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De voorbeeldrol van een duurzame Kanselarij

De onderhandelingen die moeten leiden tot een internationale klimaatovereenkomst tijdens de Top van Parijs in december 2015 zitten in een stroomversnelling. Op de 
19de jaarlijkse conferentie van de partijen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering, die in december 2013 plaatsvond in Warschau, werd 
beslist dat de partijen in het eerste trimester van 2015 hun verbintenis zouden indienen. Om deze doelstelling te respecteren, publiceerde de Europese Commissie op 22 
januari 2014 een mededeling onder de titel “Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030”; deze vermeldt onder meer een reductiestreefcijfer van 
40% voor de broeikasgasemissies en een streefcijfer om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen met 27% te verhogen tegen 2030. Op die basis zal de Europese 
Raad een definitieve beslissing nemen over het klimaatbeleid van de Unie voor de periode 2020-2030. De strategie van de Europese Unie zal dan ten volle in het kader 
van de internationale onderhandelingen passen.

Zowel binnen de UNO als binnen de Europese Unie pleit België voor het sluiten van een ambitieuze juridische overeenkomst op internationaal niveau. Om tegenover 
onze internationale partners met dit krachtige standpunt geloofwaardig te blijven, moet ons land zijn beleid gericht op een correcte transitie naar een koolstofarme 
maatschappij in stand houden en versterken. Alle overheidsdiensten moeten in dat verband het goede voorbeeld geven. De FOD Kanselarij van de Eerste minister past 
deze dynamiek al jarenlang toe. Concreet heeft de Kanselarij in 2013 tal van projecten uitgevoerd: ik onthoud daarbij vooral de sensibilisering rond de inzet en de uit-
dagingen van de federale strategische langetermijnvisie enerzijds en de voltooiing van de renovatiewerken in de “Wetstraat 14” (isolatie van het dak, dubbele beglazing, 
nieuwe verwarmingsketels, relighting) anderzijds. 
 
Ik moedig de Kanselarij aan om duurzaam deze weg verder te zetten om de voorbeeldrol van overheid steeds meer op te nemen.

In naam van de Eerste minister,

 

Françoise AUDAG-DECHAMPS,
Voorzitster van het Directiecomité a.i.



Voorstelling van de organisatie
Opdracht van de FOD Kanselarij van de Eerste minister

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister is gehuisvest in 
hartje Brussel, in de Wetstraat 16. De “16” staat bekend als het zenuwcentrum 
van de Belgische politiek.

Hier worden de krachtlijnen uitgetekend van het regeringsbeleid dat bij het begin 
van de legislatuur in het regeerakkoord wordt gegoten en vervolgens jaarlijks ver-
taald wordt in de federale beleidsverklaring.

De Kanselarij heeft als opdracht de Eerste minister te ondersteunen in zijn rol als 
regeringsleider.

Kerntaken

De Kanselarij staat in voor de organisatie van de vergaderingen waar de regerings-
beslissingen worden genomen (Ministerraad) en de verschillende geledingen van 
de federale staat elkaar ontmoeten (Overlegcomité, Comité A, ...).

Zij ondersteunt de Eerste minister inhoudelijk in bepaalde dossiers, in het bij-
zonder wanneer het gaat om de coördinatie van het regeringsbeleid tussen de 
verschillende ministers. De Kanselarij verleent ook juridische steun aan de Eerste 
minister, door het opstellen van juridische adviezen, het voorbereiden en uit- 
voeren van de reglementaire bevoegdheid van de Eerste minister inzake over-
heidsopdrachten en het opvolgen van geschillen.

Verder communiceert de Kanselarij over de beslissingen van de Ministerraad en 
promoot ze de diensten van de federale overheid via de website www.belgium.be 
en diverse informatiecampagnes, organiseert ze evenementen die het hele land 
aanbelangen en bevordert ze het imago van België als federale staat.

Het onderstaande organigram illustreert deze kerntaken aan de hand van de 
structuur van de organisatie. Dit organigram toont ook de bevoorrechte band tus-
sen het Auditcomité van de Federale Overheid, de Vaste nationale cultuurpact-

commissie, de drie federale biculturele instellingen, de Dienst voor de Admini-
stratieve Vereenvoudiging, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en 
de Kanselarij van de Eerste minister.
 

Draagwijdte van het Milieubeheersysteem

De Kanselarij heeft beslist haar Milieubeheersysteem (MBS) toe te passen op al 
haar activiteiten. Het gaat meer bepaald om de gebouwen van de Wetstraat 14 
en 16.

Het groene kader in het organigram1 geeft aan welke diensten in 2013 op deze 
twee sites zijn ondergebracht. 

Belangrijk om te weten is dat hier geen rekening wordt gehouden met het Interna-
tionaal Perscentrum (IPC), dat onder de Algemene Directie Externe Communicatie 
valt. Het blijft echter een optie om, al dan niet op korte termijn, de draagwijdte 
van het MBS uit te breiden naar de andere gebouwen van de Kanselarij (Lamber-
montstraat 1 – Wetstraat 18 – IPC-Residence Palace, Wetstraat 155).

1 Bron = stafdienst Personeel & Organisatie, 27/6/2014
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Kader van het Milieubeheersysteem
Europese visie

De Europese Unie heeft onder meer als opdracht de duurzame groei te bevor-
deren. Daarvoor werd het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem 
uitgewerkt (EMAS).

Europa wil de organisaties van alle sectoren aanzetten betere milieuresultaten te 
behalen door:

 • milieubeheersystemen vast te leggen en uit te voeren,
 • deze systemen objectief en periodiek te evalueren,
 • het personeel van deze organisaties op te leiden en een actieve rol te  
 laten spelen,
 • het publiek en andere betrokken partijen te informeren.

Elke organisatie die aan het systeem wil deelnemen, moet:

 • een milieubeleid goedkeuren waarin ze haar milieudoelstellingen en  
 actieprincipes vastlegt;
 • een milieuanalyse uitvoeren van haar activiteiten, producten en dien 
 sten;
 • een milieubeheersysteem in praktijk brengen;
 • geregeld een milieuaudit uitvoeren;
 • een milieuverklaring opstellen die gevalideerd is door een milieuverifi- 
 cateur, van wie de naam en het nummer in de verklaring vermeld  
 staan;
 • de gevalideerde milieuverklaring indienen bij de bevoegde instantie  
 van de lidstaat;
 • en deze verklaring ter beschikking stellen van het publiek.

De derde versie van de EMAS-verordening verscheen in 2009 in het Publicatieblad 
van de Europese Unie (nr. L 342 van 22 december 2009). Het gaat om de Verorden-
ing (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een commu
nautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Ver-

ordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/
EG van de Commissie.

Referentieadres: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.

 
Beslissing van de Ministerraad

De Kanselarij voelt zich al lang betrokken bij de milieuproblematiek en heeft de 
laatste twintig jaar heel wat acties ondernomen. En deze bekommernis voor het 
leefmilieu groeit nog steeds.

Daarom heeft de Ministerraad de Kanselarij gekozen als een van de pilootdeparte-
menten die de opdracht kregen een Milieubeheersysteem in te voeren (beslissin-
gen van 20 juli 2005 en 14 juli 2006).

Engagement van het Directiecomité

 
Het milieubeleid van de Kanselarij

bevestigd op 3 september 2014
 

In de geglobaliseerde wereld van vandaag is alles wat met duurzame ontwikkeling 
te maken heeft van cruciaal belang. Deze problematiek (die economische, sociale 
en milieuaspecten omvat) vindt ook steeds meer ingang in de administraties.

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister, die de ondersteun-
ing van de Eerste minister in zijn rol als regeringsleider als belangrijkste opdracht 
heeft, vervult in dit verband een voorbeeldfunctie en draagt dus een bijzondere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Op 26 maart 2007 kreeg de Kanselarij het ISO-certificaat 14001:2004 voor haar 
milieubeheersysteem (MBS) en sinds 2 april 2007 is ze geregistreerd op de Eu-
ropese lijst van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). 
Deze internationale erkenningen werden in 2013 bevestigd.
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Het Directiecomité heeft de koers en het kader van de milieuverbintenissen van 
de Kanselarij vastgelegd. Naast de klassieke luiken rond bewustmaking, preventie 
van elke vorm van vervuiling en voortdurende verbetering van de milieuprestat-
ies, worden tijdens de auditcyclus over de periode 2013-2015 specifiek de vol-
gende vier doelstellingen nagestreefd:

• de vermindering van het papierverbruik,
• de vermindering van de CO2-uitstoot,
• meer aandacht voor sociale en ecologische overwegingen bij overheidsop-
drachten voor werken, leveringen en diensten,
• de invoering van geïntegreerde boordtabellen die een meer geautomatiseerde 
en professionelere transversale opvolging mogelijk maken, naast een betere com-
municatie.

Gedurende deze cyclus van drie jaar zal de Kanselarij haar milieudoelstellingen 
en milieuactieprogramma permanent evalueren om ze steeds “duurzamer” te 
maken.

Françoise AUDAG-DECHAMPS,
Voorzitster van het Directiecomité a.i.

Referentieadres: http://kanselarij.belgium.be/nl/

2013-2015: een derde milieuauditcyclus

De eerste auditcyclus 2007-2009 stemt overeen met het lanceren van EMAS bin-
nen de Kanselarij: drie jaar om het systeem in te voeren en de medewerkers be-
wust te maken.

De tweede auditcyclus 2010-2012 dekt de periode waarin de doelstellingen 
worden geïntegreerd en in een globaler “duurzaam perspectief” gesteld: drie jaar 
om als het ware te bevestigen.

De derde milieuauditcyclus van de Kanselarij vindt plaats in de periode 2013-
2015. De firma Lloyd’s Register heeft de rol van milieuverificateur overgenomen 
van AIB-Vinçotte International. 
 



Toepassing van de EMAS-verordening
Een MBS in dertien stappen

Onderstaande tabel geeft de werking van het MBS van de Kanselarij concreet weer.

Naleving van de wetgeving

Milieubeleid: de visie

Preventie + Continue verbetering

Respect de la législation

Handboek

Analyse

Doelstellingen

MILIEUVERKLARING

Respect de la législationMBS Evaluatie Deelname Communicatie

Verantwoordelijkheden  
Procedures

Registraties - Opvolging

1

2

3

4 5 6 7

8 9

10

11 12

13
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1) De naleving van de wetgeving is een van de elementen waaraan de EMAS-ver-
ordening bijzondere aandacht besteedt. Het is duidelijk dat voor een instelling als 
de Kanselarij deze vereiste slechts het minimum minimorum kan zijn. De update 
van het register van de regelgeving en het naleven van de toepassing ervan zijn 
een permanente bekommernis van de Milieuverantwoordelijke.

2) Het Milieubeleid, dat werd vastgelegd door de leden van het Directiecomité, 
wordt hierboven uiteengezet.

3) Het is gebaseerd op een streven naar voortdurende verbetering en naar het 
voorkomen van elke vorm van vervuiling.

Het volgende schema beschrijft dit principe van de lerende organisatie: de ac-
tiviteiten worden gepland (PLAN) vooraleer ze in praktijk worden gebracht (DO); 
hun verloop wordt vervolgens gecontroleerd (CHECK) vooraleer het wordt geop-
timaliseerd (ACT, soms spreekt men van ADJUST); en dan begint het hele proces 
opnieuw...

4) De EMAS-reglementering is erg strikt: ze integreert de aanbevelingen van de 
ISO-norm 14001 en gaat nog verder.

5) De transparantie en de geloofwaardigheid van een organisatie die een dergelijk 
systeem invoert, worden niet alleen versterkt door interne audits, maar ook door 
een professionele, onafhankelijke en neutrale externe evaluatie. Deze regelmatige 
controles vereisen een permanent beheer van de documentatie en registraties. 

6) Om de actieve deelname van het personeel van bij het begin te bevorderen, 
werd het Green Team opgericht, een groep gemotiveerde medewerkers met in-
teresse voor de milieuproblematiek. Zij zorgen voor een vlottere verdeling van de 
verantwoordelijkheden en de taken en een betere bewustmaking en opleiding 
van het personeel.

7) De zorg voor transparantie geldt zowel intern als extern. De voorlichting van het 
personeel, van het publiek en van al wie belang heeft bij de milieu-inspanningen
en -prestaties vormt een andere prioriteit. 

8) Het Milieuhandboek geeft een technische synthese van de invoering en de 
werking van het MBS binnen de Kanselarij.

9) Dit document vormt in zekere zin de ruggengraat van het systeem: het verbindt 
eenieders verantwoordelijkheid met de procedures en de operationele registers 
(registers van de directe en indirecte aspecten, de regelgeving, de vergunningen, 
de documentatie, het afval, de afwijkingen, de registraties enz.).

10) Gelijklopend daarmee wordt jaarlijks een milieuanalyse uitgevoerd om te 
bepalen welke directe en indirecte milieuaspecten een belangrijk effect kunnen 
hebben bij de Kanselarij.

11) Op basis van deze analyse, maar ook op basis van de reglementering en de 
strategische opties van het Milieubeleid, kiest het Directiecomité een aantal mi-
lieudoelstellingen.

12) Zodra de doelstellingen vastliggen wordt een programma met concrete acties 
uitgewerkt en worden opvolgingsindicatoren vastgelegd. Die maken het mogelijk 
de evolutie van de milieuprestaties van de Kanselarij regelmatig te controleren en 
waar nodig bij te sturen om de doelstellingen te bereiken.

13) Deze Milieuverklaring werd in dezelfde geest van transparantie opgesteld. Ze 
is niet alleen een communicatie- en informatiemiddel, maar wil ook een denkpro-
ces op gang brengen.

Plan

Do

Check

Act



Leefmilieu, duurzame ontwikkeling en maatschappelijke  
verantwoordelijkheid

Leefmilieu, duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
zijn begrippen die vandaag in de mode zijn.

Ze verwijzen eigenlijk naar eenzelfde idee: de duurzame groei van de maatschap-
pij die de Europese Unie wil bevorderen.

Bij het woord leefmilieu denken we spontaan aan biodiversiteit, ontbossing, en-
ergieverbruik, vervuiling, de invloed die wij kunnen uitoefenen op het klimaat, ... 
Welke interacties hebben wij met onze omgeving? Hoe kunnen wij de risico’s die 
eraan verbonden zijn, beheren?

In de algemeen aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling ligt de klemtoon 
op het belang om aan onze behoeften te voldoen zonder de toekomst te hy-
pothekeren. Hoe kunnen wij ons op lange termijn verder ontwikkelen? Door de 
drie “pijlers” van de duurzame ontwikkeling te verzoenen: de economische pijler, 
de sociale pijler en de leefmilieupijler.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen geeft een ant-
woord op de vraag of een onderneming zich mag onttrekken aan alle maatschap-
pelijke verplichtingen die niet wettelijk of economisch zijn. Vermits dit begrip 
voortaan buiten het strikt economische kader valt en alle organisaties aanbelangt, 
zou elke administratie (en a fortiori de Kanselarij) zich hier zeer sterk bij betrokken 
moeten voelen.

De Kanselarij wil deze verschillende complementaire benaderingen in de toekomst 
zo goed mogelijk integreren.

De actoren van het MBS

Wij allemaal!

De bescherming van het leefmilieu belangt ons vanzelfsprekend allemaal aan, 
maar het volgende organigram geeft weer welke actoren het nauwst betrokken 
zijn bij de goede werking van het MBS.

Het Directiecomité

Het Directiecomité bestaat uit de Voorzitster, de Directeur van de Beleidscel van 
de Eerste minister, de Directeurs-generaal en de Stafdirecteurs.

Het is verantwoordelijk voor:

• het vastleggen van de verantwoordelijkheden van elk personeelslid inzake het 
Milieubeheersysteem,
• de goedkeuring van het milieuprogramma,
• het toekennen van de middelen,
• de jaarlijkse beoordeling van het MBS.

 
De Milieuverantwoordelijke

De Milieuverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de milieucoördinatie. Hij 
moet toezien op de goede werking van het Milieubeheersysteem.

Zijn taken bestaan onder andere uit:

• de planning van het MBS: milieuanalyse, update van het reglementair register, 
opvolging van de doelstellingen;
• de uitvoering en de werking van het MBS: vorming en bewustmaking, communi-
catie, documentenbeheer, operationele beheersing, voorbereiding en reactie op 

Verantwoodelijken
voor de procedures
en de doelstellingen

Milieu-
verantwoordelijke

Cel “Duurzame
ontwikkeling” Interne auditors

Directiecomité

Green Team

. . .
 . . .

 . . .
 . . .

 . .

. . . 
. . . 

. . . 
. . . 

. .
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noodsituaties, monitoring en metingen;
• de controle van het systeem: evaluatie van de conformiteit, analyse van af- 
wijkingen, beheersing van de registraties.

Meer in het algemeen staat de Milieuverantwoordelijke in voor de organisatie en 
het beheer van MBS-gerelateerde vergaderingen en voor het verzamelen van de 
resultaten die worden voorgelegd aan het Directiecomité tijdens de Beoordeling 
door de directie.

De leden van de cel “Duurzame ontwikkeling”  

De cel “Duurzame ontwikkeling” is samengesteld uit:

• een vertegenwoordiger van het Directiecomité (in dit geval de Voorzitster van 
het Directiecomité a.i.),
• een vertegenwoordiger van de Beleidsorganen van de Eerste minister,
• de Milieuverantwoordelijke, vertegenwoordiger van de Kanselarij van de Eerste 
minister bij de Interdepartementale commissie Duurzame ontwikkeling (ICDO),
• de verantwoordelijke voor het communicatiebeleid rond duurzame ontwik-
keling, vervangster van de vertegenwoordiger van de Kanselarij van de Eerste  
minister bij de ICDO,
• een verantwoordelijke van de dienst ICT,
• een verantwoordelijke van de dienst Budget & Beheerscontrole,
• een verantwoordelijke van de dienst Secretariaat en Logistiek,
• één van de twee preventieadviseurs,
• een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Secretariaten en Overleg, 
lid van de Werkgroep “Duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling → Regelge- 
vingsimpactanalyse” bij de ICDO,
• een vertegenwoordigster van de Algemene Directie Coördinatie en Juridische 
zaken, lid van de Werkgroep “Duurzame overheidsopdrachten” bij de ICDO,
• de vertegenwoordigster van de Kanselarij van de Eerste minister in de interde-
partementale coördinatiegroep voorzien in artikel 6 van de wet van 12 januari 
2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereld-
vrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot 
integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen,
• de vertegenwoordigster van de Kanselarij van de Eerste minister in het netwerk 
“Armoede” van de federale overheid,

• een vertegenwoordiger van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudi-
ging,
• een vertegenwoordigster van de diensten van de Vaste Nationale Cultuurpact-
commissie,
• een vertegenwoordigster van het Federaal Instituut voor Duurzame Ont- 
wikkeling,
• en de verantwoordelijke voor de opvolging van de milieu-indicatoren.

De hoofdopdrachten van deze cel kunnen als volgt worden omschreven:

• bijdragen tot het uitwerken en toepassen van het federale beleid inzake 
duurzame ontwikkeling (langetermijnvisie, federale plannen inzake duurzame 
ontwikkeling, regelgevingsimpactanalyse);
• deelnemen aan de netwerken en ondersteunen van de interdepartementale 
projecten inzake duurzame ontwikkeling (Interdepartementale Commissie voor 
Duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen, netwerk van de cellen duurzame 
ontwikkeling, gekruiste interne milieuaudits);
• de redactie en uitwerking van het jaarlijks actieplan van de FOD coördineren, 
waarin algemeen de maatregelen uit de federale plannen inzake duurzame ontwik-
keling zijn opgenomen die de Kanselarij aanbelangen en meer in het bijzonder het 
interne milieubeheer, de overheidsopdrachten, de regelgevingsimpactanalyses 
die onder de Eerste minister vallen en de bewustmaking van het personeel voor 
duurzame ontwikkeling;
• regelmatig verslag uitbrengen over deze materies aan het Directiecomité en 
jaarlijks aan de ICDO;
• de “Task force duurzame ontwikkeling” van het Federaal Planbureau onderste-
unen bij het opstellen van zijn federaal verslag inzake duurzame ontwikkeling en 
dit verslag verspreiden binnen de FOD.

De verantwoordelijken voor procedures en doelstellingen

De procedureverantwoordelijken moeten erover waken dat de procedures 
in overeenstemming zijn met de regelgeving en met de situatie binnen de  
Kanselarij. Zij zijn als het ware de “eigenaars” van de procedures en zorgen ervoor 
dat ze correct worden toegepast en geregeld geactualiseerd. 

De doelstellingsverantwoordelijken staan in voor het opstellen, implementeren 
en opvolgen van de doelstellingenfiches.



De interne auditoren

De interne auditoren moeten op onafhankelijke wijze instaan voor de periodieke 
audits die door het Directiecomité zijn gepland.

De interne audits maken het mogelijk na te gaan of:

• het milieubeheersysteem conform de norm is (in dit geval de EMAS III- 
verordening);
• dat systeem correct wordt toegepast, doeltreffend is en wordt bijgewerkt;
• de organisatie de regelgevende voorschriften die van toepassing zijn inzake  
milieu naleeft;
• de milieuaspecten globaal genomen worden beheerst;
• de milieuprestaties beantwoorden aan de doelstellingen die de organisatie zich-
zelf heeft opgelegd.

De resultaten van de audit worden aan het Directiecomité voorgelegd en geanaly-
seerd tijdens de Beoordeling door de directie.

Om zijn belangstelling voor EMAS te beklemtonen, stelde de Ministerraad in 2005 
naast de POD Duurzame Ontwikkeling1, vier pilootinstellingen aan: het Federaal 
Planbureau, de Belgische Technische Coöperatie, de POD Wetenschapsbeleid en 
de FOD Kanselarij van de Eerste minister. In gezamenlijk overleg hebben deze vier 
departementen geopteerd voor interne cross audits. 

Het principe van de cross audits, dat een kritische benadering toelaat en uit-
wisselingen bevordert, is ondertussen door de meeste gecertificeerde federale 
instellingen overgenomen. In 2013 heeft mevrouw Géraldine Matt (Federale 
Overheidsdienst Personeel en Organisatie) in dit kader de audit van de Kanselarij 
uitgevoerd op 24 juni en 3 juli 2014.

Het Green Team     

Dit team, dat bijzonder gemotiveerd is door de milieuproblematiek, wil concreet 
en proactief zijn. Het vormt de spil van de cel “Duurzame ontwikkeling”.

Het Green Team ondersteunt de Milieuverantwoordelijke bij zijn verschillende 
opdrachten en verspreidt goede milieupraktijken binnen de organisatie.
 

Identificatie van de belangrijkste 
milieuaspecten
Het milieuactieprogramma van de Kanselarij is gebaseerd op een grondige ana- 
lyse van haar milieuaspecten.

In deze analyse wordt in de eerste plaats nagegaan of alle toepasbare wettelijke 
eisen die betrekking hebben op het leefmilieu zijn nageleefd. 

Verder gaat de analyse enerzijds over de activiteiten van de Kanselarij (= de  
directe aspecten) en anderzijds over haar opdrachten (= de indirecte aspecten). 
Op die manier kunnen de belangrijkste milieuaspecten worden geïdentificeerd.

Aan de hand daarvan kan de organisatie, rekening houdend met haar prestaties, 
haar doelstellingen vastleggen.

Wettelijke eisen

De hierboven vermelde site is onderworpen aan de wetgeving van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest.

Er wordt een lijst opgesteld met de wettelijke eisen (Europese, federale, gewes-
telijke en Brusselse), die volledig moeten worden nageleefd.

Sinds 2011 maakt de Kanselarij gebruik van het gemeenschappelijk reglemen-
tair register, dat opgesteld en bijgewerkt wordt door het Federaal Instituut voor 
Duurzame Ontwikkeling (de vroegere POD Duurzame Ontwikkeling). 

Daarnaast heeft de Kanselarij in 2013 een overheidsopdracht afgesloten met het 
bedrijf ESHER om de conformiteit te garanderen. Deze opdracht omvatte drie 
luiken: 

• het onderzoek van de conformiteit met de milieuvergunning (vergunning nr. 
316651 van 14 november 2008, 15 jaar geldig),
• het onderzoek van het reglementair register van de Kanselarij,

1Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) vervangt sinds 1 februari 2014 de POD 
Duurzame Ontwikkeling.
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• het onderzoek van de conformiteit met de verplichtingen in het reglementair 
register.

De naleving van de wetgeving is een essentiële vereiste van de EMAS-verorde-
ning; een organisatie kan niet geregistreerd worden indien deze voorwaarde niet 
is vervuld.
 
Directe aspecten

De directe milieuaspecten hebben te maken met de activiteiten, producten en 
diensten van de organisatie waarop ze een rechtstreekse operationele controle 
uitoefent.

De EMAS-verordening schrijft voor dat onder meer, maar niet uitsluitend, de vol-
gende aspecten onder de directe milieuaspecten vallen:

• de wettelijke eisen en de grenswaarden in vergunningen;
• de uitstoot in de lucht;
• de lozing in het water;
• de productie, de recycling, het hergebruik, het vervoer en de verwijdering van 
vast en ander afval, met name gevaarlijk afval;
• het gebruik en de verontreiniging van de bodem;
• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen (inclusief energie);
• het gebruik van additieven, adjuvanten en halffabricaten;
• de lokale overlast (lawaai, trillingen, geurhinder, stof, visuele hinder etc.);
• vervoerskwesties (zowel voor goederen als voor diensten);
• de risico’s van milieuongevallen en -effecten die zich voordoen of waarschijnlijk 
zullen voordoen ten gevolge van incidenten, ongevallen en mogelijke noodsitua-
ties;
• de effecten op de biodiversiteit.

In de praktijk heeft de Kanselarij haar activiteiten geanalyseerd op basis van elf 
milieudomeinen: 

• aankoop (en verbruik van grondstoffen)
• afval (ook verpakkingen)
• effecten op de natuur en op de biologische diversiteit

• energieverbruik
• gebruik van (gevaarlijke) producten
• mobiliteit (mobiliteit van personen en transport van goederen)
• overlast (geluid, trillingen, geur, uitzicht)
• uitstoot in de atmosfeer
• verontreiniging van de bodem (en van de ondergrond)
• voeding
• waterverbruik en afvoer van afvalwater.

Om te beoordelen hoe belangrijk een milieuaspect is, moet de organisatie de vol-
gende aspecten in overweging nemen:

• de kans op milieuschade;
• de kwetsbaarheid van het milieu;
• de omvang, het aantal, de frequentie en de omkeerbaarheid van de aspecten 
of effecten;
• het bestaan van toepasbare milieuwetgeving en de vereisten waarin deze voor-
ziet;
• het belang voor de betrokkenen en voor het personeel van de organisatie;
• het onderzoek van de huidige praktijken;
• reeds opgedoken voorvallen.

Op basis van de analyse die de Kanselarij in 2006 realiseerde, werden verschil-
lende belangrijke aspecten geïdentificeerd: het ging dan voornamelijk over de 
domeinen “energie”, “afval” en “producten”. Deze eerste analyse werd jaar na 
jaar bevestigd, maar kende tegelijkertijd een evolutie: er kwamen nog drie be-
langrijke directe aspecten bij die te maken hadden met “mobiliteit”, “papierver-
bruik” en “voeding”.

De volgende tabel beschrijft de band tussen de activiteiten, de milieuaspecten en 
de milieueffecten. Hij is niet volledig vermits een bepaalde activiteit kan overeen-
stemmen met andere milieuaspecten (de productie van bepaalde voedingswaren 
kan bijvoorbeeld ook gepaard gaan met een enorm groot waterverbruik) en een 
bepaald milieuaspect kan gelinkt worden aan andere milieueffecten (de afval-
productie heeft bijvoorbeeld ook een negatief effect op de natuur en de biologi-
sche diversiteit). De volgende tabel rechtvaardigt de milieudoelstellingen die de  
Kanselarij heeft gekozen.



 Milieudomein  Activiteiten  Belangrijke aspecten  Milieueffecten  Origine  Doelstelling 2013-2015

 ENERGIE  verwarming en airco
 om een goede
 omgevingstempera-
 tuur te garanderen +
 gebruik van
 elektrische apparaten
 (computers, printers,
 kopieermachines enz.)

 energieverbruik (gas,
 elektriciteit)

 uitputting van de
 fossiele
 brandstoffen

 initiële analyse
 2006

 de CO2-uitstoot verminderen

 AFVAL  kantoorwerk,
 restaurant,
 schoonmaak

 productie van afval  vervuiling van
 bodem, water en
 lucht 

 initiële analyse
 2006 +
 incidenten
 2007-2012
 (schade
 veroorzaakt
 door
 waterinsijpeling)

 de afvalproductie meten (en in
 een volgende fase beperken)

 PRODUCTEN  gebruik van
 onderhoudsproducten

 productie van afvalwater  watervervuiling initiële analyse 2006  de duurzaamheid van de
 overheids-opdrachten verhogen 

 MOBILITEIT  verplaatsen van
 personen en vervoer
 van materiaal

 energieverbruik (brandstof,
 elektriciteit)

 uitputting van de
 fossiele
 brandstoffen

bedrijfsvervoerplan 2008  de CO2-uitstoot verminderen

 AANKOPEN  drukwerk en publicaties  verbruik van grondstoffen
 (papier)

 uitputting van de
 grondstoffen 

herhaaldelijke vraag van de 
personeelsleden 

 het papierverbruik  verminderen

 VOEDING  restaurant en
 cafetaria’s

 energieverbruik  uitputting van de
 fossiele
 brandstoffen

initiatief van de  Stafdienst 
Personeel en Organisatie in 
2011

 de CO2-uitstoot verminderen
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Indirecte aspecten

De EMAS-verordening stelt dat indirecte milieuaspecten het resultaat kunnen zijn 
van een wisselwerking tussen de organisatie en derden waarop de organisatie 
een redelijk grote invloed kan uitoefenen. 

Eens het strikte kader van de hiervoor geanalyseerde directe aspecten overschre-
den, is de Kanselarij ervan uitgegaan dat de belangrijkste wisselwerkingen met 
derden waarop zij de grootste invloed zou kunnen hebben, uit haar basisacti-
viteiten zouden kunnen worden afgeleid en heeft ze haar opdrachten vanuit dit 
oogpunt geanalyseerd.

Na inventarisatie werden deze opdrachten geëvalueerd op basis van de volgende 
criteria:

• hun impact op het milieu,
• de invloed die de Kanselarij kan hebben,
• de beschikbare menselijke en budgettaire middelen.

Zo werden drie belangrijke indirecte aspecten geselecteerd. Ze hebben te maken 
met de opdrachten van de dienst Overheidsopdrachten van de Algemene Directie 
Coördinatie en juridische zaken, de Algemene Directie Externe Communicatie en 
de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging.

 
De volgende tabel beschrijft de link tussen de opdrachten, de belangrijkste as-
pecten en de milieueffecten. Ook deze tabel is niet volledig vermits een opdracht 
kan overeenstemmen met andere milieuaspecten en een milieuaspect te maken 
kan hebben met andere milieueffecten. De tabel verklaart van waar de milieu-
doelstellingen die de Kanselarij heeft gekozen, afkomstig zijn.



 Betrokken diensten  Basisopdrachten  Belangrijke aspecten  Effecten  Origine  Doelstelling 2013-2015
 Algemene Directie
 Coördinatie en
 juridische zaken –
 Dienst Overheids
 opdrachten

 coördinatie van de regel-
 geving inzake overheids-
 opdrachten, inclusief de
 omzetting van de Europese
 richtlijnen in Belgisch recht 

 dankzij haar deelname
 aan de werkgroep
 “duurzame overheids
 opdrachten” van de 
 Interdepartemen-tale
 Commissie voor Duurzame
 Ontwikkeling (ICDO), kan
 de dienst Overheids
 opdrachten anderen
 aanmoedigen om rekening
 te houden met
 milieucriteria bij de
 toewijzing van overheids
 opdrachten

 uitputting
 van de grond-
 stoffen

 initiële analyse
 2006

 de duurzaamheid van de
 overheidsopdrachten
 verhogen 

 Algemene Directie
 Externe
 Communicatie

 ondersteuning van de
 federale communicatoren

 via de verschillende vormen
 van samenwerking kan de
 Algemene Directie Externe
 Communicatie haar partners
 aanzetten om te kiezen voor
 duurzaamheid in al hun
 communicatie-acties

 uitputting van
 de grondstoffen

 initiële analyse 
 2006

 de invloed van de Algemene
 Directie Externe
 Communicatie meten (om in
 een tweede fase haar
 milieu-impact te verbeteren)

 Dienst voor de
 Administratieve
 Vereenvoudiging 

 coördinatie van de
 initiatieven van de Regering
 en de federale administraties
 met het oog op de
 vereenvoudiging van de
 administratieve
 verplichtingen voor de
 ondernemingen en de burgers 

 de vereenvoudiging van de
 administratieve verplichtingen
 (uniek loket, elektronische
 communicatie, …) kan ook
 zorgen voor een vermindering
 van negatieve milieueffecten
 (mobiliteit, papier, …)

 uitputting van
 de grondstoffen

 initiële analyse
 2006

 de milieu-impact van de
 administratieve
 vereenvoudiging evalueren
 (om in een tweede fase de
 negatieve milieuaspecten te
 beperken en de positieve te
 bevorderen)
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Indicatoren van de milieuprestaties
Vergelijkingsinstrument

De indicatoren:

• maken het mogelijk de milieuprestaties van de organisatie nauwkeurig te 
beoordelen;
• zijn begrijpelijk en niet vatbaar voor interpretatie;
• maken het mogelijk de milieuprestaties van een organisatie van jaar tot jaar te 
vergelijken, om hun evolutie te evalueren;
• maken, al naargelang het geval, vergelijkingen mogelijk met sectorale, nationale 
of regionale referentieresultaten;
• maken in voorkomend geval vergelijkingen mogelijk met de reglementaire ver-
eisten.

Basisindicatoren

Bijlage IV bij de EMAS-verordening legt een reeks basisindicatoren vast die het 
mogelijk maken zich een idee te vormen over de milieuprestaties van de organi-
satie.

Wetstraat 14 en 16 bestrijken een basisoppervlakte van ongeveer 3.712 m2, waar-
van 2.891 m2 is bebouwd en de rest bestaat uit parkeergelegenheid voor auto’s 
en fietsen.

De biodiversiteit is een complexe kwestie binnen de basisindicatoren. De hiervoor 
beschreven indicator voor de aanwending van de terreinen kan op nuttige wijze 
aangevuld worden met de indicatoren voor milieuaspecten en aanverwante as-
pecten uit de volgende tabel.

2010 2011 2012 2013

 waterverbruik (m3) 2354 2344 2244 2231

 elektriciteitsverbruik (MWh) 1722 1617 1513 1485

 gasverbruik (MWh) 2300 1991 1650 1999

 dieselverbruik (l) 32553 21896 27474 32132

  → overeenkomstige CO2-uitstoot (t)1 87,5 58,86 73,85 86,37

 benzineverbruik (l) - 6428 379 227

   → overeenkomstige CO2-uitstoot (t)2 - 14,8 0,9 0,5

 verbruik "grijs" gerecycleerd papier (t) 1,5 3 1,5 1,5

 verbruik "wit" gerecycleerd papier (t) 7,5 4,5 7 4,3

 papier-/kartonafval (m3) 242 242 242 242

 PMD-afval (m3) 13 13 13 13

 glasafval (m3) 13 13 13 13

 allerhande afval (m3) 421 421 414 414

 1  Een liter diesel = 2,688 kg CO2 (bron = Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (vroegere 
POD Duurzame Ontwikkeling), mei 2013).
 2 Een liter benzine = 2,3 kg CO2 (bron = Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (vroegere 
POD Duurzame Ontwikkeling), mei 2013).



Drie opmerkingen bij voorgaande tabel:

• Van augustus 2011 tot oktober 2013 vonden er in de Wetstraat 14 grote re-
novatiewerken plaats, wat veel personeelsverhuizingen met zich meebracht. De 
grote variaties in beschikbare m2 en van het aantal personen dat deze bezet, 
maakt dat de geregistreerde verbruiksgegevens moeilijk geanalyseerd kunnen 
worden. 2014 zal een nieuw referentiejaar worden. 
• De cijfers van het gasverbruik zijn brutocijfers; ze houden geen rekening met 
de invloed van weersomstandigheden. Het “genormaliseerde” verbruik wordt  
hieronder in punt 6.2.1 weergegeven. 
• De vermelde afvalproductie is gebaseerd op het aantal opgehaalde containers 
door Net Brussel, wat ook verklaart dat de cijfers nauwelijks evolueren van ver-
slag tot verslag. De precisie en de kwaliteit van de meegedeelde cijfers moeten 
worden verbeterd: deze kwestie komt verder aan bod in punt 6.4.2.
 
 
Om toch een idee te hebben over een grootteorde, gaan we ervan uit dat de 
Kanselarij in 2013 ongeveer 200 personen tewerkstelde op 15.000 m2:

Deze cijfers moeten in de toekomst nog verfijnd worden. Idealiter zou de invloed 
zichtbaar moeten zijn van de vier kenmerken van de gebouwen van de Kanselarij 
die de vergelijking met andere federale administraties zouden kunnen vertekenen 
mocht er geen bijzondere aandacht voor zijn, te weten:

• de leeftijd en de geschiedenis van de gebouwen,
• het feit dat ze de FOD Kanselarij van de Eerste minister huisvesten, maar ook het 
Secretariaat en de Beleidsorganen van de Eerste minister,
• de aanwezigheid van een grote keuken en een restaurant,
• de aanwezigheid van een zaal met informaticaservers die niet minder dan vier-
endertig instellingen bedienen.

 

2013 per persoon
 waterverbruik (m3) 2.231 11

 elektriciteitsverbruik (MWh) 1.485 7,5

 gasverbruik (MWh) 1.999 10

 dieselverbruik (l) 32.132 161

 → overeenkomstige CO2-uitstoot (t)
1 86,37 0,43

 benzineverbruik (l) 227 1,13

 → overeenkomstige CO2-uitstoot (t) 0,5 0,003

 verbruik "grijs" gerecycleerd papier (t) 1,5 0,008

 verbruik "wit" gerecycleerd papier (t) 4,3 0,022

 papier-/kartonafval (m3) 242 1,2

 PMD-afval (m3) 13 0,1

 glasafval (m3) 13 0,1

 allerhande afval (m3) 414 2
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Beschrijving van de milieudoelstellingen
Ter herinnering, in de jaren 2007-2009 streefde de Kanselarij zeven milieu-
doelstellingen na. Naast de vijf doelstellingen die rechtstreeks voortvloeiden uit 
de milieuanalyse (het energieverbruik verminderen, duurzame producten aanko-
pen, het afval beter sorteren, de impact van de administratieve vereenvoudiging 
evalueren, de impact van de externe communicatie verbeteren), kwam er nog 
een doelstelling bij rond bewustmaking (om de invoering van een pril MBS te be-
geleiden) en een andere rond duurzame mobiliteit (waarmee beantwoord werd 
aan de reglementaire verplichtingen inzake bedrijfsvervoerplannen).

De tweede auditcyclus betrof de jaren 2010-2012. Vermits de analyse niet fun-
damenteel was veranderd, bleven de doelstellingen voor 2007-2009 geldig, maar 
werden ze geïntegreerd in een benadering toegespitst op de milieuprestatie- 
indicatoren. Zo selecteerde het Directiecomité vier doelstellingen.

Deze vier doelstellingen werden in 20131 bevestigd. Waarom? Hoe? Dat komt in 
het volgende punt aan bod.

Doelstelling 1: het papierverbruik verminderen

Hoewel deze doelstelling in verband met het papierverbruik niet als dusdanig 
naar voren kwam uit de initiële analyse, werd ze in 2010 op vraag van het per-
soneel toegevoegd. De “paperless government” waarmee de Algemene directie 
Secretariaten en Overleg enkele jaren geleden al is gestart, speelt trouwens zeer 
zeker een rol in deze bekommernis.

Fotokopieermachines en printers

Om onze acties ter zake te evalueren, is het meten van ons papierverbruik een ab-
solute voorwaarde. De papieraankoop wordt opgevolgd sinds 2009; het gebruik 
van de fotokopieermachines sinds 2011.

 Algemene doelstellingen  Specifieke doelstellingen

 Het papierverbruik verminderen  Fotokopieermachines en printers

 E-Procurement

 De CO2-uitstoot verminderen  Energie

 Mobiliteit

 Voeding

 De duurzaamheid van de
 overheidsopdrachten verhogen

 Regelgevingsteksten

 Overheidsopdrachten van de Kanselarij

 Samenwerkingen

 Boordtabellen invoeren  Basisindicatoren

 Afval

 Externe communicatie

 Administratieve vereenvoudiging

1  Deze doelstellingen hernemen en integreren perfect de eerste vijf luiken van het project  
MVOverheid!, dat werd goedgekeurd door de Ministerraad van 20 juli 2012, te weten: het milieu-
beheer (inclusief de energie-efficiëntie), de mobiliteit, de overheidsopdrachten, de voeding en de 
organisatie van publieke evenementen.

2009 2010 2011 2012 2013
 Gerecycleerd papier "grijs" 3 1,5 3 2 1,5
 Gerecycleerd papier "wit" 10 7,5 4,5 7 4,3
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Met gerecycleerd papier “grijs” (natuurwit papier CIE 85) wordt 100% gerecy-
cleerd papier bedoeld (Der Blaue Engel label), terwijl gerecycleerd papier “wit” 
(ultra wit papier CIE 170) afkomstig is van duurzaam beheerde bossen (FSC label) 
en, gelet op zijn lage milieu-impact, het Europees Ecolabel draagt.

Zoals we al hebben laten verstaan, is het niet eenvoudig uit deze tabellen duurzame 
besparingen of tendensen af te leiden.

Het verbruik moet vergeleken worden over meerdere jaren van normale acti-
viteit. De aankopen zouden moeten worden getoetst aan de voorraad en op de 
hoeveelheid weggegooid papier. Ook met de publicaties zou rekening kunnen 
worden gehouden.

Tegelijkertijd worden de bewustmakingsacties in ieder geval voortgezet om ver-
spilling tegen te gaan en het gebruik van natuurwit papier en het weldoordacht 
gebruik van de printers aan te moedigen. 

E-Procurement

De omzendbrief “P&O/2012/e-Proc” van 30 november 2012 omvat diverse  
maatregelen in verband met het gebruik van de e-Procurement-toepassingen. 
Dankzij deze toepassingen kunnen overheidsopdrachten voortaan elektronisch 
verwerkt worden om de efficiëntie en de mededinging te bevorderen en tegelijk 
de kosten en het papiergebruik te verminderen.

In 2013 heeft de Kanselarij zo negen overheidsopdrachten gepubliceerd via e- 
Notification. Bij vier van deze opdrachten werden een of meer documenten on-
line ter beschikking gesteld. 

Bovendien waren bij vijf van de negen opdrachten elektronische offertes toege-
staan. En voor vier opdrachten werden de offertes elektronisch geopend via e-
Tendering.

Doelstelling 2: de CO2-uitstoot verminderen

Koolstofdioxide als meetcriterium. Koolstofdioxide (CO2) – ook koolstofgas ge-
noemd – is een van de bestanddelen van de lucht. De aanwezigheid van CO2 
varieert op basis van natuurlijke elementen (vulkaanuitbarstingen, bosbranden, 
uitademing van levende wezens, …), maar ook onder invloed van de menselijke 
activiteit (vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen). Volgens de Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC), is het een van de belangrijkste 
broeikasgassen verantwoordelijk voor de recente klimaatopwarming.

Op dit ogenblik worden er verschillende berekeningsmethodes gebruikt om de 
milieuaspecten te meten die te maken hebben met CO2. De Kanselarij heeft dit 
criterium gekozen om te laten zien hoeveel aandacht en inspanningen zij besteedt 
aan de drie kerndomeinen – energie, mobiliteit en voeding – om de milieueffecten 
hiervan op de vervuiling en op de uitputting van de fossiele brandstoffen zoveel 
mogelijk te beperken.

2011 2012 2013
 Zwart-wit 1.149.409 1.205.826 1.182.678
 Kleur 537.546 471.771 586.590
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Energie 

Dit project werd in vijf stappen onderverdeeld: identificatie van alle energieme-
ters van de Kanselarij, meting, technische verbeteringen, gedragsverbeteringen 
en evaluatie.

In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit de Omzendbrief van 17 
juni 2005 betreffende het Environment Information System (EIS) van de Regie 
der Gebouwen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 
mei 2010 betreffende het energieprestatiecertificaat voor een openbaar gebouw, 
heeft de Kanselarij de inventarisering van de tellers uitgebreid tot alle gebouwen 
die ze bezet, ongeacht of die gebouwen over een EMAS-registratie beschikken of 
niet.

Al het verbruik in Wetstraat 14, 16 en 18 en in de ambtswoning van de Eerste  
minister (Lambermontstraat 1) kan nu gemakkelijk geïdentificeerd worden.

Hierbij een overzicht van de evolutie van het gas- en elektriciteitsverbruik van 
de gebouwen in de Wetstraat 14 en 16 gedurende de afgelopen vijf jaar. Deze 
gegevens komen uit de EIS-databank van de Regie der Gebouwen. Zoals al aange-

geven, zal de interpretatie van deze tabellen waardevoller zijn in 2014, wanneer 
we een opnieuw normaal verbruiksjaar in aanmerking kunnen nemen.
Merk op dat het elektriciteitsverbruik naar verhouding zeer hoog is in de Wet-
straat 14; dit is te wijten aan de serverzaal.

Het gasverbruik werd genormaliseerd om rekening 
te houden met het klimaat. 

Het hogere verbruik in 2011 is te wijten aan de as-
bestverwijdering in een deel van de verwarmingsin-
stallatie. De isolatie kon niet snel genoeg worden uit-
gevoerd, wat tot een overconsumptie van gas heeft 
geleid. 

In oktober 2010 heeft de Kanselarij met de steun van 
Fedesco een bewustmakingscampagne rond ener-

giebesparing gelanceerd. De bedoeling was om 100.000 kWh te besparen in twee 
jaar tijd, via energiebespa-rende investeringen en door het personeel bewuster te 
maken. Dit project werd onderbroken door de omvang van de renovatiewerken in 
de Wetstraat 14. Het zal opnieuw worden opgestart in 2014, wanneer de werken 
afgelopen zijn.

2009 2010 2011 2012 2013
 Wetstraat 14 1.250.010 1.247.292 1.122.979 1.001.990 967.434
 Wetstraat 16 447.430 475.112 484.007 510.936 517.779

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2009 2010 2011 2012 2013

Elektriciteitsverbruik (in kWh)

 Wetstraat 16

 Wetstraat 14

2009 2010 2011 2012 2013
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FOCUS op FEDESCO
Dit jaar wou de Kanselarij in haar milieuverklaring een bijzonder duurzame part-
ner in de schijnwerpers zetten, een partner die zich inzet voor energiebespa- 
ringen. Een innoverende en motiverende partner.

Grote stappen vooruit dankzij Fedesco

Energie-efficiëntie is de laatste jaren een van de speerpunten in ons beleid ge-
worden. Dat we op dat vlak intussen al grote stappen vooruit hebben gezet, is in 
veel opzichten aan Fedesco te danken. Deze organisatie gaf ons niet alleen een 
adequaat zicht op de mogelijkheden qua energiebesparing. Ze stond tevens in 
voor de begeleiding en financiering van verschillende projecten. De balans van 
onze samenwerking is dan ook zeker heel erg positief te noemen.

Om een voorbeeldrol inzake energieverbruik te spelen, besloot de federale over-
heid in 2005 om een organisatie in het leven te roepen die zich specifiek zou 
toeleggen op energiebesparing in overheidsgebouwen: Fedesco. Ze kreeg niet 
alleen de rol van implementator en adviseur toegekend, maar ook die van “derde 
investeerder”. Het idee was dat Fedesco instaat voor de voorfinanciering van pro-
jecten en haar werkingskosten betaalt door middel van een extra toeslag op de 
facturen naar de FOD’s.1

Veel voordelen

Er was dus geen enkele reden voor de Kanselarij om niet méér in energie- 
efficiëntie te investeren: we konden het via specifieke kredieten terugbetalen. 
Vandaar ook dat wij met Fedesco een contract voor verschillende acties onderte- 
kenden. Hoewel we in eerste instantie niet goed wisten wat we van de samen-
werking moesten verwachten, bleek al snel dat Fedesco wel degelijk haar 
bestaansreden had. In 2007 hadden we immers zowel de reductie van ons ener-
gieverbruik als het verkrijgen van een EMAS-certificaat vooropgesteld. Voor beide 
doelstellingen hadden we nood aan een praktijkgericht actieplan dat op monito- 
ring was gericht. Tevens was het noodzakelijk om een sensibiliseringscampagne 

op te zetten. En precies op deze beide vlakken bood Fedesco de toegevoegde 
waarde die we op dat moment nodig hadden op het vlak van energie. Daarnaast 
was het bijzonder interessant dat we bij Fedesco terecht konden met al onze vra-
gen over energiebesparende acties die onze dienst Secretariaat en Logistiek, die 
al geruime tijd rond energiekwesties werkt, bezighielden.

Alles begon met een “Quick Scan”

De samenwerking met Fedesco startte met een Quick Scan: een energie-audit van 
de gebouwen die de pijnpunten op het vlak van energieverbruik in kaart bracht. 
De resultaten en aanbevelingen bleken een ideale basis te zijn voor de uitwer-
king van een actieplan dat de grootste verbruikersposten prioritair aanpakte en 
ook quick wins nastreefde. De Quick Scan was ook een grote oogopener, want 
ze maakte zwart op wit duidelijk dat er wel degelijk onnodig veel energie werd 
verbruikt.

Veel kleintjes maken één groot

De resultaten van de Quick Scan werden zowel intern als door de Regie der  
Gebouwen gebruikt om de eigen voorstellen tot ingrepen te evalueren en bij te 
sturen. Dit leidde uiteindelijk tot de realisatie van een brede waaier aan optimali-
saties. Soms ging het om kleine ingrepen die een groot verschil maakten.

Wanneer het nieuwe restaurant van de Kanselarij op de vierde verdieping werd 
ondergebracht, werd het warme water van het restaurant rechtstreeks via de cen-
trale stookketel in de kelder van de Wetstraat 14 opgewarmd. Dat betekende dat 
we de ketel nooit konden uitschakelen, ook niet in de warme zomermaanden. 
Op aanraden van Fedesco heeft de Regie der Gebouwen een extra boiler voor de 
keuken geplaatst. Deze investering van 5.500 euro heeft tot een iets hoger ver-
bruik aan elektriciteit geleid, maar het verbruik aan gas is aanzienlijk gedaald. Een 
ander voorbeeld: de 84 lampen in het restaurant werden vervangen door LED-
lampen, wat voor een besparing van bijna 20 kWh per dag zorgt. En het elektri-
citeitscircuit werd opgesplitst zodat lampen die overbodig zijn wanneer er genoeg 
licht binnenkomt, kunnen worden uitgedaan. We kwamen er eveneens achter dat 
we een aanzienlijke piek in het gasverbruik hadden door een defecte driewegklep 
in het verwarmingssysteem. Nog een kleine besparing die ons enkele honderden 
euro’s per jaar opbrengt!

1Deze formule werd eind 2013 aangepast: zie onderstaande paragraaf “Nieuwe financieringsvorm”.
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Daarnaast maakten we ook gebruik van Fedesco’s technische expertise om kleine 
optimalisaties te realiseren, zoals een betere afregeling van de HVAC-installaties, 
het plaatsen van isolatie in de verwarmingsleidingen etc.

Energiebesparingen tijdens de renovatie van de “14”

Ook bij de renovatie van de Wetstraat 14 werd globaal rekening gehouden met de 
adviezen van Fedesco. De organisatie ging immers na welke energiebesparende 
maatregelen het meest kostenefficiënt waren. Zo had de Regie der Gebouwen een 
aantal suggesties in het achterhoofd bij de renovatie van de verwarmingsinstalla- 
ties, de aanpassing van de HVAC-leidingen, de isolatie van de Warande-vleugel, 
de plaatsing van dubbele beglazing van de ramen, de modernisering van de ver-
lichting in  de gangen en de bureaus.

Een inventieve sensibiliseringscampagne

De goedkoopste energie is die die je niet verbruikt. Vandaar dat Fedesco al haar 
klanten aanraadt om ook een sensibiliseringscampagne voor de medewerkers op 
te zetten.

Ook wij hebben in 2010 een dergelijk initiatief gelanceerd. Op de “Dag van de 
Duurzaamheid” (derde donderdag van oktober) hadden we een kantoor omge-
bouwd tot een fictief voorbeeld van hoe het niet moet op energievlak. De ver-
warming stond aan terwijl de ramen open waren, laders bleven aangesloten op 
een stopcontact terwijl de laptop al was opgeladen, er stond een halogeenlamp 
op het bureau als extra verlichtingsbron vlak naast het raam etc. Tijdens het 
duurzame ontbijt konden de collega’s dit bezoeken. Iedereen was het erover eens 
dat dit echt wel een sprekend voorbeeld was… van hoe het niet moet.

Nu de renovatiewerken van de Wetstraat 14 volledig zijn afgerond en alle collega’s 
weer op hun vaste stek zitten, willen we deze sensibiliseringscampagne verder 
zetten. Want onze doelstelling blijft om ons verbruik binnen de twee jaar met 
100.000 kWh te doen dalen. Dat zal alleen maar lukken door technische verbeter-
ingen door te voeren en maatregelen te nemen om het gedrag van de medewer-
kers te veranderen.

Serverzaal: het volgende project

Om een optimaal rendement van energie-efficiënte ingrepen te bekomen, is het 
noodzakelijk om het verbruik voor en na de investering op te volgen. Want enkel 
op die manier kan je nagaan of de verwachte resultaten worden behaald en de 
nodige bijsturingen doorvoeren. Vandaar dat Fedesco al enkele jaren aan “site 
monitoring” doet. Ze plaatste kleine apparaatjes op de tellers om het verbruik per 
kwartier te meten en implementeerde haar EMBV-systeem (Energetische Moni-
toring, Boekhouding en Verificatie). Zodoende kunnen we ons energieverbruik 
opvolgen en de bereikte resultaten aantonen. Daarnaast zorgt de monitoring er-
voor dat we pijnpunten detecteren.

Zo ontdekten we dat de serverzaal zowat de helft van alle energie opslorpt. Om 
dit verbruik te reduceren, hebben we opnieuw de hulp van Fedesco ingeroepen, 
die pistes als “free chilling” en “cool corridor” heeft onderzocht. In samenwer-
king met de Regie der Gebouwen hopen we tegen 2015 een oplossing te imple-
menteren om het verbruik van de serverzaal drastisch te verminderen. Het gaat 
om een gevoelig project aangezien de goede werking van informatica vandaag de 
dag cruciaal is geworden. De doorgevoerde verbeteringen zijn dus des te belang-
rijker.

Maar wie is Fedesco?

Sinds haar ontstaan in 2005 is Fedesco uitgegroeid tot een internationaal erkende 
referentie van hoe overheden hun eigen energieverbruik kunnen reduceren. Om 
aan de behoeften te beantwoorden, ontwikkelde de organisatie procedures om 
energie-efficiënte ingrepen te detecteren, ze te implementeren en op te volgen. 
Tevens introduceerde ze de “Energieprestatiecontracten” en investeerde ze in een 
eigen PV-park. En haar initiatieven lonen: dankzij haar initiatieven verbruikt de 
federale overheid intussen al aanzienlijk minder energie ten opzichte van 2005.

 Contract 2008 € 45.000
 Contract 2009 € 250.000
 Contract 2011 € 175.000

 Fedesco-budget voor de FOD Kanselarij 



Fedesco is een publieke ESCO (Energy Services Company) of energiedienstenbe-
drijf die in september 2005 op initiatief van de federale Regering werd opgericht 
als naamloze vennootschap van publiek recht. Ze werkt voor de federale over-
heidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en andere  
federale overheidsinstanties. In totaal beslaat het beoogde patrimonium on-
geveer 1.500 gebouwen (in eigendom of gehuurd) met een gezamenlijke jaar-
lijkse factuur voor energie en water van zo’n 100 miljoen euro. Fedesco’s werking 
past in het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en energie-efficiëntie, in 
het bijzonder de Federale Plannen inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 en 
2009-(2014), alsook het Nationaal Klimaatplan 2002-2012.

Sinds haar oprichting biedt Fedesco een brede waaier aan diensten aan, die in 
drie grote categorieën kunnen worden opgedeeld: “standaard”-maatregelen, 
transversale maatregelen en performantiecontracten.

Bij de “standaardmaatregelen” vinden we onder meer:

• Het uitvoeren van een “energiekadaster”: inventaris van de ecologische, econo-
mische en technische haalbaarheid van transversale maatregelen.
• Monitoring: opvolgen van het energieverbruik door middel van aangepaste  
energiemonitoringsystemen. Dit gebeurt zowel voor het bepalen van de beno-
digde energetische ingrepen als ter controle van de uitgevoerde projecten.
• Sensibilisering: Fedesco leidt via een Campaign Manager en met de hulp van 
een Energiewaker (een ambtenaar die in het betrokken gebouw werkt) bewust-
makingscampagnes voor de mensen die in het gebouw werken – Wij kunnen op 
de Kanselarij rekenen op twee energiewakers.
• Het controleren van het onderhoud van technische installaties om afwijkingen 
in energieverbruik te detecteren.
• Het controleren van energiefacturen.

Bij de “transversale maatregelen” zoekt Fedesco naar de meest kostenefficiënte 
oplossing. Tevens schrijft ze de openbare aanbesteding uit, volgt ze de werken 
op en controleert ze of met de investering de beoogde energetische doelstelling 
wordt behaald. Het gaat om projecten voor onder meer: 

• isolatie van kelders, daken en muren,
• isolatie van verwarmingsketels en verwarmingsleidingen,

• relighting,
• vervangen van verwarmingsketels,
• optimaliseren en/of vervangen van HVAC-systemen,
• installatie van warmtekrachtkoppeling,
• installatie van zonnepanelen,
• vervangen van ramen,
• installatie van warmtewisselaars om warmte uit ventilatie terug te winnen.

Sinds enkele jaren legt Fedesco zich hoofdzakelijk toe op de uitwerking en het 
toepassen van Onderhoud- en Energieprestatiecontracten (OEPC). Hiermee is ze 
zelfs touwtrekker op internationaal vlak.

Een OEPC combineert het onderhoud van een gebouw met een verbetering van 
de energie-efficiëntie, het comfort en de restwaarden van de technische instal-
laties. Enerzijds zal de uitvoerder dus de correctieve en preventieve maintenance 
van technische installaties voor zijn rekening nemen. In feite gaat het om een 
traditioneel onderhoudscontract met totale waarborg waarbij alle taken bij één 
enkele partij worden ondergebracht. Maar er zijn twee grote verschillen. De over-
heid weet precies welk budget er aan onderhoud zal worden besteed. Want de 
betrokken aannemer (ESCO of “Energy Service Company”) werkt met een all-in-
formule die de vervanging van alle componenten en zelfs hele installaties voorziet. 
Tevens zal de ESCO daarbovenop een energiebesparing van gemiddeld 15 à 25% 
garanderen. Dat realiseert ze niet alleen door een efficiënt preventief onderhoud, 
maar ook door zelf in de verbetering of vernieuwing van technische installaties of 
bouwkundige componenten te investeren. Hierbij kan het om de meest uiteen-
lopende ingrepen gaan: van dakisolatie en superisolerende beglazing, over nieuwe 
HVAC-installaties en relighting. Belangrijk hierbij is dat het contract niet duurder 
is dan een traditionele maintenance-overeenkomst in combinatie met individuele 
energiebesparingsprojecten. De ESCO haalt zijn winst uiteindelijk uit het efficiënt 
beheren en organiseren van het project en het perfect op elkaar afstemmen van 
de gebouwen en installaties. Dit is veel moeilijker bij een gefragmenteerde aan-
pak waarbij de verantwoordelijkheden voor onderhoud en energie-efficiëntie van 
de verschillende disciplines bij diverse partijen zijn ondergebracht.

Fedesco staat in voor de praktische implementatie van de OEPC’s: het selecteren 
van de gebouwen in samenwerking met de betrokken overheid, het onderhan-
delen met de eigenaars (indien van toepassing), het bepalen van de conditie van 
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de panden, het opmaken van de openbare aanbesteding (inclusief de technische 
fiches van de betreffende panden en de specifieke vereisten voor elk contract) 
en de gunning. Eenmaal het OEPC is afgesloten, neemt Fedesco de rol van con-
trole-instantie (OEPC-facilitator) op zich: nagaan of de ESCO de beste oplossingen 
voorstelt en de gekozen onderaannemers en systemen de beste prijs/kwaliteit-
verhouding bieden, alsook controleren of de ESCO op een correcte manier de 
energiebesparing meet en met de juiste resultaten voor de dag komt. 

Twee departementen

Fedesco bestaat voortaan uit twee departementen: “Project Management” en 
“Support & Ontwikkeling”. Maar het ene werkt niet uitsluitend ten dienste van 
het andere. Bedoeling is dat er een wisselwerking ontstaat die ervoor zorgt dat 
Fedesco kan groeien en een toonbeeld van efficiëntie wordt. 

“Project Management” focust zich volledig op projectbeheer. Het departement 
omvat uit een projectcoördinator die alle contacten met de Regie der Gebouwen 
inzake het beheer van het actieprogramma onderhoudt. Daarnaast zijn er drie 
projectmanagers die het voorbereidende werk van een project op zich nemen, 
de taken van de (per openbare aanbesteding geselecteerde) onderaannemers in 
goede banen leiden en controleren, het contact met de externe diensten van de 
Regie der Gebouwen en de technisch verantwoordelijken van de betrokken ge-
bouwen onderhouden etc. Ze hebben elk hun eigen specialisatiedomein: elek-
triciteit (relighting, zonnepanelen), verwarming (HVAC, isolatie en afregelingen), 
monitoring (opvolging van energieverbruik voor en na de realisatie van de pro-
jecten) en sensibiliseringscampagnes.

Het andere departement is op “Support & Ontwikkeling” gericht. Zijn missie is 
het werk van de afdeling “Project Management” te faciliteren en te verbeteren. 
In concreto houdt dit departement de bestaande “instrumenten” van Fedesco up-
to-date en zorgt het eveneens voor de verdere verfijning ervan (onder meer de 
database, de beheertools voor het projectmanagement en de software die voor 
de monitoring werd ontwikkeld). Daarnaast is het de bedoeling nieuwe instru-
menten te implementeren. Zo staat er een project op stapel om een softwarepak-
ket te ontwikkelen waarmee de resultaten van de projecten beter kunnen worden 
beheerd. Ook wil het departement de interne en externe werkprocedures verder 
standaardiseren en optimaliseren. 

Nieuwe financieringsvorm

Waar Fedesco tot 2014 de rol van derde investeerder op zich nam, werkt ze sinds 
dit jaar met een budget dat jaarlijks door de federale overheid wordt toegekend. 
Dit bestaat enerzijds uit werkingsmiddelen en anderzijds uit een som om project-
en te realiseren. Beide worden op de begroting van de Regie der Gebouwen in-
geschreven, die samen met Fedesco dan beslist welke energie-efficiënte ingrepen 
er in het boekjaar zullen worden doorgevoerd. Daarnaast is er nog ruimte voor 
alternatieve financiering: Fedesco blijft bij elk project nadenken over de meest 
voordelige manier om de budgetten bij elkaar te brengen. In bepaalde gevallen 
is het immers nodig om via een privaat-publiek partnership of een samenwerking 
met de privéprojecten te realiseren die budgettair neutraal zijn.

Fedesco versus Regie der Gebouwen

Ondanks haar onafhankelijke karakter heeft Fedesco altijd al nauw met de Regie 
der Gebouwen samengewerkt. Maar met het nieuwe beheercontract werden de 
eerste fundamenten gelegd voor een integratie van beide partijen. In de komende 
jaren wordt het partnership 
verder geoptimaliseerd en 
geïntensifieerd. Tevens zijn 
de taken beter omschreven 
en verdeeld, wat tot een 
snellere en efficiëntere uit-
voering van de projecten 
moet leiden. Dit betekent 
echter geenszins dat de 
FOD’s geen enkele inspraak 
meer hebben. Zij mogen 
projectvoorstellen blijven 
indienen en er wordt wel 
degelijk rekening gehou-
den met deze aanvragen. 

 Oprichting 2.005

 Aantal werknemers 13

 Budget "Projecten 2014” € 6.500.000

 Adres
 Koningsstraat 47,
 1000 Brussel

 Telefoonnummer  02/762.02.80

 Contact  info@fedesco.be

 Website  www.fedesco.be

 Enkele gegevens over Fedesco



In overeenstemming met de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de ener-
gieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, inzonderheid artikel 26, en met 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010 betref-
fende het energieprestatiecertificaat voor een openbaar gebouw, beschikt de 
Kanselarij daarbovenop sinds 13 september 2013 dankzij de kostbare steun van 
de Regie der Gebouwen over een energieprestatiecertificaat voor de gebouwen 
in de Wetstraat 14 en 16. 

 

Gelet op haar verbruik zijn de energieperformantie en -doeltreffendheid in elk 
geval milieuprioriteiten voor de Kanselarij.

Mobiliteit

De federale verplichtingen (uitvoerings-KB van 16 mei 2003 van Hoofdstuk XI (van 
Titel VII) van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de inzameling van 
gegevens over de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woonplaats en 
hun werkplaats) en de gewestelijke verplichtingen (Besluit van de Regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsver-
voerplannen) inzake vervoerplannen hebben geleid tot een grotere aandacht 
voor mobiliteit binnen de Kanselarij.

Het bedrijfsvervoerplan werd op 18 mei 2012 goedgekeurd door Leefmilieu  
Brussel. Sindsdien voert de Kanselarij de geplande acties uit om duurzame mo-
biliteit te bevorderen: het gebruik van het openbaar vervoer, het gebruik van de 
fiets, en telewerk worden aangemoedigd.1
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1Het volgende bedrijfsvervoersplan zal in 2014 worden opgesteld.
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Personeelsleden die de fiets gebruiken om naar het werk te komen, hebben recht 
op een kilometervergoeding (0,20 euro/km). Een tiental personen maken hiervan 
gebruik. De jaren 2010 en 2011 bevatten de trajecten van een bijzonder gemo-
tiveerde medewerker die dagelijks ongeveer 50 kilometer fietste; eind 2011 ver-
liet hij de Kanselarij.
Deze tabel houdt rekening met de Administratie maar niet met het Secretariaat 
en de Beleidsorganen van de Eerste minister.

Voeding

Onder impuls van de Stafdienst Personeel en Organisatie gaat het restaurant van 
de Kanselarij sinds 2011 resoluut voor duurzaamheid.

Het restaurant van de Kanselarij mocht deelnemen aan de opleiding “Duurzame 
grootkeuken” georganiseerd door Leefmilieu Brussel en aan het netwerk 
“Duurzame voeding” opgezet door het Federaal Instituut voor Duurzame  

Ontwikkeling (de vroegere POD Duurzame Ontwik-
keling) en is erin geslaagd deze twee complemen-
taire acties te combineren.

Op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve 
analyse van het beheer van de aankopen, de 
voorraden, de menu’s, de bereidingswijzen, de 
bestellingen en het afval, heeft de Kanselarij een 
actieplan opgesteld om het duurzaamheidsniveau 
van haar restaurant te verhogen. Het gaat onder 
meer over de volgende acties:
 
• opnemen van clausules in verband met 
“duurzame voeding” in de bestekken,
• verhogen van het aandeel bio-groenten en 
-fruit,
• verhogen van het aandeel droge biologische 
producten,
• verminderen van het afval,
• bewustmaken.
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Met de “duurzaamheidsradar” van Leefmilieu Brussel en EcoRes kan de evolutie 
van de acties objectiever worden gevolgd. Hieronder staan drie radars die sinds 
het begin van het project zijn opgemaakt, met name in mei 2011, september 
2012 en september 2013. Volgens deze calculator is de gemiddelde CO2-uitstoot 
per maaltijd gedaald van 3,3 kg in mei 2011 naar 2,4 kg in september 2013, met 
tussendoor 1,6 kg in september 2012. 

In 2013 stond de Dag van de Duurzame Ontwikkeling in het teken van 
de federale strategische langetermijnvisie op duurzame ontwikkel-
ing, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 18 juli 2013   
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_
date=2013-10-08&numac=2013011468&caller=list). 
Het was voor de Kanselarij ook de kans om te proeven van wat misschien het 
voedsel van de toekomst wordt!

Dankzij professor Frédéric Francis van het departement Landbouwwetenschap-
pen van de Universiteit van Luik (en meer bepaald de Service d’Entomologie fonc-
tionnelle et évolutive (insectenleer) in Gembloux) stonden er tijdens het ontbijt 
op 24 oktober 2013 cakejes met meeltor, zoete rollades met diverse insecten, 
gegrilde sprinkhaan en natuurlijk krekels en meelwormen “natuur” op het 
menu.
www.hexapoda.ulg.ac.be                             Ziet er lekker uit, niet?
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Doelstelling 3: de duurzaamheid van de overheids- 
opdrachten verhogen

De doelstelling van 2007 om meer duurzame producten aan te kopen werd in 
2010 aangepast: het gaat nu om de ontwikkeling van de duurzaamheid in de over-
heidsopdrachten van de Kanselarij in het algemeen, zowel voor werken, leverin-
gen als diensten.

De EMAS-verordening benadrukt het belang van de overheidsopdrachten: “De 
organisatie moet kunnen aantonen dat de belangrijke milieuaspecten die ver-
band houden met haar inkoopprocedures, zijn geïnventariseerd en dat er in het 
beheersysteem aandacht wordt besteed aan belangrijke milieueffecten van deze 
aspecten. De organisaties trachten te waarborgen dat de leveranciers en degenen 
die namens de organisatie optreden, zich voegen naar het milieubeleid van de 
organisatie binnen de grenzen van de activiteiten die zij ingevolge het contract 
uitvoeren.” (Bijlage I bij de Verordening – Milieuanalyse).

In deze context kan de Kanselarij op drie fronten werken:

• bij het opstellen van wetteksten over de overheidsopdrachten, toelaten dat re-
kening wordt gehouden met duurzaamheidscriteria en dit bevorderen;
• bij eigen opdrachten gebruikmaken van deze criteria;
• bij opdrachten van andere departementen waaraan de Kanselarij deelneemt, 
het gebruik van dezelfde criteria aanmoedigen.

Regelgevingsteksten

Het omzetten van Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in Belgisch  
recht komt toe aan de dienst Overheidsopdrachten van de Kanselarij.

1 juli 2013 is een belangrijke datum wat duurzame overheidsopdrachten betreft, 
want op die datum zijn de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsop-
drachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, alsook de 
desbetreffende koninklijke besluiten van 15 juli 2011, 16 juli 2012 en 24 juni 2013, 
volledig van kracht geworden. 



Deze teksten bevestigen de omzetting van:

• de Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 
2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten 
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten;
• de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 
2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van over-
heidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Zo is het voortaan uitdrukkelijk toegestaan om milieucriteria op te nemen in over-
heidsopdrachten. 

Blijft nog de praktische uitvoering. Daartoe hebben enkele departementen (FOD 
Kanselarij de Eerste minister, FOD Personeel & Organisatie, FOD Sociale Zekerheid, 
POD Maatschappelijke Integratie en FIDO) in 2013 een zeer volledige omzendbrief 
voorbereid, die alle diensten zou moeten helpen deze aanzienlijke vooruitgang te 
concretiseren. 2014 wordt in dat opzicht een cruciaal jaar.

Opdrachten van de Kanselarij

Om een eerste overzicht te krijgen van de duurzaamheid van de overheidsop-
drachten van de Kanselarij, heeft het Directiecomité eind 2010 aan de verant-
woordelijken van de dienst gevraagd om te vermelden of ze al dan niet rekening 
hielden met duurzame (ecologische en/of sociale) overwegingen bij het gunnen 
van hun belangrijkste opdrachten (meer dan 5.500 euro, excl. btw). De oefening 
betrof het volledige jaar 2011.
 
Hoewel er een tendens is naar meer duurzaamheid, bleek uit de analyse van de re-
sultaten in 2012 dat er verschillende interpretatieproblemen waren: wat verstaat 
men onder “duurzame opdracht”, volstaat het een publicatie op gerecycleerd pa-
pier te drukken om de opdracht duurzaam te maken, zijn er geen verschillende 
niveaus van duurzaamheid, op welke niveaus van de overheidsopdracht kan/
moet de duurzaamheid worden opgenomen, hoe meten, hoe tot 50% duurzame 
overheidsopdrachten komen?

Er moet een nieuw rapporteringssysteem worden uitgewerkt. Het zal in 2014 ver-
der worden ontwikkeld op basis van de bovenvermelde omzendbrief.

Samenwerkingen 

Het verhogen van de duurzaamheid van overheidsopdrachten via samenwer-
kingsverbanden is een van de doelstellingen van de Algemene Directie Externe 
Communicatie: deze kwestie komt aan bod in punt 6.4.3 infra, in het kader van de 
ontwikkeling van de boordtabellen.

Doelstelling 4: boordtabellen invoeren

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers! In een managementsysteem staat het beheer 
van indicatoren vaak centraal; dat is zeker het geval wanneer het gaat om het be-
heren van zijn milieu-impact en het verbeteren van zijn prestaties. 

Deze indicatoren zijn bij voorkeur omschreven, relevant, correct, verifieerbaar, 
praktisch en zo geautomatiseerd mogelijk.

In 2010-2011 is er grondig gewerkt aan de identificatie en selectie van een 
beperkt aantal indicatoren die nuttig zijn voor de Kanselarij. Sindsdien worden die 
geleidelijk aan steeds professioneler opgevolgd.

In 2013-2015 zal de nadruk liggen op de vier volgende categorieën van indicato-
ren.

Basisindicatoren

De prioriteit gaat naar de “kernindicatoren en andere relevante bestaande milie-
uprestatie-indicatoren” zoals vermeld in Bijlage IV bij de EMAS-verordening. We 
citeren energie-efficiëntie, rationeel gebruik van grondstoffen, water, afval, biodi-
versiteit en emissies: cf. de bovenvermelde tabellen.

Aangevuld met de nodige gegevens om de drie eerste milieudoelstellingen te be-
reiken, beantwoorden deze indicatoren aan de opvolgingseisen die jaarlijks door 
het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden opgevraagd voor de 
Ministerraad.



Afval

De gegevens over de productie van afvalstoffen moeten verfijnd worden (om ze 
in een volgende fase te beperken): uitgesplitst per type en gemeten in plaats van 
geschat.

De dienst Secretariaat en Logistiek gaat de afvalproductie nauwer opvolgen. Vanaf 
2014 moeten we dus over preciezere cijfers beschikken.

 
Externe communicatie

Door haar transversale karakter kan de Algemene Directie Externe Communicatie 
haar partners op twee niveaus beïnvloeden:

• op beleidsniveau: via de talrijke vergaderingen van het netwerk van federale 
communicatoren CommNet, dat zij samen met de Federale Overheidsdienst  
Personeel en Organisatie voorzit;
• op operationeel niveau: via de vele vormen van samenwerking die zij onder-
houdt met verschillende departementen (website belgium.be, informatiecam-
pagnes, organisatie van evenementen, …).

De invloed van de AD Externe Communicatie moet concreet gemeten worden 
(om haar milieu-impact in een tweede fase te verbeteren).

Administratieve vereenvoudiging

De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) speelt een hoofdrol in 
de coördinatie van de initiatieven die de Regering en de administraties nemen 
om de administratieve verplichtingen opgelegd aan ondernemingen en burgers te 
vereenvoudigen. De invloed van de DAV is dus zeker niet onbelangrijk.

De wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake admini-
stratieve vereenvoudiging (en meer bepaald hoofdstuk 2 van titel 2) heeft een 
regelgevingsimpactanalyse (RIA) ingevoerd voor voorontwerpen van wet en 
ontwerpen van koninklijk of ministerieel besluit waarvoor de interventie van de 
Ministerraad is vereist bij wettelijke of regelgevende bepaling, voorafgaand aan 
de goedkeuring door de overheid. 

Deze analyse bundelt en harmoniseert de bepalingen die voordien de Kafkatest 
(specifiek betrekking hebbend op administratieve vereenvoudiging) en de DOEB-
test (voor de evaluatie van de impact van de beslissingen op de duurzame ontwik-
keling) regelden. 

Door de eventuele gevolgen van ontwerpregelgeving op economisch, sociaal en 
ecologisch vlak, alsook voor de overheid, geïntegreerd te meten, zou de RIA mo-
eten leiden tot een transversale denkoefening die de coherentie en de kwaliteit 
van het beleid zal verbeteren, net als – zo hopen we – de milieu-impact ervan.

Deze regelgeving is van kracht sinds 1 januari 2014 (http://www.simplification.be/
nl/content/impactanalyse).
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 Federale Overheidsdienst Kanselarij
 van de Eerste minister

 Contactpersoon  Christophe CUCHE

 E-mail  emas@premier.fed.be

 Adres  Wetstraat (14-)16, 1000 Brussel

 Telefoon  02/501.02.03

 Fax  02/513.99.80

 Website  http://kanselarij.belgium.be/nl/

 NACE-code 84.111

 Gemiddeld aantal werknemers/jaar 200

 Oppervlakte in m² 15.000

 Activiteitensector  Openbaar bestuur

Validering van het Milieubeheersysteem
Informatiefiche Registratie

 Gegevens van de milieuverificator 

 Lloyd's Register EMEA,
 Antwerp Office
 Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen
 (BE-V-0018)

 Nummer validatieverklaringen en
 afleveringsdatums 

 07 EA 031, 2 april 2007
 door AIB-Vinçotte International

 ANT1340037/EMAS, 24 december 2013 
 door Lloyd's Register EMEA

 Certificaatnummer registraties ISO
 14001:2004 en afleveringsdatums

 BE-07 EMS 253, 26 maart 2007 en 
 12 juli 2010 door AIB- Vinçotte 
 International (BE-V- 0016)

 ANT1340037/EMAS, 14 februari 
 2014 door Lloyd’s Register EMEA 

 Nummer en datum EMAS
 registratie 

 BE-BXL-000010, 2 april 2007
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