten (38,82 %) in die catalogus opgenomen, waaronder post-its ver-
vaardigd uit gerecycleerd papier, markers-viltstiften uit gerecycleerd plastiek, schriften met biolo-
gisch afbreekbare ringen, kaften uit gerecycleerd karton en chloorvrij gebleekt papier, balpennen 
in gerecycleerd materiaal, bureaulampen uitgerust met spaarlampen en plakband gemaakt van pa-
pier en natuurlijke vezels. 

18 Het gaat om papier van 80 g en 160 g. 
19 Onder de aangeboden artikelen zijn er nog de 80 soorten meubelen die niet meer in voorraad zijn. In 

plaats daarvan, bieden wij het personeel recuperatiemeubilair aan.
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De ECOMAG-catalogus onderging eveneens een ontwikkeling. Nieuwe milieuvriendelijkere kan-
toorbenodigdheden werden aangeboden, waaronder tweedehandsmeubelen die zoals nieuw zijn, 
herlaadbare batterijen met aangepaste laders, papiermanden in gerecycleerd plastiek, kartonnen 
bekers en schemerlampen uitgerust met spaarlampen.

Onderhoudsproducten 

In 2021 heeft 60 % van de producten die door het schoonmaakpersoneel dagelijks gebruikt wor-
den voor het onderhoud van het City Atrium een ecolabel. De covid-19-crisis heeft ons gedwon-
gen ons schoonmaakbeleid voor kantoren te herzien en ontsmettingsmiddelen in te voeren die niet 
aan ecologische criteria voldoen. 

Onderhoudsproducten voor voertuigen

Sinds 2021 werken wij aan strengere milieucriteria voor de reiniging en het onderhoud van onze 
voertuigen. Wij zijn begonnen ons wagenpark uit te rusten met “groene” banden die de voetafdruk 
van onze voertuigen verkleinen. De impact van hun gebruik op het milieu is minimaal dankzij de 
geselecteerde componenten, die aanzienlijk bijdragen tot een lager brandstofverbruik en een la-
gere CO2-uitstoot.

Onze verwezenlijkingen

• Afschaffing van gadgets bij evenementen of vervanging ervan door duurzame gadgets. 

• Duurzame aankoop van sanitaire producten (zeep, toiletpapier, enz.).

• Hergebruik van kantoorbenodigdheden.

• Hergebruik van meubilair.

• Afschaffing van de aankoop van papieren agenda’s. 

Voort te zetten en uit te voeren acties

• Een gemeenschappelijke aanbestedingsmethode ontwikkelen, met een milieuvriendelijke 
aankoopoptie via onze interne instrumenten.

• Een monitoringproces invoeren om de milieuimpact van de verschillende aankoopaanvragen 
en hun milieucertificering na te gaan.

• Organisatie van een opleiding voor aankoopcorrespondenten om informatie te verstrekken 
over en bekendheid te geven aan bestaande goede praktijken op dat vlak.

• De ECOMAG-catalogus optimaliseren en het aantal duurzame producten verhogen. 

• Een tweedehandseconomaat oprichten.

• De onderhoudsproducten voor voertuigen door milieuvriendelijke producten vervangen. 

• De mogelijkheid onderzoeken om voor een groene carwash te kiezen. 
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5.6 Papier

Doelstelling 2021-2023

Het papierverbruik/vte met 5 % doen dalen.

Indicatoren

Hoeveelheid papier in kg/vte/jaar 

Er moet worden opgemerkt dat het sectoraal referentiedocument als maatstaf voor uitmuntend-
heid 15 bladen/vte/dag aangeeft.

In de loop van 2019 verving onze IT-afdeling een aantal van de printers. Dat veroorzaakte proble-
men bij het beheer en de monitoring van de drukgegevens. Voorlopig zijn slechts enkele van die 
printers aangesloten op een geïntegreerd systeem. Omdat we niet over de volledige printgegevens 
beschikken, hebben wij ervoor gekozen die gegevens buiten beschouwing te laten. 

In onze analyse houden wij rekening met de gegevens over papierbestellingen voor het City Atrium 
C en de North Gate. 

Om een optimaal beheer te garanderen, zal ICT een project opstarten om alle fotokopieerappara-
ten en scanners te monitoren. Het is de bedoeling betrouwbare en globale gegevens te kunnen 
verstrekken over het aantal afdrukken. 
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Tabel 14. Papierverbruik in het City Atrium, 2016-2021

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling

Aantal A4 bla-
den 
(x 1.000) 

2.735 2.112 2.062 2.087,5 850 430

Massa-
equivalent (kg) 
20

13.675 10.563 10.312 10.417 4.341,5 2.145,7

Verbruik per 
persoon (kg/
persoon)

24 19 18,51 17,6 7 3,66

Verbruik per 
vte (kg/vte) / 21 20,58 25 9,45 4,17 23,75

Bron: FOD Economie.

Voor het City Atrium-gebouw lieten de jaargegevens sinds 2020 positieve resultaten zien ten op-
zichte van de doelstelling. 

De benchmark voor uitmuntendheid volgens het EU2019/61-besluit is 15 A4-vellen/voltijdsequi-
valent werknemer/werkdag. In 2019 waren er 22,5 A4-vellen per vte per werkdag21. 

In 2020 registreerden we een daling van het papierverbruik van 62 %. Dat is het equivalent van 8,6 
vellen A4-papier per vte per werkdag22. 

De gegevens voor 2021 tonen een daling met 49,4 % van het papierverbruik (A4) ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Dat komt overeen met 3,8 vellen A4-papier per vte per werkdag23. Dat resul-
taat is het gevolg van de lage bezettingsgraad van het gebouw.  

Wat logopapier betreft, hebben wij in 2021 7.000 vellen gebruikt, hetzij een daling met 65 % ten 
opzichte van 2020.

20  Een A4-blad (210 mm x 297 mm) met een standaardgewicht per m² van 80 g weegt 4,99 g. 
21  2.087.500/421 vte’s/220 werkdagen 
22  850.000/449 vte’s/220 werkdagen
23  430.000/514,76 vte’s/220 werkdagen 
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Grafiek 20. Papierverbruik (A4) per vte in het City Atrium C, 2017-2021 
In kg/vte
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Bron: FOD Economie.

Voor NG II en III tekenden wij een verbruik van 1.250.000 vellen A4 op in 2019. Dat komt overeen 
met 6.237,5 kg en 9 kg per vte. In 2020 waren dat in totaal 650.000 A4-vellen, 200.000 A3-vellen 
en 5.000 vellen logopapier. 

In 2021 daalt ons papierverbruik verder. In totaal verbruikten wij 510.000 A4-vellen, wat een da-
ling met 21,5 % is ten opzichte van 2020. Wat A3-papier betreft, registreerden we in totaal 
57.500 vellen, wat overeenkomt met een afname van 71,25 %. 

Tabel 15. Papierverbruik (A4) in North Gate II en III, 2019-2021

Jaar 2019 2020 2021 Doelstelling 

Aantal A4 bladen 
(x 1.000) 1250 650 510

Massa-equivalent 
(kg) 24 6.237,5 3.243,5 2544,9

Verbruik per 
vte (kg/vte) 9 4,3 2,92 8,55

Bron: FOD Economie.

24  Een A4-blad (210 mm x 297 mm) met een standaardgewicht per m² van 80g weegt 4,99g. 
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Grafiek 21. Papierverbruik (A4) per vte in North Gate II en III, 2017-2021
In kg/vte
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Bron: FOD Economie.

Het zou ook interessant zijn om het aantal per site gekochte vellen papier te kunnen vergelijken 
met het aantal gemaakte afdrukken.

Op lange termijn is de beste oplossing voor het papierverbruik de overgang naar een «papierloze» 
FOD, waarbij steeds meer documenten met betrekking tot administratieve activiteiten uitsluitend 
in elektronische vorm bestaan. De gezondheidscrisis heeft de digitalisering versneld en verschil-
lende initiatieven zijn uitgevoerd, zoals het gebruik van de elektronische handtekening. Andere 
initiatieven zijn gaande, met name elektronische archivering. 

Tabel 16. Afdrukken uit de printroom, 2016-2021 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

A3 kleur 414.189 351.782 445.734 157.849 141.394 107.167

A3 zwart 685.852 367.686 288.073 232.611 208.107 233.976

A4 kleur 203.167 166.890 165.141 102.573 277.205 164.223

A4 zwart 1.393.196 1.105.763 1.041.635 780.194 864.174 943.387

Bron: FOD Economie.

Uit de analyse van de gegevens van de printroom blijkt een daling in 2021 van kleurafdrukken (A3 
en A4). Anderzijds was er een aanzienlijke stijging met 9,17 % van het aantal A4-afdrukken in 
zwart in vergelijking met 2020 en een stijging met 12,43 % van het aantal A3-afdrukken in zwart. 
Die stijging is hoofdzakelijk te wijten aan het grote aantal gedrukte nieuwsbrieven en brieven in 
het kader van de gezondheidscrisis. 
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Onze reeds uitgevoerde acties en best practices

• Verspreiding van goede praktijken en papierbesparende acties: gebruik van elektronische 
handtekening en elektronische archivering. 

• Digitalisering van interne verrichtingen (nota’s, verlofbladen, enz.).

• Beleid om het papierverbruik bij dienstvergaderingen te verminderen.

• Implementatie van een toepassing die het mogelijk maakt om EU-verklaringsaanvragen van 
beroepskwalificaties te behandelen. 

• Beleid om het drukken van brochures en statistieken te rationaliseren. 

Voort te zetten en uit te voeren acties 

• Intensivering van de bewustmakingscampagnes over het rationeel gebruik van papier.

• Voortzetting van het project om de archieven te digitaliseren.

• Uitbreiding van de digitale verwerking van inkomende post en de digitale opslag en het digi-
tale beheer van verzendingen. 

• Implementeren van een geïntegreerd systeem dat gegevens kan verstrekken over het aantal 
afdrukken per locatie. 

5.7 Afval 

Doelstellingen 2021-2023 

De productie van restafval met 7 % doen dalen.
De productie van papier- en kartonafval met 5 % doen dalen.
De productie van PMD- en glasafval met 5 % doen dalen. 

Indicatoren 

Hoeveelheid afval (per type afval) in kg/vte/jaar
Hoeveelheid PMD-afval in m³/vte/jaar

Maatstaven voor uitmuntendheid uit het sectoraal referentiedocument 

• in kantoorgebouwen wordt geen afval gestort. 

• in kantoorgebouwen ligt de totale afvalproductie onder 200 kg/vte/jaar.

200 kilogram is de hoeveelheid afval die een werknemer van een bedrijf per jaar produceert. 
Vermindering van het afvalverbruik op de werkplek is dan ook een essentieel onderdeel van een 
holistische benadering van milieubescherming. 

Een selectieve inzameling met het oog op recyclage en/of hergebruik van het afval door gespecia-
liseerde firma’s werd opgezet in het City Atrium C en in de North Gate II en IIII voor de volgende 
afvalstromen: papier, karton, glas, batterijen, PMD, restafval en gevaarlijk afval. Dit laatste is af-
komstig van het onderhoud van de gebouwen (TL-lampen en andere) en printers (inktpatronen). 
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Tabel 17. Ingezameld afval in het City Atrium, 2014-2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling 

Pmd (m3) 0,05 0,05 0,06 0,07 0,11 0,0925 0,13 0,09 0,085

Papier en 
karton 
(kg)

21 21 26 27 6,76 20 kg 
0,08 m3 26

13 kg 
0,10 m3

 
0,05 m3

19 kg  
0,076 m3

Glas (kg) 1 1 1 0,91 2,66 2,4 0 0,63 2,28

Restafval 
(kg) / 22 40 34,66 36,17 42 17 13,38 39,06

Bron: Renewi, Suez, ERP-GAN.

In 2021 registreerden wij een daling van de voornaamste hoeveelheden afval. Wat pmd-afval be-
treft, noteerden we voor 2021 een daling van 30,77 %. 

Ook onze hoeveelheid restafval daalde met 21,29 % ten opzichte van 2020. Wat glasafval betreft, 
noteerden we een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Er moet worden opgemerkt dat er 
vanwege de gezondheidssituatie en de sluiting van ons gebouw gedurende enkele maanden geen 
glasafval werd ingezameld. Niettemin is onze doelstelling voorlopig bereikt en zelfs overtroffen. 

Tabel 18. Hoeveelheden ingezameld afval in North Gate II en III, 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021 Doelstelling 

Pmd (m3/vte) 0,09 0,14 0,14 0,22 0,08 0,13

Papier en kar-
ton (kg/vte) 26 50,69 9427 5928 44,5829 89,3

Glas (kg/vte) 4,34 2,17 12 11 9,53 11,4

Restafval (kg/
vte) 183 232 146 138 122,75 135,78

Bron: Renewi, Suez, ERP-GAN.

25 De gegevens zijn beschikbaar vanaf mei 2019.
26 Volgens de gegevens van Renewi hadden we voor 2019 in totaal 34,47 m³ papier- en kartonafval en 8,38 

ton vertrouwelijk papier. Voor vertrouwelijk papier hebben wij de cijfers vanaf mei 2019.
27 Voor 2019 bevestigt Net Brussel dat zij in totaal voor 3.600 kg kartonafval inzamelden. Renewi haalde 

63,08 ton papier en vertrouwelijk papier op.
28 Voor 2020 bevestigt Net Brussel dat het 20.800 kg karton inzamelde (27,66 kg/vte) en Renewi dat het 

23,51 ton papier ophaalde (31,26 kg/vte).
29 In totaal produceerden wij 20.800 kg kartonafval (Net Brussel) en 18,01 ton papierafval (Renewi).
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Uit de gegevens blijkt een daling van het restafval (-11,05 %) en het glasafval (13,36 %). Wij stellen 
een aanzienlijke daling van karton- en papierafval (-24,44 %) en van pmd-afval (-63,64 %). 

Wat het restaurant betreft, heeft Sodexo tussen oktober en december 2021 200,38 kg organisch 
afval geregistreerd. 

Ander afval 

De hoeveelheden gevaarlijk afval zijn minimaal en zijn voornamelijk afkomstig van de activiteiten 
van het werkpersoneel en het vervangen van de neonverlichting op de verschillende verdiepingen. 

Tabel 19. Aantal weggenomen lampen in het City Atrium, 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021

363 244 217 0 0

Bron: Cofely. 
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Tabel 20. Aantal weggenomen lampen in North Gate II en III, 2017-2021 

2017 2018 2019 202030 202131

128 kg 100 lampen 7,6 kg 500 tl-lampen van 36 W 
60 tl-lampen van 58 W 

400 tl-lampen van 18 W

500 tl-lampen van 36 W 
60 tl-lampen van 58 W 

400 tl-lampen van 18 W
Bron: Veolia. 

Na analyse van de gegevens met onze onderhoudsfirma hebben we twijfels over de nauwkeurig-
heid van de gegevens voor 2019. Sinds 2020 wordt er handmatig geteld.  

Tabel 21. Hoeveelheid OWA- inktpatronen, 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021

1.017 kg 550 kg 620 kg 233 kg 175,4 kg

Bron: OWA.

Voor inktpatronen was er een vermindering van 24,72 %. 

Onze verwezenlijkingen

• Organisatie van duurzame evenementen en gebruik van de FIDO-checklist. 

• Afschaffing van gadgets bij evenementen of vervanging ervan door duurzame gadgets. 

• Hergebruik van bestaand meubilair.

• Hergebruik van kantoorbenodigdheden en schenking aan scholen en verenigingen. 

Sinds 2021 hebben wij partner-
schappen opgezet met scholen en 
verenigingen in Brussel. Het doel is 
het schenken van mappen en klein 
kantoormateriaal die onze diensten 
niet meer nodig hebben. 

Onze mappen en kantoorbenodigd-
heden zijn bijvoorbeeld gebruikt 
door de leerlingen van de school “La 
fraternité” te Laeken. Dit is een 
school die de beginselen van duur-
zame ontwikkeling volledig heeft 
geïntegreerd en er haar dagelijkse 
doelstelling van heeft gemaakt. 

Procure, Ecole de la Fraternité, Laeken 

Een van hun projecten is het opzetten van een donatiewinkel genaamd “procure”. Elke leerling kan 
voor een kleine bijdrage het materiaal krijgen dat hij of zij nodig heeft. Het enthousiasme van het 
hele team en van de leerlingen heeft ons overtuigd en heeft ons in staat gesteld de positieve im-
pact van onze projecten concreet te zien.  

30  In 2020 had de verwijdering van lampen betrekking op een periode van 8 maanden. 
31  In 2021 had de verwijdering van lampen betrekking op een periode van 15 maanden. 
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Voort te zetten en uit te voeren acties

• Een afvalmonitoringsysteem opzetten en in toekomstige contracten een specifieke clausule 
opnemen om over de reële hoeveelheden te kunnen beschikken. 

• De mogelijkheid bestuderen om individuele afvalbakken af te schaffen.

• Bewustmakingscampagnes over sortering voeren. 

5.8 Biodiversiteit
Het gebouw City Atrium, gelegen in de gemeente Sint-Joost, heeft een oppervlakte van 21.120 m². 
Er is geen aangrenzende groene ruimte (tuin of binnenplaats), zodat het ecologisch potentieel zeer 
beperkt is.

Het North Gate-complex, gelegen in het centrum van Brussel en met een kantooroppervlakte van 
34.117 m², omvat een patio van 570 m² met bomen op de benedenverdieping. 

Er is ook een groene ruimte op de -1 en een tuin van 352 m². 

5.9 Uitstoot 
In 2020 genereerde het gasverbruik voor de verwarming van onze gebouwen 1.018 ton CO2-
equivalent. Het energieverbruik genereerde 1.811 ton CO2-equivalent. 117 ton CO2-equivalent 
werd uitgestoten door de dienstverplaatsingen van onze medewerkers met onze dienstvoertuigen.

In 2021 genereerden wij in totaal 2.994,96 ton CO2. 

Grafiek 22. CO2-uitstoot per type gebruik in 2021 

38,88%

57,38%

3,74%

Gas Elektriciteit Mobiliteit

Bron: FOD Economie.
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In het kader van de voortdurende verbetering van zijn milieubeheersysteem wil de FOD Economie 
de opvolging van de indicatoren verbeteren en zoveel mogelijk stofstromen opnemen in zijn uit-
stootdiagnose. Vanaf 2021 willen wij de uitstoot integreren die verband houdt met de fabricage 
van IT-apparatuur en met het woon-werkverkeer van het personeel. 

Tabel 22. Hoeveelheid CO2-uitstoot in ton per gebruik per gebouw, 2019-2021
In ton

2019
City Atrium

2019
North Gate 

II & III

2020
City Atrium

2020
North Gate 

II & III

2021
City Atrium

2021
North Gate 

II & III

Elektriciteit 615 1.530 545 1.266 493,16 1.225,21

Gas 272 833 270 748 305,42 859,17

Mobiliteit 167 117 112

Bron: FOD Economie.

Uit te voeren acties 
• De haalbaarheid van een koolstofvoetafdruk voor alle FOD-activiteiten bestuderen.
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6. Doelstellingen in verband met de missies
Alle opdrachten van de FOD Economie worden geacht onder het milieubeheersysteem te vallen. 
Aangezien het de algemene directies zijn die instaan voor de eigenlijke activiteiten van de FOD, 
wordt de milieuanalyse van de opdrachten uitgevoerd per directie. De analyse begint met het op-
maken van een gedetailleerde inventaris. Dit heeft tot doel om geen opdrachten te veronachtza-
men waarbij weinig ambtenaren betrokken zijn en die daardoor ten opzichte van de basisopdrach-
ten van de FOD als bijkomend betiteld kunnen worden, terwijl ze toch aanzienlijke milieueffecten 
kunnen hebben.

In totaal werden er in de algemene directies een 200-tal opdrachten geteld. Na de inventarisering 
wordt er bestudeerd welke opdrachten een impact hebben op het milieu. Er waren een honderdtal 
opdrachten met een milieu-impact. Voor een vijfentwintigtal van die opdrachten beschikt de orga-
nisatie over voldoende middelen en autonomie om, met een goede kans op slagen, actie te onder-
nemen om de milieueffecten van de organisatie te verbeteren.

In tabel 23 staan de opdrachten van de zeven algemene directies die in aanmerking komen voor 
een project om hun milieueffecten te verbeteren. De overige directies hebben geen opdrachten 
met een belangrijk (significant) milieueffect en worden hier niet in opgenomen. Dat wil daarom niet 
zeggen dat ze geen acties kunnen ondernemen.
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Tabel 23. Opdrachten die voor verbetering vatbaar zijn op het vlak van milieu-impact per algemene directie

Algemene Directie Energie (E2)
Taken Milieueffect

Toezien op de kwaliteit van aardolieproducten (FAPETRO): de controleprocessen verbe-
teren enerzijds door de accreditatie als keuringsinstelling te behouden overeenkomstig 
de vereisten van de NBN EN ISO 17020 norm en anderzijds door de controlescope uit te 
breiden tot andere aardolieproducten en tot andere niveaus van de toeleveringsketen. 

Luchtverontreiniging beheersen (emissie van vluchtige organische stoffen, emissie 
als gevolg van een ongeval).

Biobrandstoffen: toezicht op de uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende 
de verplichting om duurzame biobrandstoffen te mengen in fossiele brandstoffen.

Strijd tegen de opwarming van de aarde door het gebruik van hernieuwbare hulp-
bronnen (o.a. effect op de luchtkwaliteit).

De nieuwe regelgeving inzake offshore-aanbestedingen, de aanwijzing van percelen 
binnen het extra gebied voor offshore-energieproductie, de aanwijzing van het on-
twerp van de uitbreiding van het Modular Offshore Grid, enz. dragen bij tot de ver-
mindering van broeikasgassen.

Strijd tegen de opwarming van de aarde door de productie van hernieuwbare ener-
gie (o.a. effect op CO2-uitstoot, luchtkwaliteit, enz.).

Uitvoering van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) als onderdeel van de 
verwezenlijking van de energie- en milieudoelstellingen van België en de doelstellin-
gen van de EU 2030 (Governance). E2 is medevoorzitter van en zorgt voor het secre-
tariaat van de Stuurgroep (Enover/Concere-NKC/CNC).

Strijd tegen de opwarming van de aarde (o.a. effect op de luchtkwaliteit).

Algemene Directie Economische Reglementering (E3)
Taken Milieueffect

Reglementeren en informeren, toepassen van de regelgeving, ze evalueren en zo nodig 
aanpassen, coördineren en informeren, overleggen, met name op de volgende gebieden:

•	 Marktpraktijken en consumentenbescherming: reclame en etikettering met betrek-
king tot de milieueffecten: strijd tegen misleidende milieuclaims.

In het kader van het komende federale actieplan inzake de circulaire economie, alter-
natieve manieren onderzoeken om de wettelijke garantieperiode voor bepaalde 
consumptiegoederen te verlengen tot meer dan twee jaar, afhankelijk van hun leven-
sduur. 

Duurzaam ondernemen bevorderen: strijd tegen geplande veroudering, deelecono-
mie en collaboratieve economie bevorderen.

De consument stimuleren tot een milieuvriendelijker gedrag

Energieverbruik en luchtverontreiniging.

Duurzamere producten ontwerpen en de hoeveelheid afval verminderen.
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•	 Intellectuele eigendom 
•	 Krediet en Schuldenlast - Verzekeringen
•	 Boekhoudrecht, audit, coöperatieven
•	 Concurrentie
•	 Elektronische economie
•	 Telecom/cyberveiligheid
•	 Prijzen (gereglementeerde sectoren)

Invoering van tools voor het elektronisch beheer van procedures (aanvragen van oc-
trooien en aanvullende beschermingscertificaten - aanvragen tot vaststelling en ve-
rhoging van prijzen in bepaalde sectoren) en het publiek online toegang geven tot de 
gegevensbanken en openbare registers.

Vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen.

Vermindering van de afvalberg.

Invoering van tools voor het elektronisch beheer van procedures (octrooien en 
aanvullende beschermingscertificaten) en het publiek online toegang geven tot 
de gegevensbanken en openbare registers.

Innovatie stimuleren.
Vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen.
Verplaatsingen beperken.

Aanvragen tot vaststelling en verhoging van de prijzen in bepaalde sectoren 
(geneesmiddelen, hoorapparaten…) digitaliseren

Vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen.

Algemene Directie Economische analyses en Internationale Economie (E4)
Taken Milieueffect

Ontwikkelen van beleidsinitiatieven ter promotie van duurzame economische 
bedrijfsactiviteiten, in het bijzonder op vlak van nieuwe technologieën en circu-
laire economie.

Verbruik van natuurlijke rijkdommen en verontreiniging door de bedrijven

Opvolgen van en deelnemen aan werkzaamheden van nationale en in-
ternationale instellingen inzake duurzame ontwikkeling en internatio-
nale handel (federaal plan voor de duurzame ontwikkeling, federaal ac-
tieplan voor een circulaire economie, milieugoederenakkoord, gronds-
toffen, vrije handelsakkoorden conflictmineralen…).

Verbruik van natuurlijke rijkdommen en verontreiniging

De REACH-activiteiten ondersteunen dankzij de federale helpdesk en het 
voorbereiden van adviezen voor het ECHA.

Verontreiniging (lucht-water-grond).

Elektronische procedures inzake oorsprongsregels en vergunningen voor in-, 
uit- en doorvoer bevorderen.

Beperking van het papierverbruik.

Het secretariaat verzorgen van het Nationaal Contactpunt (ter uitvoering van 
de OESO-richtsnoeren) voor de multinationale bedrijven en de dossiers be-
handelen die worden ingediend (eventueel met milieukwesties).

Verbruik van natuurlijke rijkdommen en verontreiniging door de bedrijven
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De luchtvaartindustrie ondersteunen door het beheer van het federaal 
luchtvaartplatform en het toekennen van terugbetaalbare voorschotten voor O 
& O activiteiten (het beheer van de lasten van het verleden en de voorberei-
ding van de projectoproep in het kader van het “clean aviation”-programma).

Luchtverontreiniging en geluidshinder.

Algemene Directie KMO-beleid (E5)
Taken Milieueffect

Sluitingsuren en wekelijkse rustdag.
•	 Opvolging en wijziging van de wetgeving die sluitingsuren en een weke-

lijkse rustdag oplegt.
•	 Behandeling van aanvragen tot erkenning van gemeenten als toeristisch 

centrum.
Antwoorden op door het publiek gestelde vragen rond dit thema.

De wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt kan een 
dubbele impact op het milieu hebben: 

1. door het energieverbruik van handelszaken te verminderen (verlichting, ve-
rwarming, voorziening);

2. door de periode waarin de consumenten toegang tot handelszaken hebben te 
beperken (impact op de mobiliteit, luchtverontreiniging).

Ondernemingsloketten: 
•	 Erkenning, ondersteuning en toezicht op de ondernemingslokketten. 
•	 Meewerken aan de inrichting van een elektronisch één-loket.
Als helpdesk op federaal niveau fungeren voor de ondernemingsloketten in 
het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de omzetting van de 
Dienstenrichtlijn.

De oprichting van ondernemingsloketten kadert binnen het initiatief van ad-
ministratieve vereenvoudiging. De bedoeling is om een uniek aanspreekpunt 
aan te bieden waar de ondernemers zich kunnen informeren en om het be-
ginsel van de unieke gegevensuitwisseling betreffende administratieve for-
maliteiten toe te passen. Overeenkomstig het lastenboek zijn de onderne-
mingsloketten verplicht de mogelijkheid aan te bieden om elektronisch ver-
gunningen te kunnen aanvragen (gebruik e-ID, online-betaling en aanpassing 
van de systemen, procedures en formulieren in overeenstemming met het 
beginsel «only once” (wet in werking getreden op 1 januari 2016).

Kmo’s sensibiliseren voor: digitalisering (artificiële intelligentie, cybervei-
ligheid...);
•	

•	 Maatschappelijk verantwoord ondernemen;

•	 circulaire economie.

Minder papierverbruik, meer efficiënte IT-processen en verminderen van de 
risico’s in verband met digitalisering. 

Hogere milieu-eisen in kmo’s.

Vermindering van het verbruik van natuurlijke rijkdommen en kleinere afval-
berg.
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Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid (E6)
Taken Milieueffect

Wettelijke metrologie: de aanvragen voor goedkeuringstesten behandelen, 
voor de uitvoering ervan zorgen en modelgoedkeuringen uitreiken voor mee-
tinstrumenten, die bedoeld zijn om te garanderen dat een bepaald model aan 
de wettelijke metrologische normen voldoet en dat de op basis van dit model 
vervaardigde instrumenten aan dezelfde normen voldoen, of, bij toepassing 
van nieuwe technieken, aan de voorschriften voor maximum toegelaten afwij-
kingen. Bovendien de controleprocedures bepalen die moeten worden toege-
past om primitieve en periodieke onderzoeken te verrichten naar de instru-
menten die volgens het model zijn vervaardigd.

Bescherming van de consument
Nationale controleacties voor de bescherming van de consument organiseren 
en nadien de resultaten evalueren.

Afval, verbruik van natuurlijke rijkdommen, precisie en betrouwbaarheid van de 
milieumetingen.

Controles 
De buitendiensten van de afdeling Veiligheid dragen bij tot de uitvoering van 
het controleplan dat voor E6 bepaald is en in dat opzicht zorgen ze ervoor, via 
activiteiten op het terrein
•	 dat de openbare veiligheid maximaal wordt gegarandeerd door er enerzijds 

op toe te zien dat activiteiten met betrekking tot springstoffen en installa-
ties voor het vervoer, de verdeling en de ondergrondse opslag van gas en 
andere producten conform de specifieke wettelijke voorschriften verlopen, 
en door anderzijds de meest geschikte technische voorwaarden voor te 
stellen en te controleren;

•	  dat de producten en diensten die op de markt worden aangeboden en 
waartoe het publiek toegang heeft, gelijkvormig zijn aan de technische re-
glementen en normen zodat zij voor de consument voldoende veilig zijn.

Afval, verontreiniging

Kwaliteit en Innovatie 
Zorgen voor het beheer van het Belgische accreditatiesysteem op het vlak van 
leefmilieu.

Milieu in het algemeen via de kwaliteit van de certificatie ter zake.

Continentaal Plat

Bijdragen tot een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen van het 
Continentaal Plat van België door de ontginning van zand en grind te regelen.

Beter gebruik van natuurlijke rijkdommen.
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Algemene Directie Economische Inspectie (E7)
Taken Milieueffect

Toezien op de naleving van de economische reglementering;

Wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening. 

Energieverbruik, waterverbruik, geluidshinder, afval.

K.B. van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel 
en van de benzines. 
K.B. van 13 april 2019 betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve 
brandstoffen.
Wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame 
biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik 
worden uitgeslagen, moeten bevatten.

Luchtverontreiniging beheersen.

K.B. van 3 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie 
bestemd voor verwarming 

Wetboek van economisch recht - Boek XI – Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen 
> aspect namaak (artikelen XV.103 en volgende van het economisch recht).

Energieverbruik en luchtverontreiniging.

Verbruik van grondstoffen. 

Wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van 
tweedehandsvoertuigen > Car-pass

Grondstoffenverbruik, waterverbruik. 

Verordening (EU) 2017/1369 van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor 
energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU.

Energieverbruik.

Wetboek van economisch recht - Boek IX – Veiligheid van producten en diensten Grondstoffenverbruik, afval, effect op ecosystemen. 

Wetboek van economisch recht - Boek VI – Oneerlijke handelspraktijken. Energieverbruik en luchtverontreiniging. Verbruik van grondstoffen. 

Schrijven en verzenden van waarschuwingen. Energieverbruik, grondstoffenverbruik. 

Wetgeving inzake etikettering van producten (levensmiddelen, textiel...) met 
betrekking tot oorsprong, vangstmethode, klasse, categorie.

Energieverbruik.
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Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (E8)
Taken Milieueffect

De opdracht van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel) 
bestaat uit het verzamelen, produceren en verspreiden van betrouwbaar en re-
levant cijfermateriaal over de Belgische economie, samenleving en grondge-
bied.

Aandacht besteden aan de productie en de verspreiding van beleidsonders-
teunende statistieken op vlak van duurzame ontwikkeling zoals cijfers over 
voertuigen, transport, industriële productie, afvalproductie, bodembezetting, 
landbouw, enz.

In het kader van werkzaamheden en in samenwerking met de partners van het 
Interfederaal Instituut voor de Statistiek, de databank voor de nodige indicato-
ren bijhouden (en indien nodig ontwikkelen) voor de statistische bijlage van de 
National Voluntary Review van de Sustainable Development Goals, uitgestippeld in 
het kader van de Verenigde Naties.

Wat het proces van gegevensverzameling betreft: de administratieve vereen-
voudiging en de vermindering van de enquêtedruk verderzetten. Indien en-
quêtes worden gehouden, zoveel mogelijk de voorkeur geven aan online-en-
quêtes om het papierverbruik voor de correspondentie en vragenlijsten zoveel 
mogelijk te beperken.

Verbruik van natuurlijke rijkdommen en verontreiniging

Tabel 24 geeft een overzicht van alle projecten van onze algemene directies en stafdiensten voor het jaar 2021. Voor elk project vermelden wij de doelstel-
ling in relatie tot het milieubeleid van de FOD Economie. 
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Tabel 24. Projecten 2021

 
Projecten Doelstelling(en) Impact Hoever staan 

we?

E2
Energie-etikettering Communicatiecampagne om de consument te informeren over 
de modellen en de energie-efficiëntie van apparaten en over de meest milieuvrien-
delijke en energie-efficiënte apparaten op de EU-markt.

Duurzame aankopen en vermin-
dering van de milieu-impact

Indirect Afgerond

E3

“Digitaal is de norm” nastreven. Milieueffecten verminderen. Direct Afgerond

Digitalisering van werkprocessen (digitalisering van dienstorders, vacatures...) - 
Digitalisering van diensten die E3 aanbiedt aan marktspelers (consumenten, bedrij-
ven, industriële eigendom, prijzen schuldbemiddeling, …)

Volledig digitale dienstorders en vacatures (actie afgerond).
Wijdverbreid gebruik van de elektronische handtekening binnen de diensten. 
Digitalisering van de prijzendossiers: verplichting voor farmaceutische firma’s om 
vanaf 1 juli 2021 het MEDIPRICES-platform te gebruiken (actie afgerond). 
Afschaffing van papieren dossiers sinds die datum.
Andere digitaliseringsprojecten zijn aan de gang (Coöperatieve verenigin-
gen: integratie van de elektronische handtekening, Boekhoudrecht: toe-
passing voor de terugbetaling van de tariefopslag bij laattijdige neerlegging 
van de jaarrekeningen, Intellectuele eigendom: nieuwe ontwikkelingen van 
het BPP (Benelux Patent Platform - https://bpp.economie.fgov.be/, enz.).

Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende

E4

Bijstand aan bedrijven via de REACH-helpdesk. Beheersing en beperking van de 
risico’s in verband met gevaarlijke 
stoffen.

Indirect Lopende

Tweede actieplan voor een circulaire economie (2021-2024). Vermindering van de milieueffec-
ten en het verbruik van gronds-
toffen.

Indirect Lopende 
(goedgekeurd door 
de Ministerraad 
eind 2021).

Studie ter ontwikkeling van een wetenschappelijke basis voor een nationaal plan 
voor de vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). 

Beheersing en beperking van de 
risico’s in verband met gevaarlijke 
stoffen.

Indirect Opstart van de aan-
besteding.

Duurzaamheid opnemen in de publicaties van E4. Vermindering van de milieueffec-
ten over het algemeen.

Indirect Lopende

https://bpp.economie.fgov.be/
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Projecten Doelstelling(en) Impact Hoever staan 

we?

E5

Intern digitaliseringsproces bij de verwerking van de aanvragen van externe stake-
holders, accreditaties en erkenningsprocessen. Elektronische één-loket: Single 
Digital Gateway

Milieueffecten van de FOD ver-
minderen.

Direct Recurrent 

Elektronische publicatie van studies en gegevens. Milieueffecten verminderen. Direct Recurrent 

E6

Bepaling van een referentie-oppervlakte die een optimale uitbating van de zand-
banken mogelijk maakt.

Verantwoorde consumptie en 
productie.

Indirect Afgerond

Aandacht voor ISO 14001 bij de ontwikkeling en uitvoering van regelgeving. Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Indirect Lopende

Digitalisering van de procedures. Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Afgerond

Digitalisering van handtekeningen. Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende

E7

Algemene enquête Car-pass 2021. De analyse van de resultaten is lopende. Milieueffecten verminderen. Indirect Afgerond

Controle van green claims: 20 afgesloten dossiers Milieueffecten verminderen. Indirect Afgerond

Ontwikkeling van e-PV, waarbij PV’s elektronisch naar de procureurs worden ge-
zonden.

Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende
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Projecten Doelstelling(en) Impact Hoever staan 

we?

E8

Digitalisering van de communicatie Papieren publicaties digitaliseren en 
zich focussen op webpublicaties en 
het beleid inzake de beperking van 
papieren archieven voortzetten.

Direct Lopende 

Administratieve vereenvoudiging / Elektronische gegevensverzameling. Statistische productie op basis 
van administratieve bronnen; zo-
veel mogelijk gebruik maken van 
bestaande administratieve gege-
vens in plaats van gegevens uit 
papieren vragenlijsten;
Minimale steekproeftrekking; 
Ontwikkeling van panelenquêtes 
en/of “mix”-enquêtes; 
Voorkeur voor web- of telefo-
nische enquêtes, voor huishou-
dens toepassing van het “only 
once”-beginsel. 

Direct (zelfde 
resultaat 
maar met 
minder input)

Lopende

Administratieve vereenvoudiging / Elektronische gegevensverzameling. Statistische productie gebaseerd 
op andere gegevensbronnen en/
of nieuwe gegevenstechnieken 
(big data, datamining, gegevens 
afkomstig van platforms, webs-
craping, scanner data, prefiling...).

Direct (zelfde 
resultaat 
maar met 
minder input)

Lopende

S1

Digitalisering van de werkprocessen (indiensttredingen, loopbaanpaden, enz.) Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende

Organisatie van een opleiding over eco-rijden en duurzaam aankopen, en opleiding 
voor EMAS eco-coaches

 Indirect Recurrent 

S2

Versterking van het duurzame aankoopbeleid Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende

Duurzame mobiliteit: optimalisatie en vergroening van het wagenpark. Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende
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Projecten Doelstelling(en) Impact Hoever staan 

we?

Duurzame mobiliteit: optimalisering van de fietsplaatsen, verbetering van het be-
schikbaar aanbod van alternatieve ecologische middelen (elektrische fiets...).

Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende 

S3

Aanschaf van nieuwe multifunctionele printers, betere controle op het papierver-
bruik.

Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende

Uitbreiding van de communicatiemiddelen met videoconferenties en het delen van 
toepassingen en hun plaatsing in een geïntegreerd pakket. Doel is het bevorderen 
van de New Way of Working, NWoW, (mobiliteit, telewerken, ...)

Milieueffecten van de FOD voor-
tdurend verminderen.

Direct Lopende

S4
Gebruik van duurzame inkt. Voor de printers maakt Ricoh deel uit van het Star-
programma. Voor de plotter (posterproductie) is de inkt op waterbasis.

Duurzaam aankopen Direct Lopende/recurrent
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7. Referenties en wettelijke verplichtingen

7.1 Naleving van de regelgeving
Het naleven van de wettelijke en reglementaire vereisten is een voorwaarde voor de goede werking 
van het milieubeheersysteem. De FOD Economie moet voldoen aan verschillende milieureglemen-
teringen die van toepassing zijn op lokaal, nationaal en Europees niveau. Daarin staan de juridisch 
bindende voorschriften waartoe de FOD Economie zich in het kader van het MBS heeft verbon-
den. 

Daartoe heeft de FOD Economie een register van de milieuwetgeving aangelegd en werkt dit re-
gelmatig bij. In 2021 is er een nieuwe procedure vastgesteld waarbij de EMAS-coördinator verant-
woordelijk is voor het toezicht op en de driemaandelijkse bijwerking van het register. Dat register 
omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende elementen:

• milieuvergunningen 

• City Atrium: toekenningsdatum: 8 mei 2016; vervaldatum: 8 mei 2031;
 North Gate II en III: toekenningsdatum: 23 maart 2021; vervaldatum 22 maart 2036;

• bestaande milieuregelgeving (Brudalex, bedrijfsvervoerplan en federale mobiliteitsenquête, 
COBRACE, energieprestaties van gebouwen en verwarmings- en airconditioningsystemen, 
omzendbrief betreffende overheidsopdrachten, Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van 
Energie (PLAGE), enz.);

• regelgeving inzake recycling, sortering en verwijdering van afvalstoffen; 

• regelgeving inzake luchtverontreinigende emissies. 
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Om ervoor te zorgen dat al deze bepalingen van de milieuvergunningen worden nageleefd, wordt 
jaarlijks een wettelijke nalevingscontrole uitgevoerd. Op basis daarvan verklaart de FOD Economie 
dat hij de wetgeving naleeft en passende maatregelen neemt in geval van niet-naleving.

Onze uitgevoerde acties of goede praktijken:

• Opstelling van informatiebladen met essentiële informatie over milieuwetgeving;

• Een specifieke procedure instellen alsook een automatische herinnering 18 maanden voor 
het verstrijken van de milieuvergunningen om de nodige stappen te ondernemen bij de eige-
naar.  

• Een gecentraliseerde databank van onderhoudscontracten voor technische installaties opzet-
ten; de archivering van onderhouds- en inspectiecertificaten voor technische installaties cen-
traliseren; 
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7.2 Verklaring van de milieuverificateur over de verificatie- 
en valideringswerkzaamheden

 

 

Pour le vérificateur environnemental: 

 
Eric Louys 

Président de la Commission de Certification 
 

 

 

Déclaration de Validation 
 

Système Communautaire de Management 
Environnemental et d’Audit (EMAS) 
 

VINÇOTTE sa 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique  
 
Sur base de l'audit de l'organisation, des visites de son site, des interviews de ses collaborateurs, et de l'investigation de la 
documentation, des données et des informations, documenté dans le rapport de vérification n° 61069043, VINÇOTTE SA 
déclare, en tant que vérificateur environnemental EMAS, portant le numéro d’agrément BE-V-0016 accrédité pour les activités 
suivantes: 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, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 
95, 96, 99 (code NACE) avoir vérifié si l’organisation dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale 2022 
(données 2021) de l’organisation 
 

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et 
Energie portant le numéro d’agrément BE- BXL-00014 

 

sis à  50, rue du Progrès 
 1210 Bruxelles 
 Belgique 
et utilisé pour: 

 
Toutes les missions du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et la 
logistique des bâtiments City Atrium C, NG II et NG III. 
 
Respecte(nt) l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d’audit (EMAS) tel que modifié par les règlements (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026. 
 
En signant la présente déclaration, je certifie : 
- que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) 

no 1221/2009 modifié par les règlements (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026; 
- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales 

applicables en manière d’environnement ne sont pas respectées ; 
- que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale 2022 (données 2021) de l’organisation 

donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation exercées dans le cadre prévu 
dans la déclaration environnementale. 

 
Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009 modifié par les 
règlements (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le 
présent document n’est pas utilisé comme un élément d’information indépendant destiné au public. 

 
Numéro de la déclaration: 08 EA 040d/2 
Date de délivrance: 29 août 2022 



7.3 Contacten
Vragen om informatie of specifieke vragen over EMAS kunnen worden gericht aan de EMAS-cel 
van de FOD Economie op het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Cel EMAS 
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel
Tel. +32 2 277 81 51
E-mail: emas@economie.fgov.be

De volgende volledige milieuverklaring wordt in juni 2023 verwacht.

mailto:emas@economie.fgov.be


Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnr. : 0314.595.348
economie.fgov.be

https://economie.fgov.be/fr
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