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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Inleiding

De beslissing van de ministerraad van juli 2005 om bij alle federale instellingen  
een milieuzorgsysteem in te voeren dat beantwoordt aan de criteria van de Europese “EMAS-
verordening” sluit perfect aan bij de huidige dynamiek van de Federale Overheidsdienst 
(FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De invoering van een dergelijk milieumanagementsysteem is een logisch vervolg op 
de milieumaatregelen die voorheen reeds bij onze overheidsdienst werden genomen. 
Bovendien past dit project goed bij onze nieuwe bedrijfscultuur, aangezien het op 
waarden en werkmethoden steunt die bij onze FOD werden ingevoerd of verstevigd door  
de Copernicus-hervorming van de federale overheid en door de moderniseringsmaatregelen 
die eruit voortvloeiden.

De eisen van de EMAS-verordening op het gebied van permanente verbetering van  
de prestaties, betrokkenheid van het personeel en transparantie stemmen overeen met  
de waarden die de leidraad bij de recente reorganisatie van de FOD Economie vormden.  
Het werken met projecten, de methode waarvoor bij deze reorganisatie werd gekozen, 
biedt een essentieel hulpmiddel bij elk permanent verbeteringsproces, op het gebied van 
het leefmilieu of op om het even welk ander gebied.

De eerste stap op weg naar de EMAS-registratie, de milieuanalyse, vergde het grootste deel 
van het werk dat in 2007 werd verricht. Aan de hand van de milieuanalyse kon men nagaan 
op welke vlakken verbeteringen van de milieueffecten mogelijk en het meest zinvol waren. 
De analyse werd op een gedetailleerde en methodische wijze gerealiseerd en betrof zowel 
de milieuaspecten van de logistiek van de FOD als de milieuaspecten van de opdrachten 
van de FOD.

De in deze milieuverklaring voorgestelde en nog dit jaar te implementeren projecten 
ter verbetering van de milieueffecten van de logistiek beogen een vermindering 
van het elektriciteitsverbruik in het City Atrium C alsook een vermindering van  
het papierverbruik.

Daarnaast bleek bij de analyse van de milieueffecten van de opdrachten van de FOD 
Economie dat heel wat van deze opdrachten ook een positieve invloed op het milieu hebben. 
Gezien de vele terreinen waarop de FOD actief is en de grote verwevenheid van economie 
en milieu hoeft dit niet te verbazen.

Er werd een selectie gemaakt onder de opdrachten die in aanmerking kwamen voor  
een project ter verbetering van de milieueffecten. De keuze werd gemaakt volgens  
de middelen en de beslissingautonomie waarover we voor het uitvoeren van deze opdrachten 
beschikken, om zo de projecten een maximale kans op slagen te bieden.
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De projecten die dit jaar starten, betreffen hernieuwbare energie, de ontginning van minerale 
hulpbronnen in de Noordzee, de recyclage van industrieel afval en de verontreiniging die 
veroorzaakt wordt door tweedehandsvoertuigen.

Om het goede voorbeeld te geven, zoals het een openbare dienst betaamt, maar ook om voor 
de nodige transparantie te zorgen, zoals de EMAS-verordening het aanbeveelt, versterken 
we de milieucommunicatie met onze partners, of het nu leveranciers van goederen of 
diensten zijn of klanten van diensten die wij aan de gemeenschap leveren.

Onze milieuverklaring neemt daarbij een belangrijke plaats in. Ze werd dan ook met  
de nodige zorg en aandacht opgesteld. Ze zal jaarlijks bijgewerkt worden, zodat we telkens 
niet alleen de gemaakte vorderingen kunnen opnemen, maar ook de nieuwe milieuprojecten 
kunnen voorstellen.

Ik wens u allen veel leesgenot.

Lambert VERJUS 
Voorzitter van het Directiecomité
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van de goederen- en dienstenmarkt in België."

1. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

1.1. Voorstelling

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie werd 
in 1934 opgericht onder de naam “Ministerie van Economische Zaken” (M.E.Z.). Tegen  
de achtergrond van de economische crisis leek het in die tijd aangewezen alle diensten 
die zich met de nationale economie bezighielden binnen één enkele organisatie samen te 
brengen.

De opdrachten en de structuur van het M.E.Z. ondergingen in de loop van de tijd 
veranderingen, vooral tijdens de vier grote institutionele hervormingen van 1980, 1988, 
1993 en 2001. Zo werden een aantal specifiek economische materies, en meer bepaald 
de economische expansie, geleidelijk geregionaliseerd. De federale overheid behield 
alle bevoegdheden die essentieel waren voor de verwezenlijking van de economische en 
monetaire unie.

Vanaf 1999 werd begonnen met de hervorming van de Belgische federale overheid volgens 
het zogenaamde Copernicus-plan. Ook hierdoor veranderden de structuur en de werking 
van het M.E.Z.:

 er werd een algemene directie "Kleine en Middelgrote Ondernemingen" opgericht;

 er werd een nieuwe management-cultuur gecreëerd met de invoering van  
een mandatensysteem voor de leden van het Directiecomité;

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

Naar aanleiding van deze hervorming veranderde de naam van het M.E.Z. in FOD Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie.

Vervolgens ging men in 2004 van start met een "Business Process Reengineering” 
(BPR). Bij deze grootscheepse, twee jaar durende operatie werden de diverse interne 
werkingsprocessen van de FOD Economie geanalyseerd, met als doel deze processen te 
optimaliseren en een nieuwe werkdynamiek op gang te brengen.

Om de synergieën tussen de verschillende algemene directies en diensten alsook  
een grotere transversaliteit binnen de FOD te bevorderen en alle beschikbare competenties 
optimaal te benutten, werden twee manieren van werken ontwikkeld die de structuur van 
de organisatie overkoepelen:
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 werken rond drie strategische pijlers die de drie hoofdtaken van de FOD Economie vormen, 
namelijk marktomkadering, economische ontwikkeling en economische documentatie en 
statistiek;

 werken met projecten voor tijdelijke en gestructureerde initiatieven, met behulp van 
professioneel informaticamateriaal voor opvolging en ondersteuning, het "Project 
Management Office” (PMO).

Steunend op een nieuwe manier van werken die de strategische rol van het Directiecomité 
versterkt, vanuit een nieuwe bedrijfscultuur, maar ook met meer aandacht voor de burger, 
bekleedt de FOD Economie vandaag een vooraanstaande plaats zowel bij de federale 
overheid als op nationaal en Europees economisch terrein.

De FOD Economie heeft momenteel bijna 2750 medewerkers in dienst, verspreid over 9 
kantoren in de Brusselse regio en over 9 steden in de rest van het land.
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1.2 . Opdrachten en doelstellingen

De belangrijkste opdrachten en doelstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie worden hierna samengevat. De strategische en operationele 
doelstellingen van de FOD worden bepaald in overeenstemming met het nationale en 
Europese economische beleid.
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1.3. Organigram

Het organigram van de FOD, een dynamische structuur die constant aangepast wordt aan 
de evolutie van de economie, kreeg er recent twee nieuwe algemene directies bij, namelijk 
de algemene directie “Mededinging” en de algemene directie “Telecommunicatie en 
Informatiemaatschappij”. De laatste bevindt zich in de oprichtingsfase bij het schrijven van 
deze regels.
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2. Het milieumanagementsysteem van de FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

2.1. Fysieke perimeter van het milieumanagementsysteem

Het EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), zoals beschreven in de Europese 
Verordening 761/2001, staat open voor elke organisatie die haar algemene milieuresultaten 
wenst te verbeteren.

Om sneller in de EMAS-dynamiek te komen, werd besloten het toepassingsveld stricto 
sensu van het milieumanagementsysteem (MMS) te beperken tot een gebouw, namelijk  
het City Atrium C, gelegen aan de Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel. De EMAS-registratie 
geldt dus voor dit ene gebouw.

Zoals in het volgende punt toegelicht wordt, geldt de beperking van het MMS tot een gebouw 
enkel voor de milieuaspecten die met de logistiek van de organisatie samenhangen.

Het gebouw biedt een aantal voordelen:

 het is een belangrijke vestiging van de FOD Economie in Brussel: er zijn in totaal bijna 550 
ambtenaren in ondergebracht;

 het wordt enkel door de FOD Economie gebruikt;

 de FOD is voorlopig nog niet van plan uit dit gebouw te vertrekken, in tegenstelling tot  
een aantal andere gebouwen; de Regie der Gebouwen, die voor de huisvesting van 
alle federale overheidsdiensten instaat, werkt namelijk aan een rationalisatie- en 
renovatieprogramma voor de gebouwen; zo zal de FOD Economie bepaalde gebouwen 
verlaten om in andere gebouwen zijn intrek te nemen.

De instelling van een MMS in een gebouw zal nochtans niet beletten om milieuacties te 
voeren op andere sites van de FOD. De acties die worden gevoerd in de EMAS-site zullen 
qua resultaten worden beoordeeld, zonodig verbeterd en hun toepassingsveld kan worden 
verruimd tot andere vestigingen van de FOD Economie.

Deze strategie, waarbij een project eerst in één gebouw gerealiseerd wordt om daarna  
het toepassingsgebied ervan te verruimen, werd reeds voor de invoering van een MMS met 
succes toegepast voor de maatregelen die de FOD Economie de laatste jaren heeft genomen 
op het vlak van milieubescherming (selectieve inzameling van onder meer papier en PMD). 
De invoering van een MMS moet de toepassing van deze strategie vergemakkelijken door  
een betere opvolging van de maatregelen en een nauwkeurige evaluatie van de resultaten.
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Het City Atrium C

De FOD Economie betrekt het gebouw City Atrium C aan de Vooruitgangstraat 50 te 1210 
Brussel. Het gebouw vormt één onroerend goed samen met het gebouw ernaast, waar 
de FOD Mobiliteit en Vervoer gehuisvest is. De twee gebouwen zijn niettemin volledig 
gescheiden, enkel de parkeergarage is gemeenschappelijk.

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

In het gebouw City Atrium C bevinden zich vooral kantoren, vergaderzalen, de Bibliotheek 
Queteletfonds en een cafetaria beheerd door de vzw “Sociale Dienst”. Het gebouw telt 
tien verdiepingen (de tiende verdieping is een technische verdieping) en een ondergronds 
niveau, en het heeft een totale oppervlakte van 23.137 m².

In de gemeenschappelijke parkeergarage met het aangrenzende gebouw beschikt de FOD 
Economie over 110 parkeerplaatsen en 20 fietsstallingen.

Op 21 januari 2008 waren in het City Atrium C 551 ambtenaren ondergebracht, die voor  
de volgende diensten en directies werkten:

 Bureau van de Voorzitter (T);

 Stafdienst "Personeel en Organisatie" (S1);

 Stafdienst "Budget en Beheerscontrole" (S2);

 Stafdienst "Operationele Communicatie" (S4);

 Algemene Directie "Economisch Potentieel" (E4).

2.2. Opdrachten van de FOD Economie waarop het milieumanagement 
systeem van toepassing is

Om te bepalen op welke opdrachten van de FOD Economie het MMS van toepassing is, werd 
gekozen voor de eenvoudigste maar ook meest voluntaristische oplossing: alle opdrachten 
van de FOD worden als relevant voor het MMS beschouwd, ook de opdrachten van  
de algemene directies of van diensten die geen kantoren op de EMAS-site gebruiken.
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Hiervoor zijn verschillende argumenten aan te voeren:

 in het City Atrium bevindt zich het Bureau van de Voorzitter, dat alle opdrachten van  
de hele FOD coördineert, begeleidt en controleert;

 in dat gebouw bevinden zich ook de stafdiensten – personeel, logistiek, communicatie – 
die de werkzaamheden van alle algemene directies ondersteunen;

 het splitsen van de opdrachten zou vaak een vrij artificieel resultaat opleveren en zou 
vooral mettertijd voor problemen kunnen zorgen bij verhuizingen en interne reorganisaties 
van de algemene directies en hun diensten.

2.3. Structuur en verantwoordelijkheden  
bij het milieumanagementsysteem

Het Directiecomité van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft tot taak 
de FOD te besturen in overeenstemming met het strategische plan. Het doet voorstellen 
over de werking van de FOD en het staat in voor de coördinatie van alle diensten en 
activiteiten van de FOD. Het stelt de begroting voor, ziet toe op de toepassing ervan, keurt 
het personeelsplan goed en stuurt het voor akkoord naar de minister. Het Directiecomité is 
ook bevoegd voor de loopbaan van de ambtenaren.

Alle strategische beslissingen over het MMS worden door het Directiecomité genomen.  
Het Directiecomité keurt het milieubeleid goed, evenals de doelstellingen ter verbetering 
van de milieueffecten, het communicatieplan en de milieuverklaring. In het Directiecomité 
vindt ook de beoordeling door de directie plaats zoals voorgeschreven in de EMAS-
verordening.

Drie leden van het Directiecomité spelen een bijzondere rol in het MMS.

 De Voorzitter van het Directiecomité staat er borg voor dat met de milieudimensie rekening 
gehouden wordt in de strategie van de FOD, in zijn organisatie en in zijn bestuur.

 De directeur-generaal van de algemene directie Energie (E2) die door het Directiecomité, 
als sponsor, belast is met de opvolging van thema’s in verband met duurzame 
ontwikkeling. Hij is daarom ook sponsor van het EMAS-project. Meer bepaald staat hij in 
voor de algemene organisatie van het MMS en de behandeling van de milieuaspecten van 
de opdrachten.

 De directeur van de stafdienst "Budget en Beheerscontrole" (S2) speelt eveneens  
een belangrijke rol in het MMS. Zijn diensten staan namelijk in voor de aankoop van 
materiaal, het beheer van de gebouwen (verwarming, verlichting, afval, ...), dienstwagens, 
enzovoort. Meer bepaald staat hij binnen het MMS dus in voor de milieuaspecten van  
de logistiek van de organisatie.



16

De EMAS-sponsor en de directeur van S2 kregen van het Directiecomité het mandaat om 
in diens naam de documenten van het MMS voor intern gebruik (handleiding, procedures, 
formulieren…) goed te keuren.

De EMAS-sponsor en de directeur van S2 beschikken elk over een medewerker die zich 
specifiek aan het MMS wijdt, de EMAS-coördinator en de interne adviseur milieubeheer.

Organigram van het milieumanagementsysteem

S p o n s o r  D u u rz a m e  
O n tw ik k e lin g  
(o .a . E M A S )

D ire c t ie c o m ité

D ire c te u r  v a n  d e  
S ta fd ie n s t " B u d g e t  e t  

B e h e e rs c o n tro le "   (S 2 )

In te rn e  c e l v o o r  
D u u rz a m e  O n tw ik k e lin g E M A S  c o ö rd in a to r In te rn e  a d v is e u r  v o o r  

h e t  m ilie u b e h e e r

 

In 2001 verwelkomde de stafdienst “Budget en Beheerscontrole” (S2) een nieuwe 
medewerkster die bij de FOD de functie op zich neemt van interne adviseur milieubeheer 
(verder in dit document, zoals in alle documenten van het MMS, wordt hiervoor  
de Nederlandse afkorting gebruikt: AMB voor interne Adviseur MilieuBeheer). Sedertdien 
heeft dit engagement een belangrijke voortgang mogelijk gemaakt wat logistiek betreft en 
dit alvorens een MMS formeel werd ingesteld.

De AMB is in het MMS belast met in het bijzonder de logistiek betreft.

Een medewerker van de EMAS-sponsor neemt de functie van EMAS-coördinator (CEMAS) 
waar. Meer bepaald staat hij in voor de algemene organisatie van het MMS en de behandeling 
van de milieuaspecten van de opdrachten.
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Bij de behandeling van de milieuaspecten van de opdrachten werkt de CEMAS samen 
met de correspondenten “duurzame ontwikkeling”. Deze correspondenten zijn leden van  
de interne cel Duurzame Ontwikkeling van de FOD: zij vertegenwoordigen er hun respectieve 
algemene directie of stafdienst.

AMB en CEMAS werken in onderling overleg samen om het voortbestaan van het MMS te 
waarborgen.

2.4. Schema van het milieumanagementsysteem

Met de invoering van een MMS streeft een organisatie naar een strikt beheer van haar 
milieuprestaties. De naleving van de EMAS-verordening vergt bijkomende inspanningen, 
aangezien het MMS voor een voortdurende verbetering van de prestaties moet zorgen.

Om het MMS uit te bouwen en in stand te houden, gaat men de milieueffecten van  
de organisatie bepalen, de verbeteringsdoelstellingen voor deze effecten vastleggen, 
projecten uitwerken om de doelstellingen te bereiken, de projecten verwezenlijken 
en de resultaten evalueren om eventueel correcties in het systeem aan te brengen. Dit 
proces dient men vervolgens geregeld te herhalen, waarbij telkens nieuwe doelstellingen 
vastgelegd worden, om zo te beantwoorden aan de voortdurende verbetering die door  
de EMAS-verordening wordt opgelegd.

In schema hieronder wordt deze manier van werken beschreven, alsook het proces dat tot 
EMAS-registratie en de publicatie van deze verklaring leidt.
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De milieuanalyse vormt de eerste stap van elk gestructureerd milieuproject. Via  
de milieuanalyse kan men nagaan wat de milieueffecten van de FOD zijn, zowel vanuit 
logistiek oogpunt als vanuit het oogpunt van zijn opdrachten. De analyse kan niet alleen 
de sterke punten van de FOD aanhalen, maar kan ook eventuele zwakke punten aan  
het licht brengen. De milieuanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd om eventuele interne 
veranderingen (nieuwe organisatie, nieuwe opdracht, nieuw materiaal …) of externe 
veranderingen (gewijzigde reglementering…) weer te geven.
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Overeenkomstig de EMAS-verordening wordt absolute prioriteit verleend aan het in 
overeenstemming brengen met de milieuwetgevingen, mochten op dit vlak tekortkomingen 
worden vastgesteld.

Op basis van de milieuanalyse, maar ook van de verantwoordelijkheden van de FOD 
ten opzichte van de samenleving, bepaalt het Directiecomité een milieubeleid dat  
de strategische visie vormt waarin het MMS moet passen.

Om het goedgekeurde beleid in de praktijk om te zetten, legt het Directiecomité 
vervolgens doelstellingen vast ter verbetering van de milieueffecten op de terreinen die bij  
de milieuanalyse als belangrijk werden beschouwd. Deze doelstellingen worden vertaald 
in concrete actieplannen zowel voor de logistiek als voor de opdrachten van de FOD.

Met de uitvoering van deze actieplannen ter verbetering van de milieueffecten staat of 
valt het MMS. De uitvoering verloopt gestructureerd, zodat duidelijk is welke taken en 
verantwoordelijkheden iedereen heeft en welke behoeften er eventueel zijn op het gebied 
van opleiding, communicatie, materiaal…

De resultaten van de acties ter verbetering van de milieueffecten worden met regelmaat 
en methodisch opgevolgd via indicatoren die in de mate van het mogelijke bepaald worden. 
Dankzij geregelde interne audits kan men oordelen of de procedures en andere instructies 
op milieuvlak doelmatig zijn en of ze toegepast worden.

Minstens eenmaal per jaar, bij de evaluatie van het MMS, voert het Directiecomité  
de beoordeling door de directie uit.

Deze evaluatie, op basis van de resultaten van de audits en de analyse van de indicatoren, 
moet een antwoord bieden op de volgende vragen:

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

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

 Zijn de afgesproken milieudoelstellingen bereikt, en zoniet, welke maatregelen moeten 
er genomen worden?

Om aan de opgelegde voortdurende verbetering te voldoen, bepaalt het Directiecomité, 
op voorstel van zijn leden, geregeld nieuwe milieudoelstellingen. Het beslist ook over  
het opleidingsplan en over het communicatieplan.
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2.5. Communicatie

De communicatie over het MMS, zowel intern als met onze externe partners en met  
het publiek, wordt ondersteund door de stafdienst “Operationele Communicatie” (S4).

Om de communicatie te structureren, wordt er jaarlijks in samenwerking met S4  
een communicatieplan opgesteld, dat door het Directiecomité wordt goedgekeurd. Dat 
plan bevat de belangrijkste acties, maar kan in de loop van het jaar aangevuld worden 
naargelang de nieuwe behoeften die bijvoorbeeld bij de audits naar boven komen.

Voor de interne communicatie wordt de voorkeur gegeven aan elektronische 
communicatiemiddelen, om papierverspilling te vermijden. Aangezien een aantal 
ambtenaren echter niet permanent over een computer beschikt, wordt in bepaalde 
gevallen toch op papier gecommuniceerd om het voltallige personeel te informeren of te 
sensibiliseren.

Zo ontving elk personeelslid van de FOD een milieugids, met de verschillende instructies 
over het milieubeheer bij de FOD, of met aanwijzingen waar deze instructies gemakkelijk 
te vinden zijn. Het is de bedoeling dat iedereen deze gids bijhoudt.

In het kader van de externe communicatie van de FOD Economie, dat wil zeggen met onze 
partners en met het publiek, neemt de voorliggende milieuverklaring een belangrijke 
plaats in. Conform de EMAS-verordening wordt de milieuverklaring jaarlijks bijgewerkt en 
om de drie jaar herzien.

Alle belangrijke informatie over het MMS is voor alle personeelsleden beschikbaar op  
het intranet. De milieuverklaring en het milieubeleid staan ook op onze internetsite.

Indien nodig kan men een papieren versie van de milieuverklaring en/of bijkomende 
informatie over ons MMS aanvragen bij de EMAS-coördinator (mail: &emas@economie.
fgov.be – adres: Algemene Directie Energie, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel).

Milieuklachten over het City Atrium C kan men eveneens bij de EMAS-coördinator 
indienen.
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3. Milieubeleid van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie

Jaren geleden reeds, toen nog als Ministerie van Economische Zaken, verbond de FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (de FOD) zich ertoe de milieueffecten van zijn 
logistieke activiteiten te verbeteren.

Dit doel werd in talrijke concrete maatregelen omgezet, zowel op het vlak van personeel 
als op het vlak van materiaal.

Door het invoeren van een milieumanagementsysteem (MMS), zoals beschreven in 
de Europese EMAS-verordening, zet de FOD een nieuwe stap in het kader van zijn 
verantwoordelijkheid t.o.v. de huidige samenleving en vooral ook t.o.v. de toekomstige 
generaties.

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

Met voldoende mensen en materiaal en met waarden als doorzichtigheid en rechtlijnigheid, 
die ons departement na aan het hart liggen, moet het MMS ervoor zorgen dat:

 milieuvervuiling vermeden wordt;

 milieuwetgevingen nageleefd worden;

 milieueffecten voortvloeiend zowel uit de opdrachten als uit de logistiek van de FOD 
voortdurend verbeterd worden.

De voorwaarden scheppen voor een concurrerende, duurzame en evenwichtige goederen- 
en dienstenmarkt vormt de missie van de FOD. Binnen deze context vervult de FOD talrijke 
opdrachten op uiteenlopende gebieden die de gehele economie van het land bestrijken. 
Gezien de verwevenheid van economie en milieu, twee van de pijlers van de duurzame 
ontwikkeling, hebben vele van deze opdrachten ook een positief milieueffect.

Initiatieven nemen die dit positieve effect versterken, en in de praktijk laten zien dat 
milieubescherming en duurzaam economisch beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, vormen twee wezenlijke streefdoelen van de verbintenis die in dit milieubeleid tot 
uiting komen.
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Bij de opdrachten van de FOD wordt er speciaal de aandacht op gevestigd dat de effecten 
van de druk op ecosystemen op middellange en lange termijn gezien moeten worden en 
dat ze vaak onomkeerbaar zijn. De economie kan zich niet duurzaam ontwikkelen als  
de natuurlijke hulpbronnen schaars worden of als de grenzen van het leefmilieu 
overschreden worden, zij het op lokaal of globaal niveau.

Vanuit logistiek oogpunt is het de bedoeling dat de FOD dankzij de invoering van een MMS 
zijn milieuprestaties nog verder kan verbeteren. Om deze verbetering te realiseren, 
met een even goede of zelfs betere dienstverlening aan burgers en ondernemingen, is  
de medewerking van alle personeelsleden noodzakelijk. De verbetering moet plaatsvinden 
op terreinen waar significante milieueffecten vastgesteld werden en waar mogelijke 
maatregelen duidelijk naar voren komen, of het nu gaat om het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, de productie van afval of de uitstoot van vervuilende stoffen, waaronder 
broeikasgassen.

Er dient gezorgd te worden voor systematisch en doelmatig overleg met onze overheids- en 
privépartners, zodat de FOD zijn rol van groeimotor ook op milieugebied kan vervullen.

Beleid aangenomen door het Directiecomité op 11 december 2007.
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4. De milieuaspecten van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie

De term milieuaspect wordt door de EMAS-verordening gedefinieerd als «een element 
van de activiteiten, producten of diensten van een organisatie dat van invloed kan zijn op  
het milieu».

De eerste stap bij het uitbouwen van een milieumanagementsysteem (MMS) bestaat erin 
een milieuanalyse uit te voeren, dat wil zeggen een analyse van alle milieuaspecten en  
de eruit voortvloeiende gevolgen.

Bij het analyseren van de milieuaspecten van de FOD Economie wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de aspecten die met de logistiek van de organisatie samenhangen en  
de aspecten die aan de opdrachten van de FOD verbonden zijn. De aard van de aspecten, 
maar ook de manier van beheren rechtvaardigen dit onderscheid.

De aspecten in verband met de logistiek zijn niet eigen aan de FOD Economie, aangezien  
het typische aspecten zijn voor elke administratieve bedrijvigheid (verlichting en verwarming 
van kantoren, gebruik van computers en printers, verplaatsing van personeel …). Ze worden 
centraal beheerd door een stafdienst.

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

Dit onderscheid tussen de logistieke aspecten en de aspecten die met de opdrachten 
samenhangen, genoot de voorkeur boven het onderscheid tussen rechtstreekse en 
onrechtstreekse aspecten in de zin van de EMAS-verordening.1 Dat onderscheid is namelijk 
vaak vrij moeilijk te maken en kan niet als geheel toegepast worden op alles wat de logistiek 
of de opdrachten betreft. In beide gevallen namelijk worden sommige aspecten binnen  
de FOD zelf beheerd, terwijl voor sommige andere aspecten de FOD in het beste geval 
enkel kan proberen enige invloed uit te oefenen.

De invloed die de FOD op zijn milieueffecten kan uitoefenen, is dan ook een van de factoren 
die hierna gehanteerd zullen worden om te bepalen welke aspecten belangrijk zijn, met 
andere woorden, welke aspecten aandachtig moeten opgevolgd worden en waarvoor  
een actie ter verbetering van de milieueffecten kan overwogen worden.

1 De rechtstreekse milieuaspecten worden in de EMAS-verordening omschreven als die aspecten 
waarop de organisatie zelf greep heeft, terwijl de onrechtstreekse aspecten aan de greep van  
de organisatie ontsnappen.
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5. Belangrijke milieuaspecten van de logistiek

De analyse van de milieuaspecten van de logistiek gebeurt in twee stappen. Eerst wordt  
een zo volledig mogelijke inventaris gemaakt van alle milieuaspecten van de logistiek, 
daarna worden de belangrijkste aspecten onderscheiden volgens 4 criteria:

 er bestaan wettelijke of andere milieuvoorschriften (ministeriële omzendbrief, maatregel 
van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling); de naleving van wettelijke voorschriften 
wordt uiteraard als een eerste vereiste beschouwd;

 er zijn ernstige effecten vanwege dreigend gevaar en/of van de vloed aan geïncrimineerde 
materie;

 er bestaan situaties die men onmiddellijk dient stop te zetten, in een min of meer nabije 
toekomst dient te veranderen, of louter in de gaten dient te houden;

 de FOD heeft er invloed op; kiezen voor een project ter verbetering van de milieueffecten 
op een gebied waar de FOD een zekere invloed kan uitoefenen in plaats van op een gebied 
waarvoor het besluitvormingscentrum niet bij de FOD ligt, verhoogt de slaagkansen van 
het project.

Het laatste criterium heeft evenwel geen absolute waarde, want ook als dit geheel of 
gedeeltelijk aan de controle van de FOD ontsnapt, kan de FOD toch zijn invloed trachten aan 
te wenden om de milieueffecten te verbeteren als het belangrijk is, en hij zal het moeten 
doen als er wettelijke voorschriften overtreden worden.
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Belangrijke milieuaspecten en hun effecten op het gebouw City Atrium C

Aspecten – bronnen van effecten Effecten
Gebruik van pc, fotokopieerapparaten, 
printers

Verbruik van elektriciteit

Aankoop van kantoormateriaal  
(papier, toner, perforators)

Verbruik van natuurlijke hulpbronnen, 
productie van afval

Aankoop van kantoorapparatuur  
(pc, printer, meubelen)

Verbruik van natuurlijke hulpbronnen, 
productie van afval

Activiteiten van de medische dienst Productie van gevaarlijk afval 
(injectienaalden, amalgaam)

Verlichting van de lokalen Verbruik van elektriciteit
Gebruik van water (sanitair, schoonmaak, 
keuken)

Verbruik van een natuurlijke hulpbron

Woon-werkverkeer personeel Verbruik van energie, luchtverontreiniging, 
wegverkeer 

Verwarming en airco Verbruik van energie, productie  
van gevaarlijk afval bij onderhoud

Gebruik van papier Verbruik van natuurlijke hulpbronnen, 
productie van afval

Diverse activiteiten met productie  
van speciaal en/of gevaarlijk afval

Productie van speciaal of zelfs gevaarlijk 
afval: chemische producten, neonlampen, 
inktpatronen, toners, elektrische 
toestellen (koelkasten, koffiezetapparaten, 
schermen), verf
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6. Indicatoren voor de milieuaspecten van de logistiek

6.1. Elektriciteitsverbruik

Elektriciteit wordt in het gebouw City Atrium C voornamelijk gebruikt voor de verlichting, 
de airco, en de voeding van fotokopieerapparaten en informaticamateriaal (pc’s, schermen, 
printers, servers).

De elektrische installaties worden regelmatig gecontroleerd conform de geldende 
wetgeving. Deze controles worden uitgevoerd door gespecialiseerde firma’s.

Nieuw computermateriaal draagt het label “Energy Star”.

In het City Atrium C gaat de verlichting op vaste uren automatisch uit. In de hal (het atrium) 
is ze afgesteld op de intensiteit van het daglicht.

Elektriciteitsverbruik in het City Atrium C (oppervlakte 23 137 m²)

Jaar 2005 2 2006 2007
Elektriciteitsverbruik (kWh) 2 149 270 2 099 962 2 078 938
Elektriciteitsverbruik per m² 
(kWh/m²)

93 91 90

Zoals men in de tabel hierboven kan vaststellen, was het elektriciteitsverbruik in het City 
Atrium C de laatste drie jaar vrij stabiel.

City Atrium C: Elektriciteitsverbruik  piekuren
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2 De FOD Economie gebruikt het City Atrium C pas sinds 2005.
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City Atrium C: Elektriciteitsverbruik  daluren
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6.2. Aardgasverbruik

Aardgas wordt in het gebouw City Atrium C gebruikt als brandstof voor de verwarming.  
De verwarmingsinstallaties krijgen geregeld een onderhoud door een gespecialiseerde firma.

Aardgasverbruik in het City Atrium C (oppervlakte 23 137 m²)

Jaar 2005 2006 2007
Absoluut 
aardgasverbruik (kWh)

1 367 684 1 508 256 1 412 313

Absoluut 
aardgasverbruik per m² 
(kWh/m²)

59,1 65,2 61

Genormaliseerd 
aardgasverbruik (kWh) 3

1 662 279 1 678 086 1 759 226

Genormaliseerd 
aardgasverbruik per m² 
(kWh/m²)

71,8 72,5 76

Zoals men in de tabel hierboven kan vaststellen, was het aardgasverbruik voor verwarming 
in het City Atrium C de laatste drie jaar vrij stabiel.

City Atrium C: aardgasverbruik
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3 Het genormaliseerde aardgasverbruik is het verbruik bij standaard weersomstandigheden, 
waardoor men verschillende jaren onderling kan vergelijken, omdat de invloed van klimaatschom-
melingen wegvalt. 
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6.3. Waterverbruik

Het waterverbruik in het gebouw City Atrium C is weergegeven in onderstaande tabel.

City Atrium C: waterverbruik

Jaar Waterverbruik (m³)
2005 4 455
2006 5 449
2007 5 595

Het geringere waterverbruik in het City Atrium C in 2005 is te verklaren doordat het gebouw 
pas vanaf eind februari volledig in gebruik was.

Waterverbruik per bewoner in het City Atrium C in 2007

Aantal bewoners in 2007 4 Verbruik (m³) Verbruik per bewoner  
(m³ / persoon)

551 5 595 10,2

6.4. Papierverbruik

Het papier dat momenteel bij de FOD Economie gebruikt wordt in fotokopieerapparaten 
en persoonlijke printers (hoofdzakelijk A4-formaat) wordt zonder gebruik van chloor 
vervaardigd (TCF) en draagt het label “Nordic Swan”. De producent van het papier heeft 
een EMAS-registratie en een ISO 9001 en ISO 14001-certificaat. Het hout voor de productie 
van het papier is afkomstig van duurzaam beheerde bossen.

In het kader van de reorganisatie van de informaticamiddelen die momenteel bij de FOD aan 
de gang is (“COSMOS-project”) zal men zoveel mogelijk kiezen voor het netwerkgebruik 
van multifunctionele toestellen waarmee men recto verso kan afdrukken.

Jaar 2006 2007
Aantal A4-bladen verbruikt  

in het City Atrium C
6 875 000 6 797 500

4 Het betreft gegevens van januari 2008, maar het voorbije jaar werden in dit gebouw geen noemens-
waardige personeelsbewegingen vastgesteld. 
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Een voorbeeld van een reeds bereikt milieuresultaat bij de FOD Economie: 
lager papierverbruik voor publicaties van de algemene directie Statistiek en 
Economische Informatie.

De FOD Economie beschikt over twee drukkerijen die zich ontfermen over de publicaties 
van de FOD (verslagen, brochures…). Deze twee drukkerijen vallen momenteel niet 
onder het MMS, want ze bevinden zich in gebouwen waarop de EMAS-registratie niet 
van toepassing is.

Niettemin werd bij de algemene directie Statistiek en Economische Informatie 
(voorheen Nationaal Instituut voor de Statistiek), waar zich een van de twee 
drukkerijen bevindt, enkele jaren geleden reeds nagedacht over de mogelijkheden 
om het papierverbruik terug te dringen.

De algemene directie Statistiek en Economische Informatie heeft als opdracht 
statistische en economische informatie te verzamelen, een modern en doeltreffend 
statistisch instrument te ontwikkelen en alle betrokkenen van nuttige en betrouwbare 
statistische en economische informatie te voorzien.

Een groot deel van de gegevens komt uit de verwerking van administratieve 
bestanden. Daarnaast echter zijn er nog 23 enquêtes, waarvoor jaarlijks in totaal 
440.000 vragenlijsten verstuurd worden. Die waren in 2007 goed voor 3.474.000 A4-
vellen.

De voor deze enquêtes benodigde hoeveelheid papier kan men het beste terugdringen 
door een ruimer gebruik van administratieve gegevens, door rationalisatie van  
de enquêtes (kleinere stalen) en dankzij de elektronische enquête. Deze verbeteringen 
worden uit technische overwegingen en om kwaliteitsredenen echter slechts 
geleidelijk gerealiseerd, waardoor de afname van de milieueffecten op korte termijn 
nog erg beperkt zal zijn.

Aan het andere uiteinde van de keten situeert zich de verspreiding van statistieken 
en economische informatie.

Vanaf 2006 kon men in het licht van het geëvolueerde medialandschap het papier-
verbruik gevoelig reduceren door gebruik te maken van elektronische verspreiding 
(internet), hetgeen tegelijk een verbetering van de dienstverlening aan het publiek 
betekende. Zo kon men in 2006 dankzij een gerationaliseerde publicatie op papier 
(“Print on Demand”) de benodigde hoeveelheid papier voor de publicaties van  
de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie met 79 % reduceren.
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6.5. Woon-werkverkeer

Hieronder vindt u de resultaten van de mobiliteitsenquête die in 2005 werd gehouden over 
het woon-werkverkeer van de ambtenaren van de FOD.

Resultaten mobiliteitsenquête 2005

Vervoermiddel Percentage ambtenaren in het City Atrium C  
dat dit middel kiest als hoofdvervoermiddel 

Trein 70 %
Bus/metro 20 %

Auto als bestuurder 3 %
Auto als passagier 6 %

Fiets 2 personen
Te voet 1 %

Voor het City Atrium C vormen de nabijheid van het Noordstation en van twee metrohalten, 
samen met het feit dat het openbaar vervoer gratis is, de verklaring waarom de ambtenaren 
voor hun verplaatsingen van en naar het werk massaal van het openbaar vervoer gebruik 
maken.



31

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Voor wie met de fiets naar het werk komt, zijn er in het City Atrium C douches beschikbaar. 
Sinds 1999 krijgen ambtenaren een premie als ze met de fiets naar het werk komen.

6.6. Dienstverplaatsingen

Dienstverplaatsingen (voor het uitvoeren van controles, om deel te nemen aan vergaderingen 
op nationaal of internationaal niveau) gebeuren met het openbaar vervoer, met  
een dienstwagen of met het eigen voertuig. De gegevens die hierover momenteel bij  
de FOD beschikbaar zijn, vindt u hieronder.

Dienstverplaatsingen in België voor alle personeelsleden van de FOD Economie

2006 2007
Aantal gebruikte 
dienstwagens

88 84

Totale hoeveelheid door  
de dienstwagens gebruikte 
brandstof (in liter diesel) 

293 833 193 727

Aantal gebruikte 
treintickets

Totaal: 4 327

1e klasse H/T: 2 501

1e klasse enkel : 664

2e klasse H/T: 954

2e klasse enkel: 208

Totaal: 5 191

1e klasse H/T: 2 987

1e klasse enkel : 800

2e klasse H/T: 1137

2e klasse enkel: 267

Aantal uitgereikte 
metrokaarten (10 ritten)

60 60

6.7. Aankopen

De aankopen van de FOD worden centraal beheerd op de Aankoopdienst van de Stafdienst 
“Budget en Beheerscontrole” (S2). Enkel een aantal gespecialiseerde aankopen kunnen 
uitzonderlijk rechtstreeks via de andere stafdiensten of algemene directies gebeuren.
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Dankzij het centrale aankoopbeheer kan men zich gemakkelijker houden aan de wettelijke 
regels over openbare aanbestedingen en aan de omzendbrieven over duurzame aankoop, 
meer bepaald:

 omzendbrief 307 quater van 3 mei 2004 betreffende "het aanschaffen van personen-
voertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar 
nut “;

 omzendbrief P&O/DD/1 van 27 januari 2005 betreffende de "implementatie van  
het duurzame ontwikkelingsbeleid bij de overheidsopdrachten van leveringen gelanceerd 
door aanbestedende overheden van de federale overheid die behoren tot de klassieke 
sectoren “;

 omzendbrief P&O/DD/2 van 18 november 2005 "betreffende het aankoopbeleid van  
de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout “.

6.8. Afval

Reeds jarenlang wordt in de gebouwen van de FOD Economie het afval selectief 
ingezameld.

Selectieve inzameling met het oog op recyclage door een gespecialiseerde firma gebeurt in 
het City Atrium C momenteel voor het volgende afval: papier, karton, toners, inktpatronen 
voor printers, batterijen, kurk en PMD.

De in het City Atrium C ingezamelde hoeveelheden zijn enkel voor papier en karton bekend.

City Atrium C
Hoeveelheid papier en karton ingezameld in 2007 (kg) 37 084 

Het gevaarlijke afval afkomstig van de medische dienst en van de technische diensten wordt 
afzonderlijk ingezameld en wordt conform de wettelijke voorschriften aan gespecialiseerde 
firma’s toevertrouwd.
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7. Milieudoelstellingen in verband met de logistiek

Het Directiecomité stemde voor 2008 in met twee milieuprojecten van de stafdienst 
“Budget en Beheerscontrole” (S2) met betrekking tot de logistiek: het ene project 
beoogt een vermindering van het elektriciteitsverbruik in het City Atrium C, het andere  
een vermindering van het papierverbruik van printers en fotokopieerapparaten.

De realisatie van deze projecten loopt verder in 2009 en 2010.

7.1. Vermindering van het elektriciteitsverbruik in City Atrium C

Dit project doet een beroep op interne middelen van de stafdienst “Budget en 
Beheerscontrole”, maar ook van de stafdienst “Informatie- en Communicatietechnologie” 
(ICT – S3) en “Operationele Communicatie” (S4).

Doel:  het elektriciteitsverbruik in het gebouw tegen 2010 met 5 % verminderen ten opzichte 
van 2007.

Actiepunten:

 campagne bij de ambtenaren om onder meer de goede gewoonte aan te nemen pc’s 
en printers uit te schakelen als ze niet gebruikt worden en het licht uit te doen als ze  
een lokaal verlaten;

 geleidelijke vervanging van de beeldbuisschermen van pc’s door de minder energievretende 
LCD-schermen.

Indicator: elektriciteitsverbruik per m2
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7.2. Vermindering van het papierverbruik

Dit project doet eveneens een beroep op interne middelen van de stafdiensten “Budget en 
Beheerscontrole”, “Informatie- en Communicatietechnologie” (ICT – S3) en “Operationele 
Communicatie” (S4).

Doel:  het papierverbruik over drie jaar gespreid geleidelijk met 10 % verminderen ten 
opzichte van 2007.

Actiepunten: 

 eigen printers geleidelijk vervangen door multifunctionele netwerktoestellen (fotokopiëren 
en drukken) waarmee recto verso afgedrukt kan worden;

 campagne voeren onder het personeel om recto verso af te drukken en te fotokopiëren, of 
om enkel af te drukken of te kopiëren als het echt nodig is;

 een inventaris maken van de bestaande fotokopieerapparaten, en de mogelijkheden 
bestuderen om het papierverbruik beter in kaart te brengen.

Indicator : hoeveelheid papier die in het gebouw geleverd wordt.
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8. Belangrijke milieuaspecten van de opdrachten

Zoals reeds vermeld, worden alle opdrachten van de Federale Overheidsdienst Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie geacht onder het MMS te vallen.

De milieuanalyse van de opdrachten werd per algemene directie uitgevoerd, aangezien 
het de algemene directies zijn die instaan voor de eigenlijke activiteiten van de FOD.  
De stafdiensten hebben namelijk per definitie ondersteunende taken ten opzichte van 
de “operationele” activiteiten en zorgen dus voor milieueffecten via de logistiek die deze 
ondersteuning impliceert. De milieueffecten van deze ondersteunende taken werden 
bestudeerd bij de hierboven beschreven analyse van de logistieke aspecten.

De milieuanalyse van de opdrachten begon met het opmaken van een gedetailleerde 
inventaris, om geen opdrachten te veronachtzamen waarbij weinig ambtenaren betrokken 
zijn en die daardoor als bijkomend betiteld kunnen worden ten opzichte van wat men als  
de basisopdrachten van de FOD kan beschouwen, terwijl ze toch aanzienlijke milieueffecten 
kunnen hebben.

In totaal werden voor de 8 algemene directies van de FOD 187 opdrachten geteld.

Daaruit werden 108 opdrachten geselecteerd waarvan men oordeelde dat ze effecten op 
het milieu hebben.

Vervolgens werd geoordeeld dat de FOD voor 26 van deze 108 opdrachten over voldoende 
middelen en voldoende autonomie beschikt om, met een goede kans op slagen, actie te 
ondernemen om de milieueffecten van de FOD te verbeteren.

In de lijst hieronder vindt u de 26 opdrachten die in aanmerking komen voor een project om 
hun milieueffecten te verbeteren. 
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Opdracht Milieueffect
Algemene Directie Energie 

De steun voor de nieuwe 
energietechnologie coördineren en tot  
de ontwikkeling ervan bijdragen.

CO2-uitstoot en luchtverontreiniging 
terugdringen, verbruik van natuurlijke 
hulpbronnen beperken.

Toezien op de kwaliteit  
van aardolieproducten (FAPETRO)5: 
benzinestations in kaart brengen –  
een methode uitwerken voor het nemen 
van stalen en het analyseren van stookolie 
– offerte-aanvragen voor systematische 
analyse van aardolieproducten – 
communicatie over de kwaliteitscontrole  
op brandstoffen.

Luchtverontreiniging beheersen.

Ervoor zorgen dat toestellen technisch 
correct geïnstalleerd en in dienst genomen 
worden via normalisatie of technische 
voorschriften, onder meer technische 
adviezen.

Luchtverontreiniging beheersen.

Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
Het publiek online toegang geven tot 
databanken, registers, cd-romcollecties op 
het gebied van intellectuele eigendom.

Verplaatsingen beperken.

5 FAPETRO : Fonds voor de analyse van aardolieproducten
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Opdracht Milieueffect
Algemene Directie Economisch potentieel 

De richtsnoeren van de OESO6 voor multinationale 
ondernemingen promoten en aan de verdere besprekingen bij  
de OESO deelnemen.

Aanmoedigen 
tot beter gebruik 
van natuurlijke 
hulpbronnen en 
controle op (lucht-, 
water-, bodem-) 
verontreiniging door 
bedrijven versterken.

Het secretariaat verzorgen van het Nationaal Contactpunt  
(ter uitvoering van de OESO-richtsnoeren).

De dossiers bestuderen die bij het Nationaal Contactpunt 
ingediend worden.

“ “

De middelen van het internationale tarifaire en niet-tarifaire 
handelsbeleid beheren.

“ “

De werking garanderen van de federale helpdesk voor  
de Europese reglementering R.E.A.C.H.7

Verontreiniging  
(van lucht, water, 
bodem) voorkomen.

De Belgische bedrijven informeren over de mogelijkheden om 
deel te nemen aan luchtvaartprogramma’s, en deze deelname 
financieren door overeenkomsten met de autoriteit te sluiten en 
voor het beheer van de economische aspecten van deze dossiers 
te zorgen.

Luchtverontreiniging 
en geluidshinder 
verminderen.

Onderhandelen over compensatiecontracten en ze opvolgen. Gebruik natuurlijke 
hulpbronnen, (lucht-, 
water-, bodem-) 
verontreiniging  
door bedrijven.

Het certificatiesysteem van het Kimberley-proces over 
de diamanthandel toepassen en de anti-witwaswetgeving 
implementeren.

Beter gebruik 
natuurlijke 
hulpbronnen.

6 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
7 Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
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Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
De aanvragen in verband met wettelijke metrologie behandelen, 
voor de uitvoering van goedkeuringstesten zorgen en 
modelgoedkeuringen voor meetinstrumenten uitreiken die 
bedoeld zijn om te garanderen dat een bepaald model aan  
de wettelijke metrologische normen voldoet en dat de op basis 
van dit model vervaardigde instrumenten aan dezelfde normen 
voldoen, of, bij toepassing van nieuwe technieken, aan  
de voorschriften voor maximum toegelaten afwijkingen.

Nauwkeurige 
en betrouwbare 
milieumaatregelen.

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

Afval en 
verontreiniging 
voorkomen.

De openbare veiligheid maximaal garanderen door er enerzijds 
voor te zorgen dat activiteiten met betrekking tot springstoffen 
en installaties voor het vervoer, de verdeling en de ondergrondse 
opslag van gas- en andere producten conform de specifieke 
wettelijke voorschriften verlopen, en door anderzijds de meest 
geschikte technische voorwaarden voor te stellen. 

Luchtverontreiniging 
en afval voorkomen.

Erop toezien dat de op de markt aangeboden producten en 
diensten en de voor het publiek toegankelijke installaties aan  
de wettelijke voorschriften en technische normen voldoen, zodat 
ze voor de consument voldoende veiligheid bieden. 

Afval en (lucht-, 
bodem-, water-) 
verontreiniging 
voorkomen.

Opdracht Milieueffect
Het Belgisch accreditatiesysteem op 
milieugebied beheren.

Algemene milieubescherming via 
degelijke certificatie.

Toezien op de uitreiking van, nationale en 
vrijwillige, technische goedkeuringen (ATG8) 
voor materiaal en producten in de bouw, 
alsook Europese technische goedkeuringen 
(ETA9).

Water- en bodemverontreiniging en 
vervuiling binnenshuis voorkomen.

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

Beter gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen.

8 Agrément Technique / Technische Goedkeuring.
9 European Technical Approval.
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Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Handhaving van de regelgeving en alternatieve geschillenregeling op de volgende 
gebieden:
- Handelspraktijken
Wet van 10/11/2006 betreffende de 
openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening.

Energieverbruik, geluidshinder.

Koninklijk besluit van 20/03/2000 
betreffende de benamingen, de kenmerken 
en het loodgehalte van de benzines voor 
motorvoertuigen.

Beheersen luchtverontreiniging.

Koninklijk besluit van 20/03/2000 
betreffende de benaming, de kenmerken 
en het zwavelgehalte van de gasolie-diesel 
voor wegvoertuigen.

Beheersen luchtverontreiniging.

Koninklijk besluit van 03/10/2002 
betreffende de kenmerken en het 
zwavelgehalte van stookolie.

Beheersen luchtverontreiniging.

- Consumentenbescherming
Wet van 11/06/2004 tot beteugeling 
van bedrog met de kilometerstand van 
voertuigen.

Beheersen energieverbruik en 
luchtveront-reiniging.

- Kwaliteit en veiligheid van producten en diensten
Wet van 09/02/1994 betreffende de 
veiligheid van producten en diensten.

Verbruik van natuurlijke hulpbronnen en 
verontreiniging beheersen.

Wet van 25/03/1996 tot uitvoering van de 
richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 21 december 1998 
betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der lidstaten inzake voor de 
bouw bestemde producten.

Energieverbruik, verontreiniging van 
water en bodem, vervuiling binnenshuis 
beheersen.
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9. Milieudoelstellingen in verband met de opdrachten

Tijdens het eerste jaar van het MMS stelden drie algemene directies in totaal zeven 
projecten voor om de milieueffecten van de opdrachten van de FOD te verbeteren.

9.1. Algemene Directie Energie

De algemene directie Energie wil met de drie door haar voorgestelde projecten de positieve 
milieueffecten versterken van haar opdracht om de steun voor nieuwe energietechnologie 
te coördineren en tot de ontwikkeling ervan bij te dragen.

Project “Brochure over het passiefhuis”

Het principe van het passiefhuis is momenteel nog vrij onbekend, ondanks de talrijke 
voordelen: drastische vermindering van het verbruik van fossiele energie voor  
de verwarming, gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit en van het thermische en 
akoestische comfort binnenshuis, meer mogelijkheden om hernieuwbare energiebronnen 
in optimale omstandigheden te benutten.

Zowel op internationaal (Internationaal Energieagentschap) als op Europees vlak 
(onderzoeksproject “pass net”), is het principe van het passiefhuis in volle expansie.  
De woningbouw is een van de sectoren waar de mogelijkheden het grootst zijn om  
het energieverbruik (en dus de CO2-productie), met relatief weinig kosten, terug te dringen.

In België voerde de federale overheid in maart 2007 een aanzienlijk nieuw fiscaal voordeel 
in (790 euro over 10 jaar) voor de bouw of aankoop van een passiefhuis of de verbouwing 
van een bestaand huis tot passiefhuis. Het fiscale voordeel geldt bovenop de gewestelijke 
premies, zodat de meerkosten van een passiefhuis – in sommige gevallen – volledig 
gecompenseerd kunnen worden door financiële voordelen van de overheid.

Doel van het project:  de doelgroepen (mensen die willen bouwen, bouwfirma’s, 
architecten, …) beter informeren over de technische en financiële 
mogelijkheden bij de bouw van een passiefhuis en over de voordelen 
van dit type woningconstructie.

Geplande actie:  een brochure over het passiefhuis samenstellen en verspreiden.

Deze nieuwe brochure moet logisch samenhangen met een reeks andere brochures waaraan 
gewerkt wordt (bijwerking van de klassieke brochure over belastingverminderingen,  
een nieuwe brochure over de verlaging van de energiefactuur) en moet een algemeen 
overzicht bieden. Op beurzen en tentoonstellingen waaraan de FOD Economie deelneemt, 
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hebben de aanwezige medewerkers behoefte aan overzichtelijk materiaal waarmee ze  
een ruim publiek zo volledig mogelijk kunnen informeren.

De nieuwe brochure moet:

 uitleggen wat een passiefhuis is en wat de voordelen ervan zijn;

 een beschrijving geven van de belangrijkste technieken en technologieën die gebruikt 
worden;

 informatie over organisaties vermelden;

 een overzicht geven van de bestaande belastingvoordelen.

Indicator:  verschijnen van de brochure, reacties van het publiek op de beurzen en 
tentoonstellingen waar de brochure verspreid zal worden.

Project “Elektriciteit opwekken uit golfslag op het Continentaal Plat  
van België”

De bewegingen van het zee- en rivierwater, de golfslag of de stroming, vormen  
een potentiële energiebron die nog maar weinig geëxploiteerd wordt. In de wetenschappelijke 
en technische literatuur begint men echter meer en meer over de perspectieven op dit 
gebied te berichten.

Doel van het project:  de bestaande of toekomstige mogelijkheden voor het opwekken van 
elektriciteit uit de golfslag op het Continentaal Plat van België beter 
in kaart brengen, als hernieuwbare en niet-vervuilende energiebron 
waarmee België al ervaring heeft.

Geplande acties:  in de loop van 2008 een studie in opdracht geven aan een universitaire 
instelling om de bestaande Belgische ervaring uit te werken en  
het potentieel van de betreffende energiebron te evalueren.

Uit deze studie, die ongeveer een jaar in beslag kan nemen, moet blijken welke technieken 
er bestaan of in ontwikkeling zijn om golfslagenergie om te zetten in elektriciteit en in 
hoeverre het mogelijk en van belang is om deze technieken op het Continentaal Plat  
van België in te zetten.

De studie past ook bij andere opdrachten van de FOD Economie met betrekking tot  
het Continentaal Plat: het toekennen van concessies voor de offshore exploitatie van 
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windmolens (E2), van vergunningen voor het vervoer via leidingen (E2), voor de zandwinning 
op het Continentaal Plat (E6).

Indicatoren:  goedkeuring van het verslag door het wetenschappelijk comité dat de studie 
opvolgt.

Project “Seminarie offshore windmolens”

Windenergie is momenteel een van de meest veelbelovende vormen van hernieuwbare 
energie in termen van productiecapaciteit, en dan vooral als we het hebben over 
windmolenparken in zee of “offshore”.

Er lopen contacten tussen de algemene directie Energie en het “Belgian North Sea 
Wind Energy Platform”, het platform van de projectontwikkelaars voor de drie geplande 
windmolenparken in de Noordzee op het Continentaal Plat van België. Uit deze contacten 
blijkt dat talrijke industriële activiteiten voor de bouw van deze windmolenparken door 
Belgische bedrijven uitgevoerd kunnen worden, maar dat weinig bedrijven zich bewust zijn 
van de huidige en ook toekomstige kansen die de markt van de windenergie zowel in België 
als internationaal te bieden heeft.

Doel van het project:  het gebruik van windenergie stimuleren, en de Belgische bedrijven 
informeren over de afzetmogelijkheden die deze markt te bieden 
heeft.

Geplande acties:  in de loop van 2008 een seminarie van een dag organiseren waarvoor 
zoveel mogelijk bedrijven uitgenodigd worden die geïnteresseerd zijn of 
die op dit gebied afzet kunnen vinden.

Indicatoren:  aantal deelnemers, georganiseerde feedback over het seminarie.

9.2. Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Project “Belgische Afvalbeurs”

De Belgische Afvalbeurs werd opgericht in 1978 en valt momenteel onder de dienst 
Normalisatie en Competitiviteit van de afdeling Kwaliteit en Innovatie.

De Beurs heeft als doel de recyclage van industrieel afval te bevorderen door bedrijven 
die afval produceren en bedrijven die dit afval als grondstof kunnen gebruiken met elkaar 
in contact te brengen. Door vraag en aanbod samen te brengen, kan afval in vele gevallen  
een nieuw leven krijgen door het voor andere activiteiten te gebruiken.
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De Beurs publiceert zesmaal per jaar een overzicht van het afval dat aangeboden wordt 
en de grondstoffen die gezocht worden. Deze gegevens worden ook in een databank op  
het internet ter beschikking gesteld.

 

Onderstaande tabel bevat de gegevens over de activiteiten van de Beurs in 2006 en 2007.

Jaar Gemiddeld aantal aankondigingen 
per uitgave10 

Aantal nieuwe aankondigingen

2006 90 13
2007 79 15

Doel van het project :  de Belgische Afvalbeurs optimaliseren en nieuw leven inblazen om 
het hergebruik van industrieel afval nog meer te bevorderen.

10 Aankondigingen voor constant gevormde subproducten worden in nieuwe edities telkens herhaald. 
Men dient dan ook met het aantal nieuwe aankondigingen rekening te houden om een idee van  
de dynamiek van het systeem te krijgen.
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Geplande acties (in 2008):

 administratieve vereenvoudiging door verplichte aansluiting en advertentiekosten af te 
schaffen;

 nieuwe informatiecampagne voor de bedrijven via de beroeps- en sectororganisaties over 
de aangeboden diensten en recente wijzigingen.

Indicatoren :  aantal advertenties, aantal nieuwe advertenties, aantal bezoekers op de web-
site (een teller plaatsen op de webpagina van de Belgische Afvalbeurs).

Project “multibeam echosounder voor de dienst Continentaal Plat”

De algemene opdracht van de dienst Continentaal Plat (afdeling Kwaliteit en Innovatie) 
bestaat erin te zorgen voor de duurzame exploitatie van de minerale rijkdommen van  
het Continentaal Plat van België in de Noordzee.

De wet eist een strikt beheer voor de zand- en grindwinning op het Continentaal Plat, alsook 
een regelmatige evaluatie van de effecten van de ontginning op het zeemilieu.

De dienst Continentaal Plat schafte daarom een Kongsberg Simrad 1002S multibeam sonar 
aan, die in de zomer van 1999 op het oceanografisch schip Belgica werd geïnstalleerd.  
De dienst Continentaal Plat gebruikt dit meetapparaat om nauwkeurige bathymetrische en 
sedimentaire kaarten te tekenen van de ontginningsgebieden van mariene aggregaten en 
om de gevolgen van de ontginningen op de onderzeese morfologie te evalueren.

Doel van het project: meer kennis verwerven over de invloed van zand- en grindwinning op 
het zeemilieu.

Geplande actie:  het cartografisch systeem van de dienst Continentaal Plat 
actualiseren met behulp van een multibeam echosounder van het type Kongsberg – 
Simrad EM3002 Dual, die in de zomer van 2008 aan boord van het onderzoeksschip Belgica 
geïnstalleerd zal worden.

Dankzij zijn technische kenmerken is deze multibeam sonar een perfect geschikt instrument 
om met een zeer hoge resolutie kleine diepten (5-30 m) in kaart te brengen. Het is op 
deze kleine diepten dat momenteel op het Continentaal Plat van België de ontginning van 
granulaten gebeurt.
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Het actualiseren van het cartografisch systeem van de dienst Continentaal Plat heeft als 
doel:

 een monitoring over een toenemend aantal gebieden uitvoeren dankzij tijdwinst bij  
het verzamelen van gegevens op zee; bij gelijke navigatieduur kan de nieuwe sonar 150 % 
van de oppervlakte bestrijken ten opzichte van het huidige systeem;

 de resolutie van de cartografie van de ontginningsgebieden verhogen om zo de invloed 
van de ontginning op het zeemilieu beter te kunnen kwantificeren; ten opzichte van  
de vroeger gebruikte sonar zal men met de nieuwe sonar een 5 tot 10 keer grotere 
resolutie en nauwkeurigheid kunnen bereiken.

Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met:

 de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), een departement 
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN); de BMM beheert 
het onderzoeksschip Belgica waarop de nieuwe multibeam sonar geïnstalleerd zal worden 
en ziet als dusdanig ook toe op de installatie van de sonar;

 Kongsberg Maritime Holland B.V. leverancier van de multibeam sonar EM3002 Dual;

 ARNO Dunkerque, de firma die het onderhoudscontract van de Belgica heeft, en die  
de sonar op het schip zal installeren onder toezicht van de BMM.

Indicatoren :  de “Sea acceptance test” zal de voornaamste indicator zijn voor het slagen van 
het project; hij omvat alle tests die op zee uit te voeren zijn om de prestaties 
en de resolutie van de sonar na de installatie in het droogdok te evalueren; 
als de tests positief zijn, wordt de sonar door de dienst Continentaal Plat 
geaccepteerd.

9.3. Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Project algemene enquête “Car Pass” en algemene enquête “vervalste 
kilometerstand”

Met de wet van 11/06/2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 
wil men de consument beschermen door hem te garanderen dat de kilometerstand van  
het voertuig dat hij tweedehands aankoopt correct is.
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Deze garantie wordt geboden via de vzw Car-Pass, de vereniging die daarvoor op grond van 
de wet in het leven werd geroepen. Car-Pass houdt de kilometerstand van de voertuigen 
bij door hem in de verschillende “levensstadia” van het voertuig (onderhoud, technische 
controle…) te registreren.

Daartoe is de medewerking van de vakmensen uit de sector vereist. Zij moeten namelijk 
systematisch aan de vzw Car-Pass de kilometerstanden doorgeven van de voertuigen 
waaraan zij werken.

Verkopers van tweedehandse voertuigen moeten kandidaat-kopers een certificaat 
bezorgen, een “car-pass”. Daarin staan dan alle gegevens van het voertuig waarover  
de vereniging beschikt (de verschillende kilometerstanden van het voertuig, met de datum 
van registratie).

Er is ook een positieve weerslag op het milieu. Eigenaars van tweedehandse, en meestal 
dus sterker vervuilende voertuigen blijven anders langer met hun auto rijden, omdat ze 
door de te lage kilometerstand menen dat hij minder versleten is dan in werkelijkheid.

In het kader van haar opdracht om controle uit te oefenen op de toepassing van  
de economische regelgeving is de algemene directie Controle en Bemiddeling bevoegd om 
controle uit te oefenen op de correcte toepassing van de wet van 11/06/2004.

Doel van de projecten:  Kopers van tweedehandsvoertuigen beschermen door correcte 
informatie over het aantal afgelegde kilometers te garanderen; 
vermijden dat er voertuigen blijven rondrijden die een groot aantal 
kilometers afgelegd hebben en meestal dus erg vervuilend zijn, 
terwijl de eigenaars denken dat ze nog lang kunnen meegaan.

Geplande acties:  twee controlecampagnes om na te gaan of de voorschriften van de wet 
van 11/06/2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van 
voertuigen nageleefd wordt,

 een campagne bij vakmensen die aan voertuigen werken (onderhoud, 
herstelling, monteren van onderdelen …) - 200 controles in januari en 
februari 2008.

 een campagne bij verkopers van tweedehandsvoertuigen - 400 controles 
van maart tot juni 2008.

Indicatoren:  Aantal waarschuwingen en pro justitia’s die opgesteld worden ten opzichte 
van het aantal uitgevoerde controles. Naargelang de behaalde resultaten kan verdere actie 
overwogen worden in de vorm van een nieuwe informatie- of controlecampagne.
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10. Validatieverklaring

AIB-VINCOTTE International, als milieuverificateur door BELAC geaccrediteerd onder  
het nummer BE-V-0016, heeft op basis van de audit van de organisatie, van de interviews 
met haar medewerkers en van de analyse van de documentatie, de gegevens en  
de informatie die tijdens de audit verkregen werden, het volgende besloten:

 Het milieubeheersysteem, de milieuanalyse en de milieuauditprocedure zowel als  
de milieuverklaring 2008 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);

 De gegevens en de informatie in de milieuverklaring zijn betrouwbaar en behandelen op 
een doeltreffende wijze alle significante milieuvragen voor deze organisatie.

Opgemaakt te Brussel, 25 augustus 2008

ir. Paul OLIVIER,  
Voorzitter van de Certificatiecommissie.

Vervaldag voor de volgende publieke milieuverklaring: de volgende milieuverklaring 2009, 
betreffende de activiteiten van in het jaar 2008, zal voorgelegd worden aan de bevoegde 
instantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor einde juni 2009. De cyclus van 3 jaar 
betreft de jaren 2007, 2008 en 2009 - milieuverklaringen 2008, 2009 en 2010.
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