
Milieuverklaring
van de Belgische Technische Coöperatie 2006-2009



Informatiefiche

Naam  Belgische Technische Coöperatie (BTC) 
Type Naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk
Activiteitssector Ontwikkelingssamenwerking
Adres van het hoofdkantoor Espace Jacqmotte
 Hoogstraat 147 
 1000 Brussel
Telefoon +32 2 505 37 00
Fax +32 2 502 98 62
Website www.btcctb.org 
Jaaromzet 200 miljoen euro
Aantal werknemers  140
Oppervlakte in m2 3.672 m2, gespreid over 3 verdiepingen (receptie, kantoren,
 gemeenschappelijke ruimten, vergaderzalen en kelder),
 Overdekte parking (28 plaatsen) 
Infrastructuur Gedeeld gebouw met verschillende huurders
Milieuvergunning Voor de “Espace Jacqmotte” (nr. 99/0245): geldig tot 26/10/2015
Al verkregen labels Ecodynamische onderneming met 2 sterren (in 2005), ISO 14001 
Contactpersonen  Claude Croizer
E-mail claude.croizer@btcctb.org 
NACE-code    75.2
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Inleiding
Ons	EMAS-systeem

Een milieuvriendelijk beleid is niet iets dat BTC onderweg heeft ontdekt. Milieuzorg 
maakt, als wettelijk vastgelegd transversaal thema, deel uit van onze verplichtingen, 
maar ook van onze waarden. Al het personeel van BTC heeft voor ontwikkelingssamen-
werking gekozen om op een concrete en professionele manier de principes in de prak-
tijk te brengen van duurzame ontwikkeling, eerlijke handel, gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen, en een goed milieubeheer. Meteen een reden voor BTC om een milieube-
heersysteem uit te werken. Toen we in 2002 het label “ecodynamische onderneming” 
kregen van het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer), was dat voor ons een uitste-
kende opportuniteit om daar werk van te maken. 

Vandaag zijn we klaar om op die basis op een beter gestructureerde en geïntegreerde 
manier voort te werken aan onze managementprocessen. We hebben ons namelijk 
geëngageerd voor een ISO 9001-certificatieproces en willen synergieën ontwikkelen 
tussen kwaliteitsbeheer en milieubeheer. 

BTC is vandaag volledig betrokken bij het “EMAS”-project (Eco-Management Audit 
Scheme), dat zowel ondersteund wordt door het Directiecomité als door het personeel 
van BTC.

 Carl Michiels
 Voorzitter van het Directiecomité 
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BTC	
activiteiten	en	missie

BTC is het Belgisch agentschap voor ontwikkelingssamenwerking. Als openbare dienst-
verlener steunt BTC, in opdracht van de Belgische federale regering, en meer bepaald 
van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
de ontwikkelingslanden in hun strijd tegen armoede. Dankzij haar expertise op het ter-
rein voert BTC ook opdrachten uit voor rekening van andere nationale en internationale 
organisaties die werken aan duurzame menselijke ontwikkeling. 

BTC beheert meer dan 270 projecten in 26 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Met een omzet in 2006 van 160 miljoen euro stelt BTC momenteel 350 personeels-
leden te werk, van wie 140 in het hoofdkantoor in Brussel en 210 in de landen waar 
projecten en programma’s worden uitgevoerd. In een 20-tal landen heeft BTC een eigen 
Vertegenwoordiging. 

BTC beheert ook de studie-en stagebeurzen die door de Directie-generaal Ontwikke-
lingssamenwerking (DGOS) worden toegekend, de Algemene Informatiecyclus van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking (900 deelnemers per jaar), en twee sensibilise-
ringsprogramma’s voor jongeren: Kleur Bekennen en Annoncer la Couleur. BTC is ook 
belast met de uitvoering van het programma van het Fair Trade Centrum voor de bevor-
dering van de eerlijke handel in België, en van een uitzendprogramma voor vrijwilligers 
(Vrijwillige dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking). 

BTC werd in 1998 opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek 
recht met sociaal oogmerk. Haar relaties met de Belgische Staat zijn vastgelegd in een 
beheerscontract. Het derde beheerscontract werd ondertekend in september 2006. 

Onze missie
We zijn een openbare onderneming van mensen die zich ertoe verbinden samen-
werkingsacties uit te voeren ter bevordering van een duurame men-
selijke ontwikkeling in de wereld. In opdracht van de Belgische overheid 
ondersteunen wij ontwikkelingslanden in hun strijd tegen de armoede. Om deze 
mondiale uitdaging waar te maken, werken wij ook voor andere opdrachtgevers. 

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.btcctb.org
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Context
In juli 2005 verbond de federale Regering zich ertoe om verschillende instellingen die al 
vooruitgang hadden geboekt inzake milieubeheer, te helpen om een EMAS-registratie 
(Eco-management and audit scheme) te behalen. De Belgische Technische Coöperatie 
(BTC) is er trots op om deel uit te maken van deze “pilootgroep” en zal alles in het werk 
stellen om deze doelstelling te bereiken.  

BTC, haar missie en het milieu
BTC heeft als belangrijkste missie het ondersteunen van de voorbereiding en uitvoering 
van ontwikkelingsacties in de partnerlanden van de Belgische samenwerking.  De interven-
ties van de Belgische internationale samenwerking zijn toegespitst op 5 activiteitssectoren 
(onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, basisinfrastructuur, landbouw en voedselzeker-
heid, en maatschappijopbouw) en 4 transversale thema’s die in elk project aan bod moeten 
komen (milieu, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, sociale economie en aids). 

Als transversaal thema maakt “milieu” deel uit van de waarden en interventiemodali-
teiten van onze organisatie. Vandaar dat BTC in 2002 een milieubeheersysteem heeft 
ingevoerd via het label “Ecodynamische onderneming”, dat uitgereikt wordt door het 
Brusselse Gewest.  

Doelstelling
BTC wil vandaag haar wil duidelijker kenbaar maken om een eerlijker, milieuvriendelijker 
ontwikkeling te promoten die meer respect heeft voor culturen en permanente verbete-
ring nastreeft. 

BTC zal concreet de volgende pijlers uitbouwen:
het thema “milieu” sterker transversaal vertalen binnen de projecten, om aantas-
ting van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen te vermijden;  
milieubeheer promoten, om vervuiling te voorkomen, om te beginnen in het hoofd-
kantoor in Brussel, en vervolgens ook in de Vertegenwoordigingen en de projecten 
in het buitenland; 
milieu integreren in alle activiteiten van BTC: programma’s als de Informatiecyclus, 
de Vrijwillige Dienst, het Fair Trade Center, Kleur Bekennen en Annoncer la Couleur 
zullen worden aangemoedigd om milieuzorg te integreren;  
communiceren en informeren over het milieu, zowel intern, bij de medewerkers 
van BTC, als extern, bij de betrokken partijen in België en in de partnerlanden;  
de milieuwetgeving opvolgen en naleven.

—

—

—

—

—

MILIEUBELEID
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Conclusie  
Met die acties hoopt BTC een verantwoordelijk bedrijf te worden dat bijdraagt tot duur-
zame menselijke ontwikkeling.  

Goedgekeurd op 14 juni door het Directiecomité:  
Carl Michiels - voorzitter van het Directiecomité 
Krista Verstraelen - directeur Human Resources  
Mario Goethals - directeur Geografische Coördinatie 
Jean-Pierre Luxen -directeur Sectorale en Thematische Expertise  
Peter Pauwels - directeur Financiën 
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Voorgeschiedenis van het MBS 
Milieu is voor de Belgische internationale samenwerking een transversaal thema dat in 
elk project tot uiting moet komen. Vandaar dat de Belgische Technische Coöperatie (BTC) 
heeft beslist om milieubeheer te integreren als belangrijke pijler van haar dagelijkse 
werking, om op die manier coherentie te waarborgen.  

2001 
BTC lanceert een milieubeheersysteem voor haar hoofdkantoor in Brussel, door het 
handvest “Ecodynamische onderneming” van het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
(BIM) te ondertekenen.  

2002 
Een werkgroep bereidt het “ecolabel”-kandidatuurdossier voor. Drie maanden later 
behaalt BTC de eerste ster van dit label, als validatie van de grondige eerste milieuana-
lyse en de relevantie van haar actieprogramma.  

2005 
BTC voert een tweede milieuanalyse uit en ontwikkelt een nieuw programma, om opnieuw 
het BIM-label te krijgen. Dat alles binnen een logica van permanent milieubeheer. Haar 
inspanningen worden in december van hetzelfde jaar beloond met een tweede ster. 

2006 
BTC werkt haar milieuambities verder uit: ze voert een Europees milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) in. De Belgische regering streeft immers een beter milieu-
beleid na en spoort daarom alle overheidsdiensten en federale instellingen aan om een 
milieubeheersysteem uit te werken van het EMAS-type. BTC beschikt dan al over een 
systeem voor functioneel beheer en wordt geselecteerd om deel uit te maken van een 
pilootgroep. Die zal als voorbeeld en referentie dienen voor de andere instellingen die 
dezelfde procedure moeten doorlopen. 

Wat is EMAS?
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) is een Europees milieubeheer-en milieuau-
ditsysteem. Het staat open voor elke onderneming die haar milieuprestaties wil evalue-
ren en verbeteren.  

De goede werking en de verbeteringen van dit beheersysteem worden elk jaar gecontro-
leerd via een externe audit. 
 

MILIEUBEHEERSYSTEEM (MBS) 
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Het onderstaande diagram bevat de belangrijkste fasen die moeten worden doorlopen 
tot aan de eindregistratie.

Waarom EMAS bij BTC? 
Een milieubeheersysteem invoeren van het EMAS-type, past binnen een interne en 
externe logica. 

Een interne logica, want BTC streeft naar doeltreffende beheersystemen. Ze koos 
daarbij voor een procesgericht beheersysteem (process management) waarin het 
milieubeheerproces al geïntegreerd zit.  
Een externe logica, want de Belgische, Europese en internationale institutionele 
omgeving zet ons aan om die dimensie te integreren in al onze activiteiten (aan-
koopbeleid, initiële en permanente vorming, aanwerving, financieel beheer, gebou-
wenbeheer, formulering en uitvoering van ontwikkelingsprojecten, evaluatie, …).  

Milieuzorg sluit dan ook aan bij die dubbele logica.  

—

—
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Werking van het milieubeheersysteem  
Het milieubeheersysteem (MBS) is geïntegreerd in het kwaliteitsbeheersysteem of pro-
cesbeheer, en kan gedefinieerd worden als het geheel van de processen die bijdragen 
tot de uitvoering van het milieubeleid van BTC. Het milieubeleid vertolkt de doelstellingen 
van BTC en de principes die ze wil toepassen om haar milieuprestaties te verbeteren. 

Maar wat betekent “procesbeheer” nu precies? 
Procesbeheer kan worden omschreven als een totaalaanpak om een organisatie beter te 
doen presteren. Deze aanpak moet een gemeenschappelijke visie opleveren op de wer-
king van BTC die door alle medewerkers wordt gedeeld. Die gemeenschappelijke visie is 
essentieel, want ze geeft iedereen inzicht in de processen die BTC beheert, in zijn/haar 
verantwoordelijkheden en die van zijn/haar medewerkers, en in de middelen die worden 
ingezet bij de uitvoering van de activiteiten.  

De werking van BTC valt uiteen in 14 generieke processen. Zes ervan beschrijven het 
milieubeheersysteem (cf. diagram): 

4.0 Manage strategy: definitie van de strategie die BTC in staat moet stellen 
om haar visie te realiseren; totaalbeheer van de organisatie.  
5.0 Manage quality: definitie van het kwaliteitsbeheersysteem; ondersteuning 
van een veranderingsbeleid; coördinatie van de verbeteringsinitiatieven. 
6.0 Manage corporate social responsibility: promotie van een kader voor 
verantwoordelijk beheer, om een duurzaam economisch, sociaal en milieubeheer 
te bevorderen; audit van het goede verloop van de processen.  
8.0 Manage human resources: definitie en beheer van het aanwervings- en 
evaluatiebeleid, en van het beleid inzake competentieontwikkeling bij het personeel. 
11.0 Manage facilities: beheer van de gebouwen, de postverwerking en 
-verzending, het onthaal en de catering.  
12.0 Manage marketing: definitie en beheer van het interne communicatie-
beleid binnen BTC, het marketingbeleid en het externe communicatiebeleid.  

Al die generieke processen worden uiteraard gedocumenteerd en beschreven in één of 
meer procedures. Die worden uitgevoerd door het personeel, en voor elke procedure is 
er een verantwoordelijke aangesteld. 

De verantwoordelijkheden binnen het milieubeheersysteem zijn als volgt verdeeld 
(cf. diagram):  

—

—

—

—

—

—
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Milieuverantwoordelijke (MV): de coördinator van het milieubeheer zorgt voor de 
follow-up en de controle, met de steun van de Directie en van 5 andere proces-
verantwoordelijken.  
Directiecomité (DIRCOM): kan ook “sponsor” genoemd worden en moet de goede 
werking van het MBS ondersteunen. 
“Process management”-verantwoordelijke (PMV): moet samen met de milieuver-
antwoordelijke het milieubeheersysteem uitwerken, verbeteren en documenteren. 
Verantwoordelijke interne communicatie (VIC): zorgt voor de goede verspreiding 
van milieu-informatie binnen BTC.  
Verantwoordelijke externe communicatie (VEC): zorgt voor de verspreiding van 
milieu-informatie, zoals de milieuverklaring, naar de buitenwereld. 
Opleidingsmedewerker (OM): organiseert en evalueert de opleidingen binnen BTC.  
Logistiek verantwoordelijke (LV): staat in voor de aankopen en het onderhoud van 
het gebouw, in overeenstemming met de milieuwetgeving.  

Diagram	van	het	procesbeheer	binnen	BTC,	waarin	het	milieu-
beheersysteem	en	de	verantwoordelijkheden	geïntegreerd	zijn

—

—

—

—

—

—
—

Verklaring van de afkortingen: MV: Milieuverantwoordelijke - VIC: Verantwoordelijke interne communicatie - 
VEC: Verantwoordelijke externe communicatie - PMV: “Process management”-verantwoordelijke - 
LV: Logistiek verantwoordelijke  OM: Opleidingsmedewerker  
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Toepassingsgebied  
Het milieubeheersysteem geldt voor alle activiteiten van het BTC-hoofdkantoor in 
Brussel. Deze activiteiten hebben met name betrekking op: 

de voorbereiding van de samenwerkingsinterventies die worden toevertrouwd 
aan BTC, vooral door de Belgische Staat, maar ook door andere, internationale 
opdrachtgevers;  
de follow-up en de evaluatie van de uitvoering van deze prestaties;  
het financieel beheer;  
het human-resourcesbeheer; 
de interne en externe communicatie…  

Het gaat ook om prestaties die uitgevoerd worden in België, zoals de Informatiecyclus, 
het Fair Trade Center, de sensibiliseringsprogramma’s Kleur Bekennen/Annoncer la 
Couleur, en het programma van de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking. 
Verder ook om gerichte activiteiten (tentoonstellingen, conferenties, seminaries, …) 
die BTC organiseert op verzoek van de Belgische Staat of van andere partners.

—

—
—
—
—
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Deze milieuaspecten, die we ook “directe aspecten” kunnen noemen, houden verband 
met de activiteiten van het hoofdkantoor en vereisen de medewerking van al het perso-
neel in Brussel.  Ze worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:  

de balans van de materiaalstromen; 
de milieuwetgeving; 
de mogelijke milieu-impact; 
de praktijken en de opinie van de werknemers; 
de invloed of de beheersing van de verschillende aspecten. 

Hiernaast vindt u de resultaten van de analyse van de evaluatiecriteria en de ver-
beteringsvoorstellen. 
 

—
—
—
—
—

MILIEUASPECTEN IN 
HET HOOFDKANTOOR IN BRUSSEL  
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1. Water 

Huidige situatie  
BTC meet sinds november 2002 maandelijks en systematisch het waterverbruik. Ons 
verbruik vertoont een algemene dalende trend en is tussen 2002 en 2005 met meer dan 
30 % afgenomen. 

Waterverbruik	per	voltijds	equivalent	(VE)

De twee pieken van respectievelijk november 2003 en januari 2004 zijn het gevolg van 
twee opeenvolgende lekken (een waterspoeling en een boiler). Die lekken konden snel 
opgespoord en vervolgens hersteld worden dankzij de systematische opmetingen. 

Aandachtspunt  
Het waterverbruik is relatief laag bij BTC en vertoont in het algemeen een dalende trend. 
Het komt er dus op aan elke overconsumptie te vermijden.  

Verbeteringsprogramma  
Het jaarverbruik handhaven op 5 m3/VE (gemiddelde van 2005), en elke stijging en 
lekvorming vermijden. 
Het personeel verder sensibiliseren voor een rationeel waterverbruik.

—

—

Bron van de indicator voor de Nederlandse overheid: http://www.milieubarometer.nl/rol_vergelijken_
overheid.php  Als meeteenheid werd het aantal liter of m3 per voltijds equivalent (VE) genomen.
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2. Energie 

Huidige situatie  
Elektriciteit 
BTC meet sinds november 2002 ook maandelijks en systematisch het elektriciteitsver-
bruik.  Ons verbruik vertoont een algemene dalende trend en is tussen 2003 en 2005 met 
ongeveer 10 % gedaald. Dat is te danken aan verschillende maatregelen: 

instelling van de fotokopieertoestellen en computers (automatisch in stand-by);  
volledige uitschakeling van de elektriciteit ‘s nachts;  
sensibilisering van het personeel voor een rationeel energieverbruik.

Elektriciteitsverbruik	(kWh)	per	voltijds	equivalent	(VE)

Bron van de indicator voor de Nederlandse overheid: http://www.milieubarometer.nl/rol_vergelijken_
overheid.php  Als meeteenheid werd het aantal kWh per voltijds equivalent (VE) gekozen, omdat de elek-
triciteit vooral gebruikt wordt voor individuele doeleinden: computers, individuele lampen, …  

Gas en airconditioning 
Het verwarmingssysteem en de koelinstallaties in het gebouw zijn gemeenschappelijk 
voor heel de “Espace Jacqmotte”, een ruimte die gedeeld wordt tussen verschillende 
kantoren. Als huurder betaalt BTC haar verwarmingsverbruik in verhouding tot de 
oppervlakte die ze inneemt. De werknemers krijgen regelmatig berichten om hen aan te 
sporen tot een matig en milieubewust verwarmings- en aircoverbruik.  

Aandachtspunt 
Aangezien de verwarming en het koelsysteem van de “Espace Jacqmotte” gecentrali-
seerd zijn, kan BTC het individuele verbruik niet meten en evalueren. 

—
—
—
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Verbeteringsprogramma  
De mogelijkheden bestuderen om over te schakelen op een leverancier van groene 
stroom; 
op elke verdieping 2 tussenmeters laten installeren, voor een beter beheer van 
het verwarmingsverbruik; 
het personeel verder sensibiliseren voor een rationeel energieverbruik. 

3. Papier 

Huidige situatie 
BTC gebruikt ecologisch “Triotec”-papier van hoge kwaliteit en met 50 % gerecycleerde 
vezels.  Het papier bestaat uit 3 lagen:  

Een volledig gerecycleerde, niet-chloorgebleekte middenlaag en  
een onder- en een bovenlaag waarvan de pulp afkomstig is uit gecertificeerde 
bossen en waarbij er geen chloor gebruikt is bij het productie- en reinigingsproces.  

Er zijn 7 fotokopieertoestellen/printers (zwart-wit) geïnstalleerd op het informaticanet-
werk. De meeste kopieën en afdrukken (standaard recto-verso) worden genomen met 
die toestellen. Het aantal afdrukken en kopieën met die 7 toestellen wordt eveneens 
maandelijks geteld. De algemene vaststelling is dat het papierverbruik per VE eveneens 
gedaald is tussen 2003 en 2005. 

Papierverbruik	per	voltijds	equivalent	(VE)	

Bron van de indicator voor de Nederlandse overheid: http://www.milieubarometer.nl/rol_vergelijken_
overheid.php

—

—

—

—
—

Aa
nt
al
 k
op
ie
ën
 p
er
 V
E

2003                      2004                     2005

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Kopieën/VE                  Indic. Ned. overheid                  Poly. (Kopieën/VE)

BTC-�9BTC-�8 BTC-�9BTC-�8



De 2 pieken in respectievelijk september 2003 en januari 2005 kunnen als volgt ver-
klaard worden: 

De eerste piek komt overeen met een periode waarin er meer documenten gepro-
duceerd werden (oprichting van verschillende interne werkgroepen met het oog 
op Change Management); 
de tweede piek komt overeen met het einde levensduur van de oude fotokopieer-
toestellen, die heel wat werkingsproblemen begonnen te vertonen (papierblokka-
des, slechte kopieën die opnieuw moesten worden gemaakt, …).  

Aandachtspunt 
Sensibilisering van het personeel om geen nutteloze fotokopieën te nemen, zoals 
systematisch e-mails kopiëren, en om vaker documenten in te scannen. 

Verbeteringsprogramma 
De gehaalde cijfers consolideren en elk verbruik van meer 900 bladen/maand/VE 
(gemiddelde van 2005) vermijden; 
het personeel verder sensibiliseren voor papierrecyclage en om documenten in 
te scannen; 
de toestellen goed onderhouden, om overconsumptie van papier te vermijden;  
systematische instelling van de nieuwe toestellen;  
geleidelijke afschaffing van de individuele printers.

4. Afval

Huidige situatie 
Afvalsortering 
BTC sorteert een groot deel van haar afval: 

Huishoudelijk afval: papier, PMC en glas;  
printercartridges en -toners: worden teruggenomen door de leverancier of gere-
cycleerd en gevuld door een gespecialiseerd bedrijf; 
elektronische toestellen: worden bezorgd aan “Close the Gap”, een recuperatie-
bedrijf dat het materiaal herstelt en doorstuurt naar universiteiten in ontwikke-
lingslanden. Alle toestellen die niet voldoen aan de minimumcriteria van “Close 
the Gap” worden gescheiden van de rest, om te worden gerecycleerd. De schen-
ker krijgt dan achteraf een recyclageattest; 
batterijen, gloeilampen en neonlampen: worden als gevaarlijk afval beschouwd, 
eveneens ingezameld en teruggenomen door een erkende ophaler.  

—

—

—

—

—

—
—
—

—
—

—

—
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Afvalpreventie 
Er worden ook enkele maatregelen genomen om de hoeveelheid afval te verminderen: 

Statiegeldflessen voor drank (water, vruchtensap en melk); 
rapporten en brochures worden afgedrukt op kringlooppapier;  
in 2006 werd het rapport over goed bestuur geprint op kringlooppapier en met 
plantaardige inkt.  

Aandachtspunt 
BTC beschikt over een aantal inzamelinstrumenten, maar die worden niet altijd adequaat 
gebruikt. Het komt er dus op aan het personeel te sensibiliseren en goed te informeren.  

Verbeteringsprogramma  
Het personeel verder sensibiliseren om beter te sorteren.

5. Duurzame aankopen en onderaanneming  

Huidige situatie  
BTC kiest bij haar aankopen steeds meer voor sociaal en ecologisch verantwoorde pro-
ducten zoals: 

“Fair Trade”-vruchtensap en -koffie; 
milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden: balpennen, lijm, Tippex, …;  
papier met 50 % gerecycleerde vezels;
onderhoudsproducten van ECOVER. 

Aandachtspunt 
Systematisch milieu- en duurzame-ontwikkelingscriteria integreren in bestekken en 
andere contracten. 

Verbeteringsprogramma 
In alle activiteitsdomeinen van BTC milieu-en duurzame-ontwikkelingscriteria 
integreren (bestekken, aankoopprocedures en contracten, …); 
aankoop van voertuigen op het terrein: de aankopen standaardiseren naargelang 
de behoeften. 

—
—
—

—

—
—
—
—

—

—
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6. Mobiliteit  

Huidige situatie 
Hoofdkantoor in Brussel 
BTC is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De openbaar-
vervoerkosten worden voor 100 % terugbetaald (individuele jaarabonnementen), en er 
worden ook fietsvergoedingen betaald (€ 0,15/km). Het personeel kan beschikken over 
drie dienstfietsen voor professionele of privéverplaatsingen overdag. 

 

	
De informatiecyclus over ontwikkelingssamenwerking en het Fair Trade Center van BTC 
maken voor hun verplaatsingen in de stad gebruik van de carsharingdienst van Cambio. 

Overzeese activiteiten 
BTC is actief in een dertigtal landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en moet dan ook 
vaak reizen per vliegtuig: ± 1.500 vliegtickets/jaar. De missies worden zo rationeel 
mogelijk georganiseerd (verschillende landen in eenzelfde subregio als dat mogelijk is), 
om de reisafstanden te beperken, maar ook om de kosten te drukken. 
Voor sommige expertisemissies doet BTC een beroep op nationale experts en studiebu-
reaus, waardoor ze de nationale capaciteiten kan valoriseren en het aantal interconti-
nentale vluchten kan beperken. 

Openbaar
vervoer 64%

Fiets 8%

Te voet 4%

Motor 3%

Auto 21% 
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Aandachtspunten 
Vliegreizen 

Verbeteringsprogramma 
De mogelijkheid bestuderen om groencertificaten aan te kopen, om de CO2- 
uitstoot te compenseren die gegenereerd wordt door ons vliegtuiggebruik; 
een nieuwe, grotere en veiliger fietsparking aanleggen, om het personeel aan te 
moedigen om de fiets te nemen;  
het personeel sensibiliseren voor de transportproblemen. 

7. Opleiding en sensibilisering 

Huidige situatie 
Opleiding 
Vóór ze afreizen naar hun project, krijgen de technische assistenten één uur opleiding 
rond milieu. Deze opleiding heeft als doel hen te doen nadenken over een goed milieube-
heer in hun project en hun daar de nodige middelen voor aan te reiken.  

Sensibilisering 
Het personeel wordt regelmatig gesensibiliseerd via internetboodschappen of kleine 
affichecampagnes, om hen te herinneren aan de dagelijkse goede milieupraktijken.  

Aandachtspunt  
Informatie aan de nieuwe medewerkers over het milieubeheersysteem (vademecum, 
beginopleiding, briefing van de technische assistenten, …). 

Verbeteringsprogramma  
De milieubriefings vóór het vertrek van de technische assistenten voortzetten en 
verbeteren; 
de consultants (identificatie-, formulerings- en evaluatiemissies, …) systematisch 
wijzen op het belang van evaluatie van de transversale thema’s bij hun missie: het 
milieu integreren in de referentietermen en de briefings van de consultants; 
het personeel minstens 6 boodschappen per jaar sturen om het te sensibiliseren 
voor een rationeel verbruik (water, energie, …) en voor de gevoerde acties;  
de nieuwe medewerkers informeren over het beleid en het milieubeheersysteem, 
de te nemen maatregelen en de impact van hun activiteiten op het milieu. 

—

—

—

—

—

—

—

—

BTC-��BTC-�� BTC-��BTC-��



MILIEUASPECTEN VAN 
DE SAMENWERKINGSINTERVENTIES

Deze milieuaspecten, die we ook “indirecte aspecten” kunnen noemen, houden verband 
met de voorbereiding, het beheer en de follow-up van de projecten in de partnerlanden. 

Huidige situatie  
De wet bepaalt dat milieu een transversaal thema is van de Belgische samenwerking. 
Dit thema moet dan ook geïntegreerd worden in alle samenwerkingsinterventies.  

Er bestaan 3 categorieën milieu-interventies: 
in hoofdzaak milieu-interventies met het milieu als sector (2,5 %); 
interventies die een aanzienlijke milieu-impact hebben of kunnen hebben (32,5 %); 
interventies met een indirecte milieu-impact (65 %). 

BTC gebruikt 2 markers om haar interventies te evalueren: een risicomarker en een 
relevantiemarker. Beide markers zijn ontwikkeld door de OESO (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en worden als volgt gedefinieerd:  

Risicomarker: graad van negatieve impact op het milieu en/of de natuurlijke 
hulpbronnen, met een waarde van 0 tot 2 (waarbij 2 het maximumrisico is).  
Relevantiemarker: de mate waarin rekening gehouden wordt met het milieu 
(actie, analyse, …) in de interventie, met een waarde van 0 tot 2 (waarbij 2 staat 
voor maximale mate van rekening houden). 

Beide markers worden toegepast op elke interventie, vandaag en in de toekomst, zodat 
we de reële milieu-impact van de projecten kunnen evalueren.  Door de twee markers te 
combineren in matrixvorm (Relevantie - Risico), kunnen we een eerste evaluatie uitvoe-
ren van de milieu-impact van de interventies. 

—
—
—

—

—

% 
Relevantie

0 1 2 

Ri
si

co

0 0 1 2 

1 -1 0 1 

2 -2 -1 0 
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Rood (-1,-2): negatieve impact: er wordt te weinig rekening gehouden met het 
milieu (relevantie) in verhouding tot het milieurisico van de interventie.  
Groen (1,2): positieve impact: het feit dat er rekening gehouden wordt met het 
ecologische aspect (relevantie) komt het milieu ten goede. 
Wit (0): geen impact: het milieubehoud wordt verzekerd door rekening te houden 
met het ecologische aspect (relevantie).  

Er werd een eerste analyse toegepast op projecten met een aanzienlijke milieu-impact 
en projecten in de milieusector. Het gaat in totaal om ongeveer 150 projecten.  De resul-
taten zijn de volgende:

45 % houdt voldoende rekening met het milieu in verhouding tot de mogelijke 
milieurisico’s;  
41 % zou daarentegen de milieumainstreaming moeten versterken, om elke vorm 
van milieuaantasting te vermijden; 
de overige 14 % is “milieuneutraal” (geen risico en geen integratie). 

Die resultaten maken duidelijk dat BTC begaan is met het milieu en dat de gevoerde 
acties positieve resultaten opleveren. Daarnaast blijkt echter ook dat er verbe-
teringsmaatregelen nodig zijn, om die positieve resultaten uit te breiden tot alle 
samenwerkingsinterventies.  

Aandachtspunt 
Er worden niet systematisch projectrisicoanalyses uitgevoerd. Om corrigerende, preven-
tieve of verbeteringsmaatregelen te kunnen voorstellen, moet de situatie geanalyseerd 
worden en moeten dus de milieurisico’s van het project bekend zijn. 

Verbeteringsprogramma  
De milieumarkers zo vroeg mogelijk in de projectcyclus toepassen op elk project, om zo 
snel mogelijk de risicoprojecten te kunnen opsporen en maatregelen te kunnen voorstel-
len om milieuaantasting te verminderen of te voorkomen. 

—

—

—

—

—

—
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OVERZICHTSTABEL VAN 
DE DOELSTELLINGEN

Doelstellingen Maatregelen Verantwoordelijken Deadline

1
“Milieumainstreaming” 
promoten en verbeteren in 
alle BTC-interventies.  

Aan elke samenwerkings-
interventie een risico-
marker en een relevantie-
marker toekennen. 

Milieucoördinator Permanent 

2
De milieuopleidingen 
voortzetten en verbeteren, 
en systematisch milieu-
informatie geven. 

De opleidingen van 
de technische assistenten 
uitbreiden. De nieuwe 
medewerkers informeren 
over het MBS. 

Milieucoördinator 
Opleidingsmedewerker  Permanent 

3 Milieusensibilisering 
promoten bij BTC. 

Sensibiliserings-
campagnes en bezoeken 
organiseren voor 
het personeel. 

Milieucoördinator 
Verantwoordelijke interne 
communicatie 

Permanent 

4
Een duurzaam aankoop- 
en onderaannemingsbeleid 
ontwikkelen. 

De criteria voor duurzame 
ontwikkeling integreren in 
het aankoop- en onderaan-
nemingsbeleid.  

Logistiek verantwoor-
delijke 
Juridisch adviseur 

Permanent 

5 Een beter beheer van 
het energieverbruik.

De mogelijkheden bestu-
deren om over te stappen 
naar een leverancier van 
groene stroom. 

Milieucoördinator 
Geografisch coördinator
Financieel coördinator

Eind 2007 

Een tussenmeter laten 
installeren voor de ver-
warming.  

Milieucoördinator 
Verantwoordelijke gebouw Eind 2007 

6

De CO2-uitstoot compense-
ren die veroorzaakt wordt 
door het luchtverkeer. 

De mogelijkheden bestu-
deren om groencertificaten 
aan te kopen om de CO2-uit-
stoot te compenseren die 
gegenereerd wordt door 
ons vliegtuiggebruik. 

Milieucoördinator 
Expert infrastructuur Eind 2007 

Het gebruik van de fiets 
promoten en de fietsers bij 
BTC extra motiveren. 

Een nieuwe, grotere en 
veiliger fietsparking laten 
aanleggen. 

Verantwoordelijke gebouw Juni 2007
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Conclusie 

Met dit milieubeheersysteem wil BTC haar medewerkers, partners, leveranciers en het 
grote publiek bewijzen dat respect voor het milieu één van haar hoofdbekommernissen 
is. We zijn ondertussen gestart met een proces van permanente verbetering waaraan 
we ons strikt moeten houden. We kunnen onze milieu-impact nog verminderen - zowel de 
directe als de indirecte - , en we zullen alles in het werk stellen om daarin te slagen.   

Validatieverklaring 

Op basis van de audit van de organisatie, interviews met haar medewerkers, en het 
onderzoek van de documentatie, de gegevens en de informatie bekomen tijdens de audit, 
heeft AIB-VINÇOTTE International, in zijn hoedanigheid van milieuverificateur, besloten: 

dat het milieubeheersysteem en de milieuauditprocedure evenals de milieu-
verklaring over de 2006-verwezenlijkingen beantwoorden aan de eisen van de 
Verordening (EG) Nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 
maart 2001 inzake vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). 
dat de gegevens en de informatie in deze milieuverklaring betrouwbaar zijn en dat 
ze op een doeltreffende wijze alle significante milieuvragen voor deze organisatie 
behandelen. 

Opgemaakt te Brussel, 20 november 2006. 

ir. P. Olivier, Voorzitter van de Certificatiecommissie. 

—

—
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