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Voorwoord
Dat de Europese Unie zich inzet voor duurzame ontwikkeling en de bestrijding van de 

klimaatverandering is een publiek geheim. Twee van haar adviesorganen, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, gaan daarin mee. Minder bekend 

is dat de instellingen van de Europese Unie er ook alles aan doen om de milieu-impact van 

hun eigen administratie en gebouwen terug te dringen[1].

Met het oog daarop hebben het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 

de Regio’s tal van milieumaatregelen genomen waardoor de milieu-impact van hun 1400 

personeelsmedewerkers en bijna 100.000 m² gebouwen veel minder groot is geworden.

Er zijn ontegenzeglijk concrete resultaten! Dat blijkt uit de indicatoren die nu al vanaf 2008 

worden bijgehouden. De meest opvallende daarvan betreffen het verbruik van stroom 

(-6%), van gas (-28%) en van papier (-20%). Hoe dat precies zit, wordt in de hierna volgende 

Milieuverklaring uit de doeken gedaan.

Dankzij de medewerking van al hun personeelsmedewerkers en de onvoorwaardelijke steun 

van hun respectieve voorzitters en secretarissen-generaal hebben beide comités in december 

2011 het EMAS-keurmerk en het ISO 1400-attest ontvangen. Daarmee is het bewijs geleverd 

dat hun milieubeheersysteem vruchten afwerpt en betrouwbaar is en dat de werkingswijze 

waarvoor beide comités hebben gekozen, zo duurzaam als mogelijk is.

Het spreekt voor zich dat beide comités en hun personeelsmedewerkers niet op hun 

lauweren gaan rusten, maar zullen blijven ijveren voor de instandhouding en verbetering van 

die resultaten. Wat op gang is gebracht, dit streven naar steeds beter, is een vaste waarde 

geworden!

Cornelis Bentvelsen

voorzitter van de EMAS-stuurgroep en 
directeur van het directoraat Logistiek

Highlights of 2011

Gas -28% compared to 2008

Electricity -16% compared to 2008

Water -11% compared to 2009

Paper -20% compared to 2009

Waste -22% compared to 2010

Environmental cleaning products 68% of the total quantity used

Plant-care products (green spaces) 100% environmental since 2010

Environmental certification EMAS, ISO 14001, Eco-dynamic Enterprise and Sustainable Canteen (since beginning of 2012)

[1] Beide comités zijn samen aan het EMAS-project gaan meedoen vanwege hun gezamenlijke gebruik en 

beheer van meerdere gebouwen in Brussel. Een andere reden is dat zij voor vertaling en logistiek gezamenlijke 

diensten (infrastructuur, veiligheid, IT, bedrijfscatering en drukkerij) in het leven hebben geroepen. Vandaar dat 

er een gemeenschappelijk milieubeheersysteem is opgezet.
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1.  Wat is het Europees Economisch 
en Sociaal Comité?

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een adviesorgaan dat in 1957 bij 

de Verdragen van Rome werd opgericht. Het vertegenwoordigt burgers van Europa die lid 

zijn van sociaaleconomische, beroeps- en burgerorganisaties die samen het maatschappelijk 

middenveld uitmaken. Als zodanig heeft het een bevoorrechte schakelfunctie tussen Europa's 

maatschappelijk middenveld en de instellingen van de Europese Unie, waarbij vooral wordt 

gedacht aan de Raad, de Commissie en het Europees Parlement.

De 344 leden van het EESC die door de in de Raad verenigde nationale regeringen worden 

benoemd, komen uit rijk geschakeerde kringen en zijn onderverdeeld in drie groepen: de 

groep Werkgevers, de groep Werknemers en de groep Diverse Werkzaamheden. Ieder lid 

sluit zich verder ook nog aan bij twee "afdelingen" die elk een bepaald werkterrein bestrijken 

(economie, landbouw, sociale zaken e.d.). Ieder lid kan bogen op ervaring op ver uiteenlopende 

gebieden. EESC-leden wonen in hun eigen land, zijn werkzaam in de economie, de sociale 

sector of burgerorganisaties en onderhouden dagelijks contact met hun medeburgers en 

hebben begrip voor hun wensen en zorgen. Bij de uitoefening van hun taak als EESC-lid 

worden ze geassisteerd door een ongeveer 800 personeelsmedewerkers tellend secretariaat-

generaal. 

Het EESC brengt adviezen uit ten behoeve van de andere instellingen van de Europese Unie. 

Het stelt daarbij het algemeen belang voorop en streeft naar een constructieve consensus. 

Dit laatste betekent dat de oorspronkelijke standpunten, die vaak uiteenlopen en soms zelf 

haaks op elkaar staan, onder één noemer moeten worden gebracht. Het EESC moet verplicht 

worden geraadpleegd over de te dien einde in de Verdragen opgesomde vraagstukken 

en wordt verder geraadpleegd in al die gevallen waarin de instellingen van de Europese 

Unie zulks wenselijk achten. Ook kan een instelling van de Europese Unie het EESC om een 

verkennend advies vragen en kan het EESC beslissen om uit eigen beweging een advies uit 

te brengen (initiatiefadvies). Kortom, het EESC is een kanaal waarlangs vertegenwoordigers 

van het maatschappelijk middenveld hun steentje kunnen bijdragen aan de beleids- en 

besluitvorming in de Europese Unie. 

Voor die inspanningen om verschillende standpunten op één lijn te krijgen en compromissen 

te sluiten, wordt een beroep gedaan op (publieke en particuliere) werkgeversorganisaties 

en op organisaties van werknemers, maar ook op – en dat maakt het EESC zo uniek – 

vertegenwoordigers van àndere geledingen van het maatschappelijk middenveld, zoals 

organisaties van landbouwers, vrije beroepen, consumenten, milieubeschermers, jongeren, 

gezinnen, ouderen, vrouwen, gehandicapten en organisaties die zich bezighouden met de 

bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
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2.2  Wat is het Comité van de Regio’s?
Het in 1994 opgerichte Comité van de Regio’s (CvdR) is een politieke assemblee van 

vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden in de Europese Unie. Zijn opdracht 

bestaat erin om lokale en regionale overheden - en dus ook de burgers die door deze 

overheden worden vertegenwoordigd - bij de besluitvorming in de EU te betrekken en om bij 

die overheden en burgers bekendheid aan het beleid van de EU te geven. 

Het CvdR telt 344 leden uit de 27 lidstaten van de Europese Unie en evenveel plaatsvervangers. 

Al die leden en plaatsvervangers worden benoemd door de Raad. Dit gebeurt voor een 

mandaatsperiode van vijf jaar en op voordracht van de lidstaten. 

De voornaamste beweegredenen voor de oprichting van het CvdR waren dat ruim 70% van de 

EU-wetgeving door lokale en regionale overheden wordt uitgevoerd en vertegenwoordigers 

van die overheden dus ook moeten kunnen meepraten als nieuwe EU-wetten worden 

uitgewerkt, en dat de besluitvorming in de Europese Unie door die betrokkenheid alleen maar 

aan legitimiteit wint en de afstand tussen “Europa” en de burgers daardoor kleiner wordt. 

Krachtens de Verdragen moeten de Commissie, de Raad en het Europees Parlement het CvdR 

altijd raadplegen over wetsvoorstellen die gevolgen hebben voor regio’s en steden. Daarnaast 

kan het CvdR uit eigen beweging adviezen uitbrengen (initiatiefadviezen), waardoor het 

bepaalde onderwerpen op de agenda van de Europese Unie kan zetten. 

Last but not least kan het CvdR in beroep gaan bij het Europese Hof van Justitie als zijn 

rechten worden geschonden of als een wetstekst van de Europese Unie indruist tegen 

het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale en regionale 

overheden.



3.  Environmental policy
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4.  Omschrijving van het milieubeheer- 
en milieuauditsysteem EMAS

4.1  Wat is EMAS?

EMAS is het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de Europese Unie. 

De bedoeling van het milieubeheersysteem (MBS) is om de milieuprestaties van een 

organisatie te verbeteren. De regels voor de werking ervan staan in de EMAS-Verordening 

(EG) n° 1221/2009. 

Voor het MBS moeten de volgende fasen worden doorlopen:

Milieuanalyse

MBS

Milieubeleid

Milieudoelstellingen

MilieuprogrammaMilieuaudit

Milieuverklaring

Controle door erkende 
externe auditor

Registratie door bevoegde 
instantie

EMAS

Openbare 
auditor

Goedkeuring van het systeem 
en van de milieuverklaring

Milieuverklaring in 
openbaarheid gebracht

Regelgeving/vereisten
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Voor de environmental review wordt de stand van zaken bij de werkzaamheden van 

beide comités uitgebreid onderzocht om uit te maken welke activiteiten een significant 

milieueffect hebben. De meest significante milieueffecten worden vastgesteld aan de hand 

van een cijfermatige beoordeling. Voor die milieueffecten worden verbeteringsdoelstellingen 

uitgewerkt. 

Criteria voor die cijfermatige beoordeling zijn de ernst van een milieueffect, maar ook de 

frequentie en de beheersing ervan. Bovendien worden alle effecten die onder een milieuwet 

vallen, als significant aangemerkt. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse[2] en indirecte[3] milieu-

aspecten. Voorbeelden van indirecte milieu-aspecten zijn de aankopen en activiteiten van 

toeleveranciers. Om uit te maken of dergelijke milieu-aspecten al dan niet significant zijn, 

wordt gebruik gemaakt van dezelfde methode als die welke hierboven is beschreven.

Beide comités hebben een milieubeleid uitgestippeld om ervoor te zorgen dat alle 

betrokkenen in de comités één en dezelfde gedragslijn volgen. 

Op grond van dat milieubeleid en van de resultaten van de milieuanalyse worden 

milieudoelstellingen (in de vorm van acties) uitgewerkt. Deze milieudoelstellingen stroken 

met de wettelijke en andere vereisten waaraan beide comités moeten voldoen en worden, 

om geloofwaardig te zijn, verbonden aan nagestreefde milieuprestaties, die zoveel mogelijk 

in cijfers worden uitgedrukt. Verder worden deze milieudoelstellingen opgenomen in een 

milieuprogramma. In dit milieuprogramma worden de termijnen en verantwoordelijkheden 

vastgelegd, evenals de middelen die moeten worden aangewend om de milieudoelstellingen 

te verwezenlijken. Dit milieuprogramma wordt goedgekeurd door het directiecomité van 

EMAS. 

Vervolgens wordt het milieuprogramma uitgevoerd middels de acties die ervoor zijn 

vastgelegd. In deze fase kunnen de milieudoelstellingen alleen worden verwezenlijkt als 

alle leden van de organisatie zich ervoor inzetten, moeten er op alle niveaus voorlichtings- 

en bewustmakingscampagnes worden gevoerd en moet worden vormgegeven aan 

milieumethoden (bv. voor het sorteren van afval) die bij alle betrokkenen bekend worden 

gemaakt. De procedures en milieuhandleiding[4] staan op het Intranet van beide comités.

Een beheersysteem moet voortdurend evolueren: doordat regelmatig controles worden 

uitgevoerd, kan worden ontdekt dat er iets mis gaat, waarna tot bijsturing kan worden 

overgegaan. Voor onderhavig MBS worden interne en externe audits gehouden. In de 

auditverslagen wordt melding gemaakt van de niet-naleving van milieuvoorschriften (als 

de resultaten niet-conform zijn). Op grond daarvan wordt het nodige gedaan om daarin 

verbetering te brengen.

Met de milieuverklaring (zoals onderhavig document) wordt het grote publiek op de hoogte 

gebracht en gehouden van het bestaan van een MBS dat aan de vereisten van de EMAS-

Verordening voldoet. Ieder jaar wordt daarvan een bijgewerkte versie gepubliceerd, maar 

alleen nadat die door een erkende instantie is gecontroleerd en goedgekeurd.

In de laatste fase wordt nagegaan of het systeem goed werkt. Om geloofwaardig te zijn, moet 

die controle worden uitgevoerd door een onafhankelijke controle-instantie. Mocht daarbij 

blijken dat aan alle vereisten van de EMAS-Verordening is voldaan, dan gaat Leefmilieu Brussel, 

de daartoe bevoegde instantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over tot de registratie 

van beide comités.

[2]  Milieu-aspecten die gerelateerd zijn aan activiteiten, producten en diensten van de organisatie zelf en 

waarop rechtstreeks invloed kan worden uitgeoefend.

[3]  Milieu-aspecten die het gevolg kunnen zijn van een wisselwerking tussen de organisatie en derden en 

waarop redelijkerwijs invloed kan worden uitgeoefend.

[4]  Handleiding waarin de werking van het MBS wordt uitgelegd en een overzicht wordt gegeven van alle 

documenten en andere onderdelen van het systeem.
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Inmiddels heeft de milieu-auditor AIB-Vinçotte International op 27 december 2011 vastgesteld 

en verklaard dat beide comités onverkort aan de bepalingen van de EMAS III-Verordening 

voldoen. Leefmilieu Brussel heeft beide comités vervolgens een registratienummer toegekend: 

BE-BXL-000027.

4.2  Toepassingsgebied

Het MBS van het EESC en het CvdR is van toepassing op:

• alle personeelsmedewerkers van het EESC en het CvdR (ongeveer 1400 mensen);

• de contractanten die ruimte in onze gebouwen gebruiken: zij worden op de hoogte 

gehouden van onze milieu-inspanningen; 

• de leden van het EESC en het CvdR: zij worden op de hoogte gehouden van 

initiatieven en activiteiten die in het kader van EMAS worden georganiseerd, maar 

zijn niet verplicht eraan deel te nemen.

Het EESC en het CvdR hebben in Brussel zes gebouwen onder gezamenlijk beheer, alsook 

gezamenlijke diensten voor vertaling en logistiek (infrastructuur, veiligheid, IT, bedrijfscatering 

en drukkerij). Het gaat daarbij om gebouwen in de “Europese wijk” van Brussel waar 

voornamelijk kantoorgebouwen staan en administratieve werkzaamheden worden verricht.

Onderstaande door het EESC en het CvdR in Brussel gebruikte (vijf ) gebouwen vallen onder 

het toepassingsgebied van het MBS:

Gebouwen

Bruto boven-

grondse 

oppervlakte

- m2 - 

Bruto onder-

grondse 

oppervlakte

- m2 - 

Opper-vlakte 

parkeer-

garage 

(netto)

- m² -

Aantal 

parkeer-

plaatsen

Aantal 

personen met 

een kantoor 

in dit gebouw 

(2011)

Adres

Jacques Delors-gebouw (JDE) 36 379 15 284 10 167 292 525 Belliardstraat 99 – 101

Bertha von Suttner-gebouw (BvS) 20 566 9 925 5 358 199 497 Montoyerstraat 92 – 102

Belliardstraat 68 (B68) 7 305 1 322 687 28 226 Belliardstraat 68

Trierstraat 74 (TRE) 6 091 2 108 1 143 43 130 Trierstraat 74

Stoomsslepersstraat (REM) 2 325 371 - - 67 Belliardstraat 93

TOTAL 72 666 29 010 17 355 562 1 445 gegevens: april 2011

Het totale aantal personen met een kantoor in die gebouwen (gegevens: april 2011, zie 

bovenstaande tabel) omvat ook contractanten en bestaat voor een deel uit leden van het 

EESC en het CVdR die in hun respectieve gebouwen over kantoorruimte beschikken. 

Het zesde gebouw is het Van Maerlant-gebouw (VMA-gebouw, Van Maerlantstraat 2, Brussel), 

dat het EESC en het CvdR samen met de Commissie gebruiken (de Commissie is er eigenaar 

van). Dit gebouw valt niet onder het toepassingsgebied van het MBS. Zolang de Commissie 

geen andere procedures oplegt, moeten de personeelsmedewerkers en leden van het EESC 

en het CvdR die er een kantoor hebben (208 personeelsmedewerkers en enkele leden die in 

kantoortuinen werken), zich echter wel aan de regels ervan houden.

Terugblik

Het hoofdgebouw, de administratieve diensten en de vergaderzalen van het EESC en het 

CvdR bevonden zich tot juni 2004 in de Brusselse binnenstad (Ravensteinstraat 2). Na de 

elkaar opvolgende uitbreidingen van de EU werd dit gebouw echter te klein voor beide 

comités en is besloten om naar de Europese wijk te verhuizen, naar de nieuwe gebouwen 

rond Belliardstraat 99-101.
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JDE-gebouw: akoestische en 

thermische bescherming

Jacques-Delorsgebouw 

(JDE), Belliardstraat

99-101, 1040 Brussel

Het Jacques Delors-gebouw is overgenomen van het Europees Parlement en volledig 

gerenoveerd. Door die renovatie kon worden gezorgd voor een harmonische overgang van 

het naast het gebouw gelegen Leopoldpark en de drukke Belliardstraat aan de noordelijke 

gevel: er is een dubbelbeglaasde voorkant gemaakt met een hoogte van 40 meter en een 

lengte van 100 meter. In de ruimte tussen het dubbele glas zijn 1800 bamboeplanten geplaatst 

als efficiënte en milieuvriendelijke bescherming tegen de vervuiling en de geluidshinder van 

het drukke verkeer. Die dubbele beglazing werkt ook isolerend, zodat er ook wordt bespaard 

op energie.

Ook het Bertha von Suttner-gebouw, dat van de jaren negentig dateert, is overgenomen van 

het Europees Parlement. Dit gebeurde in 2000, waarna het een aanzienlijke opknapbeurt 

heeft gekregen.

Het REM-gebouw is in 2006 gebouwd op een plek waar vroeger een kantoorgebouw stond 

met een benzinestation aan de weg. De bodem wordt nog gesaneerd.

Het B68-gebouw dateert van de jaren zeventig en is in 2002 overgenomen van de Commissie. 

Sindsdien is het ingrijpend gerenoveerd.

Het TRE-gebouw dat eveneens van het begin van de jaren negentig dateert, werd door het 

tijdschrift "Trends" in 1994 uitgeroepen tot Gebouw van het Jaar. Ook heeft het een prijs 

gekregen van de Fédération belge de l'Urbanisme. Het is in 2004 overgenomen van de EVA 
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Vergaderzaal in het JDE-gebouw

JDE-gevel: detailzicht op 

dubbele beglazing en 

bamboeplanten

(Europese Vrijhandelsassociatie), waarna het eveneens ingrijpend is gerenoveerd.

Activiteiten

Al deze gebouwen bestaan voornamelijk uit kantoorruimten, vergader- en conferentiezalen. 

Ook is er ruimte voor een drukkerij, copyshop, cafetaria, computers, sportbeoefening, 

afvalberging, medische diensten, bibliotheek en technische apparatuur. Ook omvat het 

gebouwenpark kleine groene, onbebouwde ruimtes en groendaken.

In het JDE-gebouw is er verder ook nog een krantenkiosk en een bank die buiten het 

toepassingsgebied van het MBS vallen, omdat die door externe bedrijven worden 

geëxploiteerd. Wél worden die externe bedrijven op de hoogte gehouden. Ook is hen 

gevraagd om de procedures van het MBS van beide comités toe te passen. 

De politieke activiteiten van de leden van het EESC en het CvdR worden in het MBS buiten 

beschouwing gelaten, omdat de leden daarin geen beperkingen mogen worden opgelegd: 

hun onafhankelijkheid tijdens advieswerkzaamheden moet gevrijwaard blijven. Immers, 

de maatstaf “milieubescherming” is slechts een van de criteria die door de leden worden 

gehanteerd. Voor de personeelsmedewerkers en alle andere functionarissen van de instelling 

geldt dat alleen de niet-politieke aspecten van hun dagelijkse bezigheden in aanmerking 

worden genomen. 

Beide comités ontvangen dagelijks, meestal in het JDE-gebouw, gemiddeld 200 bezoekers 

(groepen studenten, deelnemers aan de Open Dagen, contractanten e.a.).

121212111212121212121212211222222221212212122122222222212121212221222122212221212122121212122121212121221212222222121212112212212121221211221212121112221222112221211121121212112222121211122121121111112122
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Bron:

Verdragen van de Europese Unie

Bron: administratieve diensten van het 
EESC en het CvdR. De cijfermatige gegevens 

voor beide comités komen overeen met 
de situatie op 1 oktober van ieder jaar 

(personeelsmedewerkers in actieve dienst). 

Aantal personeelsmedewerkers per comité

 2008 2009 2010 2011

CvdR 549 568 580 585

EESC 789 812 809 806

Hoe deze personeelsmedewerkers over alle gebouwen zijn verdeeld, wordt pas sinds 2010 

geïnventariseerd. 

De personeelsmedewerkers zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

- ambtenaren

- tijdelijke functionarissen

- arbeidscontractanten

- gedetacheerde nationale deskundigen

- raadgevend arts

- stagiairs.

Aantal leden per comité

 sinds 2008

CdvR 344

EESC 344

4.3 Organisatiestructuur van EMAS

De organisatiestructuur van EMAS voor beide comités ziet er als volgt uit:

1. het directiecomité van EMAS 

2. de EMAS-projectbeheerder

3. het EMAS-team.

Het directiecomité van EMAS

Het directiecomité van EMAS is een orgaan dat het bestuur van het EESC en van het CvdR 

vertegenwoordigt. De leden ervan zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de goede 

werking van het MBS. Tegen die achtergrond nemen zij de voornaamste besluiten over de 

toewijzing van middelen en fungeren zij als referentie voor de toepassing van meest geslaagde 

methoden (best practices).

Samenstelling:

EESC CoR

Secretaris-generaal 

Hoofd van het secretariaat van de secretaris-generaal

Adjunct-secretaris-generaal van het 
Directoraat Advieswerkzaamheden

Directeur Personeel en interne Diensten 

Vertegenwoordiger van het personeelscomité

Secretaris-generaal 

Hoofd van het secretariaat van de secretaris-generaal

Directeur Vertaaldienst

Directeur Advieswerkzaamheden 

Directeur Administratie

Vertegenwoordiger van het personeelscomité
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Campagnes om iedereen van

het belang van milieubescherming

te doordringen

De EMAS-projectbeheerder

De beheerder van het EMAS-project is verantwoordelijk voor de toepassing van het MBS 

volgens de geldende EMAS-criteria.

De projectbeheerder gaat met name over

• de documentatie: procedures, werkinstructies en overige documenten;

• de voor de voortdurende verbetering van activiteiten en prestaties benodigde 

informatie: auditverslagen, niet-conform-attesten, suggesties voor verbeteringen, 

milieuongelukken, indicatoren enz.;

• de coördinatie van het project in alle directoraten;

• campagnes om iedereen van het belang van milieubescherming te doordringen;

• de organisatie van beoordelingen door de directie; 

• de uitwerking van voorstellen voor milieudoelstellingen en de follow-up daarvan; 

• de organisatie van interne milieu-audits;

• de opstelling en bijwerking van de Milieuverklaring.

Het EMAS-team

De leden van het EMAS-team zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het 

MBS t.a.v. hun activiteiten en/of functie als contactpersonen voor communicatie en 

bewustmakingscampagnes. Het EMAS-team is samengesteld uit een vijftigtal personen uit 

alle directoraten.
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5.  Omschrijving van milieu-aspecten, 
significante milieueffecten 
en milieudoelstellingen

Thema Activiteit Aspect Impact Bijzonderheden Actoren Situatie Termijn

Beide comités hebben diverse maatregelen genomen om aan de wettelijke milieuvoorschriften te voldoen,
zoals de aanpassing van de ruimte voor de opslag van gevaarlijke stoffen in de drukkerij en de bodemsanering in het REM-gebouw.  

Eenheid 
Infrastructuur, 

Veiligheidsdienst, 
Eenheid Drukkerij 
en Verspreiding

✔ 2011

Water

Reiniging van de 
gebouwen en 

onderhoud van 
de groene zones 

Gebruik van 
schoonmaak- en 

fytosanitaire 
middelen 

Watervervuiling
Toename van het aantal milieuvriendelijkere 
schoonmaakmiddelen

Eenheid Infrastructuur ➜ 2014

    
Aanschaf van milieuvriendelijkere fytosanitaire 
middelen

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

 
Waterverbruik in 
alle gebouwen 

Waterverbruik in 
alle gebouwen

Waterverbruik
Invoering van een regelmatige aflezing van de 
watermeters van alle gebouwen 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2011

Energie Verlichting Soort lampen Stroomverbruik
Renovatie van de verlichtingsinstallatie voor het 
TRE-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2009

   

Vermindering van de lichtsterkte in de toiletten 
voor vrouwen in het JDE-gebouw doordat de 
lampen achter de spiegels niet langer worden 
vervangen als ze het niet meer doen. 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2012

    

Vervanging van energieverslindende lampen 
(zoals halogeenlampen) door energiezuinigere 
lampen (LED-verlichting). Installatie van be-
wegingssensoren. 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

    
Vermindering van de verlichting in de gangen 
van het B68-gebouw (sierlampen)

Eenheid Infrastructuur ➜ 2012

  
Programmering 

van de verlichting 
Stroomverbruik

Wijziging van de geprogrammeerde verlichting 
van de voorgevel van het JDE-gebouw (die 
daarvóór de hele nacht lang werd verlicht) 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2009

Herprogrammering van de software voor het 
beheer van de verlichting om ervoor te zorgen 
dat iemands verlichtingskeuze in het geheugen 
wordt opgeslagen en vervolgens vanzelf weer 
wordt toegepast

Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

Onderzoek naar een betere verlichting van de 
conferentiezalen van het JDE-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

    
Aanpassing van de programmering van het 
gecentraliseerd technisch beheer van het B68-
gebouw

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

    
Onderzoek en installatie van gecentraliseerd 
technisch beheer in het BvS-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

    
Aanpassing van het programma voor gecentra-
liseerd technisch beheer van het TRE-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2009

Liften Gebruik van liften Stroomverbruik Modernisering van de liften in het JDE-gebouw Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

Modernisering van de liften in het BVS-gebouw Eenheid Infrastructuur ➜ 2014

Voltooid ✔

wordt aan gewerkt ➜
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Thema Activiteit Aspect Impact Bijzonderheden Actoren Situatie Termijn

 
Gebruik van 

huishoudelijke 
apparatuur 

Gebruik van boilers Stroomverbruik 
Afschaffing van de boiler voor de wasbakken in 
de toiletten van het BvS-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2011

   
Vervanging van de twee 1000 liter-boilers door 
twee 150 liter-boilers in het BvS-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

   
Installatie van een programmeringsysteem op 
de espresso-machines in cafetaria’s en restaurant 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2011

   
Installatie van een programmeringsysteem op de 
boiler van de keuken van het B68-gebouw en op 
de boiler van de douches in het TRE-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2011

  
Keuze van huis-
houdapparaten 

Stroomverbruik
Keuze van milieuvriendelijke huishoudap-
paraten

Dienst 
Bedrijfsrestaurant ➜ 2014

  
Veelvoud aan 

eigen huishoudap-
paraten

Stroomverbruik
Invoering van een beleid om de aanwezigheid 
van eigen huishoudapparaten in kantoren te 
rationaliseren 

EMAS, Directoraat 
Vertaling ➜ 2014

 
Kantoorauto-

matisering
Aanwezigheid van 
individuele printers

Stroomverbruik 
Uitstippeling en uitvoering van een beleid voor 
de toewijzing van individuele printers

IT-eenheid ✔ 2010

Haalbaarheidsstudie naar de voortzetting van 
de pogingen om de aanwezigheid van indivi-
duele printers te rationaliseren 

IT-eenheid ➜ 2014

 
Computers die 

nooit uit worden 
gedaan 

Stroomverbruik 
Aankoop van computerprogramma’s waardoor 
PC’s ‘s nachts en in het weekend vanzelf in 
wachtstand of uit gaan. 

IT-eenheid ✔ 2010

    
Voorlichtingscampagne over energiebesparin-
gen (PC’s, verlichting enz.). 

IT-eenheid en 
EMAS-team ✔

Onbe-
perkt in 
de tijd 

Verwarming van 
het TRE-gebouw

Keuze voor 
een elektrische 

verwarming 
Stroomverbruik

Haalbaarheidsstudie met het oog op de 
vervanging van het systeem voor elektrische 
verwarming door een ander systeem dat betere 
resultaten oplevert 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2012

  
Functionerings-
programmering 

Stroomverbruik
Aanpassing van de programmering van het 
gecentraliseerd technisch beheer 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2009

  
Slechte isolatie van 

de vloer van de 
eerste verdieping 

Stroomverbruik
Verbetering van de thermische isolatie van de 
eerste verdieping: vervanging met betere dub-
bele beglazing 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

   
Verbetering van de thermische isolatie van de 
eerste verdieping (gebruik van bijverwarming) 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

 Koeling
Gebruik van 

koelingsinstallaties 
Stroomverbruik

Haalbaarheidsstudies om de koeling van de 
regiekamers van het JDE-gebouw te verbeteren 
(free chilling-installatie)

Eenheid Infrastructuur ✔ 2011

Installatie van een free chilling-systeem Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

Aanpassing van de airconditioning aan het 
gebruik van de conferentiezalen in het JDE-
gebouw

Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

Haalbaarheidsstudie voor de installatie van een 
free chilling-systeem in het B68-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

Vervanging van twee koelkast-groepen in R22 
van het BvS-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2014
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Thema Activiteit Aspect Impact Bijzonderheden Actoren Situatie Termijn

 
Stroomverbruik 

in alle gebouwen

Elektrische 
apparaten, 

verlichting enz. 
Stroomverbruik

Installatie van zonnepanelen op het JDE- en het 
B68-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

Installatie in alle gebouwen van stroommeters 
voor pulsiegroepen met een vermogen van 
meer dan 10.000 m³

Eenheid Infrastructuur ➜ 2014

 
Verwarming 

van gebouwen 
(behalve het 

TRE-gebouw)

Ontoereikende 
isolatie van voor-

gevels en 
buizenstelsels

Gasverbruik
Haalbaarheidsstudie t.a.v. het aanbrengen van 
warmte-isolerende raamwerken in het BvS-
gebouw

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

Installatie van warmte-isolerende raamwerken 
in het BvS-gebouw

Eenheid Infrastructuur ➜ 2017

Installatie van een centrale bediening voor de 
thermostaat in het B68-gebouw

Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

Studie naar de terugwinning van energie van 
de extractiegroepen in het B68-, het JDE- en 
het REM-gebouw

Eenheid Infrastructuur ➜ 2012

Herziening van de ingestelde kantoortempera-
tuur: <tussen 20°C en 23°C> in plaats van 
<tussen 18°C en 24°C> 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2012

Installatie van energiemeters voor de warmwa-
terproductie in het JDE- en het B68-gebouw

Eenheid Infrastructuur ➜ 2014

Installatie van energiemeters voor de koudwa-
terproductie in het JDE-, het B68-, het BvS-, het 
REM- en het TRE-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ➜ 2014

Isolatie van het dak van de eerste verdieping 
van het BvS-gebouw

Eenheid Infrastructuur ➜ 2012

    
Haalbaarheidsstudie met het oog op de aanleg van 
een dubbelwandig paneel in het REM-gebouw

Eenheid Infrastructuur ➜ 2013

    
Isolatie van de verwarmingsinstallaties in het 
B68-, het BvS-, het JDE- en het REM-gebouw

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

    
Onderzoek naar de energieprestaties (thermische 
omhulling) van het BvS- en het REM-gebouw 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2010

    

Renovatie van de verdieping boven de voetgan-
gersbrug tussen het BvS- en het JDE-gebouw: 
vervanging van plexi door hoogwaardige dub-
bele beglazing 

Eenheid Infrastructuur ✔ 2011

Gasverbruik in 
het REM-gebouw 

Verwarming Gasverbruik 
Invoering van een regelmatige aflezing bij de 
gasleverancier

Eenheid Infrastructuur ✔ 2011

Materiaal-
verbruik

Printen en 
fotokopiëren

Papierverbruik 
door het personeel 

Verbruik van 
natuurlijke 

rijkdommen 

Opvolging van het verbruik, aanschaf van 
verschillende soorten papier (gerecycleerd 
papier, gebleekt papier, chloorvrij papier) en 
vastlegging van specifieke indicatoren (bv. 
papierverbruik per gebouw) 

Eenheid Drukkerij 
en Verspreiding ✔ 2009

    
Oprichting van een werkgroep over papier-
verbruik. Uitwerking en uitvoering van een 
actieplan. 

Vertegenwoordigers 
van alle directoraten ✔ 2012
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Thema Activiteit Aspect Impact Bijzonderheden Actoren Situatie Termijn

Bewustmaking van het personeel, dat met 
name wordt afgeraden om korte documenten 
te printen en aangeraden om informatica-
uitrusting optimaal te gebruiken (bv. om bij 
voorkeur netwerkprinters te gebruiken) en 
om zo weinig mogelijk gebruik te maken van 
voorbladen te en/of om het hergebruik ervan 
te bevorderen.

Werkgroep 
kantoorpapier ➜ 2012

Optimaal gebruik van Adonis-software (archi-
vering van documenten) zodat documenten zo 
veel mogelijk online worden verstuurd (en dus 
zo weinig mogelijk in papiervorm)

Werkgroep 
kantoorpapier ➜ 2012

Optimaal gebruik van ABAC-software (financi-
eel beheer) zodat informatie zo veel mogelijk 
online wordt doorgegeven (en dus zo weinig 
mogelijk in papiervorm 

Werkgroep 
kantoorpapier ➜ 2012

Optimaal gebruik van AGORA-software (beheer 
van vergaderingen) zodat informatie zo veel 
mogelijk online wordt doorgegeven (en dus zo 
weinig mogelijk in papiervorm)

Werkgroep 
kantoorpapier ➜ 2012

Verhoging van het aantal online formulieren 
op het intranet (zodat het aantal formulieren 
in papiervorm wordt teruggedrongen); elektro-
nisch beheer van documenten

Werkgroep 
kantoorpapier ➜ 2012

Opsporing van mogelijkheden om voorraden 
“onbruikbaar” geworden papier (reserves aan 
oud bedrukt papier) te hergebruiken

Werkgroep 
kantoorpapier ➜ 2012

Onderzoek naar alternatieven voor het karton 
dat wordt gebruikt om de deuren van verga-
derzalen te blokkeren, wat tot kwaliteitsverlies 
leidt

Werkgroep 
kantoorpapier ➜ 2012

 Drukkerij
Verbruik van 
“papier voor 
publicaties”

Verbruik van 
natuurlijke 

hulpbronnen

Follow-up van het verbruik en de aankoop van 
verschillende soorten papier (kringlooppapier, 
witgemaakt papier, chloorvrij papier) en vast-
legging van specifieke indicatoren (bv. verbruik 
per soort publicatie)

Eenheid Drukkerij 
en verspreiding ✔ 2009

    
Oprichting van een werkgroep “papier voor 
publicaties”. Uitstippeling en uitvoering van een 
actieplan

Vertegenwoordigers 
van alle directoraten ✔ 2012

Rationalisering van het beheer en gebruik van 
documentatiemappen voor vergaderingen (zit-
tingen, afdelings- en commissievergaderingen 
enz.); telling en analyse van ongebruikt geble-
ven documentatiemappen na vergaderingen 

Drukkerij en 
directoraat Advies-
werkzaamheden

➜ 2012

Campagnes om de diensten die publicaties 
aanvragen, ertoe te brengen om het aantal 
bestelde exemplaren aan de doelgroep aan 
te passen; verspreiding van voorbeelden van 
geslaagde methoden; vermindering van het 
aantal herdrukken omdat correcties moeten 
worden aangebracht 

Communicatie ➜ 2012

Bewustmaking van het personeel en de meest 
betrokken diensten door middel van artikelen 
in de interne nieuwsbrieven, de organisatie van 
bezichtigingen van de drukkerij enz.

Drukkerij en 
EMAS-team ➜ 2012
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Thema Activiteit Aspect Impact Bijzonderheden Actoren Situatie Termijn

Aankopen
Aanbestedingen 
voor de aanschaf 

van goederen 
en diensten 

Verbruik van 
natuurlijke 

hulpbronnen

Bevordering bij alle directoraten van “groene” 
openbare aankopen 

EMAS-team ➜ 2014

Mobiliteit 
(incl. ge-

volgen voor 
de lucht-
kwaliteit)

Dienstauto’s
Keuze van 

dienstauto’s 
Emissie van 

broeikasgassen 
Evaluatie van de mogelijkheid om minder 
vervuilende dienstauto’s aan te schaffen

Interne diensten van 
het EESC en het CvdR ✔ 2011

Vervuilende 
emissies 

Berekening van de ecoscore (www.
ecoscore.be) bij komende aankopen 
of de leasing van dienstauto’s

Interne diensten van 
het EESC en het CvdR ➜ 2014

 
Mobiliteit van 
het personeel

Gebruik van 
auto’s en andere 
vervoermiddelen

CO2-emissies, 
materiaalverbruik, 
verkeerstoename, 
geluidsproductie

Mobiliteitsplan van ondernemingen en be-
wustmakingsacties: FridayBikeDay, Week van 
de mobiliteit, Midi de la mobilité, Move it!, Een 
stad in beweging, Bike to work, Bike experi-
ence, cursus ‘Op de fiets in de stad”

Mobiliteitscoör-
dinatoren van het 
EESC en het CvdR

✔

Actie 
zonder 
eind-

datum

    
Bijdragen aan de kosten voor een OV-
abonnement

Mobiliteitscoör-
dinatoren van het 
EESC en het CvdR

✔ 2010

    
Bijdragen aan de kosten voor verplaatsingen 
met de fiets 

EESC mobility 
coordinator ✔ 2010

    Terbeschikkingstelling van dienstfietsen 
Mobiliteitscoör-

dinatoren van het 
EESC en het CvdR

✔ 2008

    Oprichting van een website voor carpooling
Mobiliteitscoör-

dinatoren van het 
EESC en het CvdR

✔ 2010

    
Invoering van flexitime (glijdende werktijden 
voor het personeel)

Administraties van 
het EESC en het CvdR ✔ 2010

    Invoering van telewerken 
Administraties van 

het EESC en het CvdR ✔ 2012

Afval
Alle activiteiten 

van beide comités

Bedrijfsrestaurant, 
kantoorwerkzaam-
heden, infrastruc-
tuur, drukkerij en 

copyshop enz. 

Afvalproductie 

Verbetering van de follow-up van de hoe-
veelheden afval die worden gegenereerd en 
die door het afvalverwerkende bedrijf worden 
opgehaald

Eenheid 
Infrastructuur, 
EMAS-team 

✔ 2011

Rationalisering van de ronddeling van niet-
persoonsgebonden externe post 

Interne diensten ➜ 2012

    
Vermindering van de hoeveelheid wegwerp-
borden en –bekertjes

EMAS-team
Bedrijfsrestaurant ➜ 2014

Beoordeling van alternatieven voor gebotteld 
water tijdens vergaderingen

Catering department 
and EMAS group ➜ 2014

Deelname aan de projecten tegen voedselver-
spilling en voor duurzame bedrijfscatering van 
Leefmilieu Brussel 

Bedrijfsrestaurant ✔ 2011

Bewustmaking van het personeel EMAS-team ➜ 2014

    

Verbeterde afvalsortering: blauwe vuilnisbak-
ken op iedere verdieping (plastic, metaal en 
kartonnen drankverpakkingen); groene vuilnis-
bakken voor (glas) in ieder gebouw

Eenheid 
Infrastructuur, 
EMAS-team

✔ 2010
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Thema Activiteit Aspect Impact Bijzonderheden Actoren Situatie Termijn

    
Onderzoek naar alternatieven voor afval van 
levensmiddelen 

Eenheid 
Infrastructuur, 
EMAS-team

✔ 2010

    
Bewustmakingscampagnes om glazen flessen 
waar statiegeld op staat te verzamelen

EMAS-team ✔ 2010

    
Gift aan liefdadigheidsorganisaties van com-
putermateriaal en meubels als die door beide 
comités door nieuwe worden vervangen 

IT-eenheid en 
Eenheid Infrastructuur ✔ 2009

Bewust-
making

  
Bwustmakingscampagnes voor personeelsme-
dewerkers op alle niveaus 

EMAS-team ➜ 2012

  
Regelmatigere voorlichting aan de leden en 
aan pas aangeworven personeelsmedewerkers 
en van stagiaires 

EMAS group ✔ 2010

    
Geavanceerdere opleiding van de leden van het 
EMAS-team 

EMAS group ✔ 2010

De volgende indirecte milieueffecten werden als significant aangemerkt: aankoop van 

schoonmaakmiddelen en fytosanitaire producten en verplaatsing van personeelsmedewerkers. 

Om indirecte milieueffecten al dan niet als significant aan te merken, wordt dezelfde methode 

gevolgd als bij rechtstreekse milieueffecten (zie blz. 10 en 11).

Voor de selectie van contractanten voor beide comités worden vaak ook milieucriteria 

gehanteerd. Soms wordt ook gekeken naar het al dan niet in werking zijn van een MBS.
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Indicator:

kilowattuur per persoon 

in alle gebouwen samen 

6.  Milieuresultaten en indicatoren

6.1 Stroomverbruik

Doel: vermindering van het stroomverbruik in alle gebouwen met 5% per m² (bovengronds) 

van 2009 tot 2011 (referentiejaar: 2008).

Voor de periode van 2012 tot 2014 is een nieuw streefcijfer vastgelegd: vermindering van het 

stroomverbruik met 5% met 2011 als referentiejaar.

Verbruik

Er is vooral stroom nodig voor de verlichting, de liften, de airconditioning, de computers, de 

printers en alle andere elektrische apparaten, en voor de verwarming van het TRE-gebouw.

Toelichting op de gegevens

-  De door de Eenheid Infrastructuur verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de facturen van 

de leverancier;

-  De blauwe horizontale streep bevindt zich op de hoogte van bovengenoemd streefcijfer; 

-  Voor het stroomverbruik “per persoon” is gekeken naar het aantal personeelsmedewerkers in 

ieder gebouw op grond van de cijfers van maart 2010[5] (1421) en april 2011 (1445). 

Analyse van de resultaten

Het streefcijfer is ver overtroffen: - 16%

In vergelijking met 2008 is het stroomverbruik per persoon in 2011 met 16% verminderd.

[5]  De gegevens voor 2010 worden gebruikt voor de jaren 2008, 2009 en 2010, omdat er vóór maart 2010 geen 

precieze cijfers waren.

Stroomverbruik per jaar:
In alle vijf gebouwen – per person
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Lokaal met technische apparatuur 
(op de hoogste verdieping van 
het JDE-gebouw): buizenstelsel 
voor verwarming en verkoeling, 
apparatuur voor luchtaanvoer enz.

Maatregelen waaraan dit resultaat te danken is

Dit uitstekende resultaat is te danken aan ingenieurs die hebben uitgezocht hoe de technische 

installaties beter konden worden afgesteld voor een optimaal gebruik ervan, waarna talrijke 

aanpassingen zijn doorgevoerd. De duidelijke vermindering van het stroomverbruik tussen 

2008 en 2009 (-10%) is het resultaat van ingrijpende prioritaire afstellingen. In 2010 en 2011 

wordt vooral geprobeerd om die afstellingen te stabiliseren. 

De met het oog daarop genomen maatregelen staan hierboven omschreven in hoofdstuk 5 

(afdeling energie). Daarbij gaat het om:

• de keuze van het soort verlichting (renovatie, spaarlampen, afstelling van de 

lichtsterkte)

• de tijdschakeling van de verlichting

• de geleidelijke modernisering van de liften

• het optimale gebruik van technische en kantoorapparatuur (boilers, printers, PC’s, 

bewustmaking van het personeel)

• het optimale gebruik van de verkoelings- (en verwarmings-)installaties.

Het verkoelingsysteem is in de zomer op een aantal punten geoptimaliseerd: het aantal uren 

waarop de gebouwen worden verkoeld, is ingeperkt door een uurprogrammering[6], terwijl 

de temperatuur in bepaalde gemeenschappelijke ruimten twee graden Celsius hoger werd 

afgesteld (met als gevolg dat er minder koude lucht behoefde te worden gegenereerd).

Er wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijke andere maatregelen waardoor het 

stroomverbruik nog verder kan worden teruggedrongen. Ook die maatregelen staan vermeld 

in bovenstaand hoofdstuk 5.

Verschillende gebouwen 

Tussen 2008 en 2011 is een analyse gemaakt van de vermindering van het stroomverbruik 

per gebouw. Belangrijk is echter dat alle gebouwen erg verschillende technische kenmerken 

vertonen. Die verschillen houden verband met de aard van de activiteiten, de ouderdom van 

de installaties en het geboden gebruikscomfort. 

Zo kan worden vastgesteld dat het grootste gebouw (het JDE-gebouw) een groot aantal 

[6] Uitzondering waren bepaalde lokalen met technische apparatuur waarvoor een specifieke verkoeling 

noodzakelijk is.
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Verlichting in het BvS-gebouw: hier 
wordt de lichtsterkte individueel 

bepaald door software op iedere PC

Voorbeelden van nieuwe verlichting 
met spaarlampen (28 of 39 

watt): door fotocellen wordt de 
lichtsterkte vanzelf afgestemd op de 
hoeveelheid daglicht (TRE-gebouw)

vergader- en conferentiezalen, een bedrijfsrestaurant en een drukkerij telt: die voorzieningen 

verslinden uiteraard meer energie dan gewone kantoorruimte.

Het op één na grootste gebouw, het BvS-gebouw, heeft geen airconditioning, wat verklaart 

waarom daar per persoon en per m² veel minder stroom wordt verbruikt dan in de andere 

gebouwen. 

Het TRE-gebouw wordt elektrisch verwarmd en is dus erg gevoelig voor weersomstandigheden. 

Er zijn in 2010 thermische-isolatiewerken verricht en in 2009 is er een nieuw verlichtingsysteem 

ingevoerd. 

Productie van hernieuwbare energie:

Op de daken van het JDE- en het B68-gebouw zijn in de zomer van 2010 fotovoltaïsche 

panelen (150m²) aangebracht. Toen was de verwachting dat de jaarlijkse productie ongeveer 

20 megawattuur zou gaan belopen, ofwel ongeveer 0,2% van het totale stroomverbruik van 

beide comités.

De productie in het eerste volledige jaar na de installatie (van januari tot december 2011) 

bedroeg slechts 13,5 megawattuur. Vooral in juli en augustus, de maanden waarin de zon 

normaliter veel schijnt, was de productie teleurstellend. De weersomstandigheden zaten 

tegen.
Zonnepanelen op het 

JDE- en het B68-gebouw
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6.2 Gasverbruik

Doel: vermindering van het gasverbruik in alle gebouwen met 5% per m² van 2009 tot 2011 

(referentiejaar: 2008)

Er is voor de periode van 2012 tot 2014 een nieuw streefcijfer vastgelegd: vermindering van het 

gasverbruik met 5% met 2011 als referentiejaar.

Gebruik: gas wordt alleen gebruikt voor de verwarming van de vier gebouwen.

Toelichting op de gegevens

• De door de Eenheid Infrastructuur verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de facturen 

van het gasbedrijf. 

• De blauwe horizontale streep bevindt zich op de hoogte van bovengenoemd 

streefcijfer.

• Bij de berekening van het verbruik van beide comités worden slechts de gegevens 

van drie gebouwen in aanmerking genomen. Niet meegerekend worden:

• het TRE-gebouw dat elektrisch wordt verwarmd; 

• het REM-gebouw waarvan de informatie onbruikbaar is: dit gebouw is te klein 

(maar 2325 m²) om te worden ingedeeld in de categorie van gebouwen waar de 

leverancier stelselmatig en geregeld metingen uitvoert. Het vertegenwoordigt +3% 

van de totale oppervlakte van de vijf gebouwen waarover deze Milieuverklaring 

gaat. Begin 2011 is het gasbedrijf gevraagd om voortaan ieder kwartaal metingen 

uit te voeren. 

• Voor de weerscorrectie “dagtemperatuur 15:15” wordt gekeken naar de temperatuur 

op iedere dag van het onderzochte jaar. De bedoeling daarvan is om uit de cijfers 

voor het stroomverbruik de invloed van weersomstandigheden te halen. Zo zal 

het stroomverbruik oplopen in een uitzonderlijk koude winter, ook als er nieuwe 

isolatiemaatregelen zijn genomen. Door het begrip “dagtemperatuur” in te voeren, 

kan de invloed van isolatiemaatregelen op het stroomverbruik worden vastgesteld.

• Voor het gasverbruik “per persoon” wordt uitgegaan van het aantal gebruikers dat in 

maart 2010[7] (1421) en in april 2011 (1445) werd geteld.

Analyse van de resultaten

Het streefcijfer is ruimschoots bereikt: - 28%

Het gasverbruik is in 2011 met 28% verminderd in vergelijking met 2008. 

De – overigens erg beperkte – stijging van het gasverbruik tussen 2010 en 2011 kan 

worden verklaard door een zekere scheeftrekking in 2011 als gevolg van de toepassing 

van de weerscorrectie. Immers, die methode heeft tot doel om de schommelingen in de 

weersomstandigheden “af te vlakken”, zodat de energieprestaties van de gebouwen beter 

in beeld worden gebracht. 2011 heeft een zachte winter gehad waardoor het effect van de 

toepassing van die weerscorrectie op het relatieve gasverbruik minder groot is geworden, 

terwijl het gasverbruik in absolute cijfers is blijven dalen.

Maatregelen waaraan dit resultaat te danken is

Net als voor het stroomverbruik, is dit resultaat vooral te danken aan de ingenieurs die erin 

zijn geslaagd om maatregelen voor een optimaal gebruik van de verwarmingsinstallaties te 

bedenken en in praktijk te brengen. De grootste impact heeft de uurprogrammering van die 

installaties gehad. 

Al die maatregelen staan in de tabel van hoofdstuk 5 (afdeling Energie – Verwarming van 

gebouwen). Daarbij gaat het om 

[7]   De gegevens voor 2010 worden gebruikt voor de jaren 2008, 2009 en 2010, omdat er vóór maart 2010 geen 

precieze cijfers waren.
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Indicator: kilowatturen/

dagtemperatuur 15:15 

per persoon en per jaar 

voor drie gebouwen 

(het JDE-, het BvS- en 

het B68-gebouw)

• de thermische isolatie van de stookruimten in meerdere gebouwen;

• renovatie van de verdieping boven een voetgangersbrug tussen twee gebouwen, 

middels hoogwaardige dubbele beglazing;

• onderzoek naar de energieprestaties (thermische omhulling).

Er wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijke andere maatregelen waardoor het gasverbruik 

nog verder kan worden teruggedrongen. Ook die maatregelen staan vermeld in bovenstaand 

hoofdstuk 5.

Verschillen tussen gebouwen

De verwarmingsinstallaties verschillen erg van gebouw tot gebouw. Dat neemt niet weg dat 

de in 2008 ingezette daling van het gasverbruik kon worden vastgesteld voor alle drie de 

gebouwen die zijn geanalyseerd.

Een “statische” vorm van verwarming (radiatoren), zoals dat van het BvS-gebouw, biedt 

minder optimaliseringsmogelijkheden dan een “dynamisch” systeem (HVAC en ventilo-

convector), zoals dat van het JDE- en het B68-gebouw. Voor energiebezuiniging moeten dan 

andere maatregelen worden genomen, waaronder bijvoorbeeld het aanbrengen van andere 

raamwerken. 

Daar staat tegenover dat het verwarmingsysteem in het BvS-gebouw duidelijk veel 

energiezuiniger per m² is dan beide andere gebouwen. De verklaring daarvoor ligt in het 

soort ventilering dat in het JDE- en het B68-gebouw wordt toegepast, waarbij veel meer lucht 

wordt rondgeblazen. Al die lucht wordt ververst en moet dus ook weer worden verwarmd. 

Jaarlijks gasverbruik
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6.3 Waterverbruik

Doel: er is geen streefcijfer voor waterverbruik vastgelegd, omdat bruikbare gegevens (ofwel 

gegevens die betrouwbaar genoeg zijn) over de tijd vóór 2011 ontbreken en waterverbruik 

in de milieuanalyse (zie uitleg op blz. 10 en 11) niet als significant milieueffect is aangemerkt.

Gebruik: water wordt voornamelijk gebruikt in de keukens, voor de toiletten, in de schoonmaak, 

voor de bevochtiging van de lucht en de begieting van de planten in de gebouwen. Beide 

comités maken alleen gebruik van stedelijk leidingwater.

Toelichting op de gegevens

–  De gegevens zijn verstrekt door de Eenheid Infrastructuur op basis van de facturen van het 

waterbedrijf.

−  Voor bovenstaande gegevens is uitgegaan van rekeningen die beide comités soms voor 

heel verschillende perioden hebben ontvangen. De getallen in de tabellen zijn dus een 

extrapolatie over een jaar van gegevens die perioden bestrijken die of langer of korter zijn 

dan een jaar. De Eenheid Infrastructuur heeft vanaf eind 2011 een regelmatige aflezing van 

de watermeters ingevoerd.

−  De gegevens voor 2009 en 2010 verschillen lichtelijk van de gegevens die voor de 

Milieuverklaring 2011 zijn gebruikt, omdat een van de twee watermeters van het JDE-

gebouw niet is meegeteld voor de statistieken.

Voetgangersbrug tussen het JDE- en het BvS-gebouw

Isolatie van verkoelingsbuizenStookruimte in het JDE-gebouw
Thermische isolatie
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Indicator:

Waterverbruik in m³ 

per jaar per persoon 

in vijf gebouwen

Nieuwe kranen in het
BvS-gebouw

Analyse van de resultaten

Het waterverbruik neemt af

Het waterverbruik is in 2011 met 11% verminderd in vergelijking met 2009. Gezien ons al 

eerder genoemde voorbehoud t.a.v. de betrouwbaarheid van de gegevens zou het echter 

interessanter zijn om de trend te analyseren als er eenmaal betrouwbare cijfers zijn die 

meerdere jaren bestrijken.

Aangebrachte verbeteringen

Wat apparatuur betreft zijn er in de toiletten van het BvS-gebouw in 2011 automatische kranen 

geïnstalleerd en zijn de urinoirs in de mannentoiletten van een automatische doortrekker 

voorzien, waarvoor over het geheel berekend minder water nodig is. 

6.4 Afval

Doel: vermindering van de afvalproductie in 2011 met 5% in vergelijking met de afvalproductie 

in 2010 en kwalitatieve verbetering van de afvalsortering.

Toelichting op de gegevens

• De kwantitatieve gegevens zijn verstrekt door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor 

het afvalbeheer in beide comités.

• De kwantitatieve gegevens voor 2010 lopen van april tot december en hebben 

betrekking op alle gebouwen behalve het VMA-gebouw (in april is het nieuwe 

contract van het afvalbeheerbedrijf ingegaan).

• De kwantitatieve gegevens voor 2011 hebben betrekking op het hele jaar en alle 

gebouwen, met inbegrip van het VMA-gebouw.

• Voor organisch afval lopen de gegevens voor 2010 slechts van augustus tot december, 

omdat pas in augustus met het verzamelen van gegevens is begonnen. Vanaf 2011 

zullen die gegevens beschikbaar zijn op jaarbasis.

Het streefcijfer is ruimschoots bereikt: - 22,3%

• Tussen 2010 en 2011 is er in totaal per persoon en per jaar 22,3% minder afval 

geproduceerd. 

• De hoeveelheid restafval is van 2010 tot 2011 toegenomen met 24,3%, maar dat komt 

vooral doordat de gegevens voor 2010 maar negen maanden bestrijken. 

• Het papierafval is met 85% afgenomen: dit komt doordat de archiefruimten in 2010 

voor een deel zijn leeggemaakt.
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Indicator: gewicht per 

jaar, per soort afval en per 

persoon

• De hoeveelheid organisch afval is met 53,3% toegenomen: de verklaring daarvoor is 

met name dat de statistieken voor 2010 maar vijf maanden bestrijken.

• In 2011 was ongeveer 1% van al het afval gevaarlijk.

Inzameling van afval

• Het afval wordt normaliter opgehaald met een vrachtwagen van een officieel vuil-

nisophaalbedrijf. Gevaarlijk afval wordt voor iedere dienst apart opgehaald, d.w.z. 

per soort gevaarlijk afval. Tot gevaarlijk afval in beide comités worden gerekend: 

 afgedankte elektrische of elektronische apparaten (die maken de hoofdmoot uit van 

al het gevaarlijke afval), de naalden die door de medische diensten worden gebruikt, 

de inktpatronen en kleurstoffen die voor de printers worden gebruikt, TL-buizen en 

andere lampen, soorten olie die door de onderhoudsdiensten van de gebouwen wor-

den gebruikt en afval van de drukkerij (vuile doeken/inkt/vervuild water).

• Voedselresten (dus: organisch afval) worden sinds augustus 2010 afzonderlijk 

opgehaald en omgezet in biogas.

Maatregelen om de afvalberg te verkleinen

Beide comités hebben meerdere acties ondernomen om de afvalberg te verkleinen. Voorbeelden 

daarvan zijn 

-  bewustmakingsacties, zoals de deelname aan de Europese Week van afvalvermindering in 

2009, 2010 en 2011 (met in 2011 als thema “voedselverspilling”);

-  samenwerking met het cateringbedrijf om de hoeveelheid wegwerpbordjes en –bestek te 

verminderen, met als resultaat een vermindering met 43% tussen 2008 en 2011.

Ook zijn er samen met het cateringbedrijf al diverse maatregelen genomen om voedselverspilling 

tegen te gaan. Daarbij ging het met name om het inkoopsysteem, de voorraadvorming, het 

bewaren van voedsel, de maaltijden zelf, de voorlichting van het keukenpersoneel en het 

gebruik van de verkoopstatistieken. 

Daarnaast hebben beide comités met goed gevolg deelgenomen aan twee programma’s van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

1.  het programma voor duurzame bedrijfscatering (“Duurzame kantine”), met de vol gende 

doelstellingen: voedselverspilling tegengaan, afvalvorming voorkomen en zuinig omgaan 

met water en energie;

2.  het proefproject tegen voedselverspilling, waarvan het doel is om strategieën uit te stippelen 

waardoor voedselverspilling in bedrijfsrestaurants structureel wordt teruggedrongen.

Het bedrijfsrestaurant van beide comités heeft in maart 2012 het label “Duurzame kantine” 

gekregen.

Afvalproductie 2010-2011: per kg/per jaar/per  persoon

2010

2010

2010 2010 2010

2011
2011

2011 2011 2011

0

50

100

150

200

250

kg

Restafval Papier/karton Plastic, metaal en
drankkarton

Glas Organisch afval



29 |   Milieuverklaring 2012

Waste sorting 

Afval wordt op diverse niveaus gesorteerd. Ieder kantoor heeft twee afvalbakken:  een 

kartonnen doos voor papierafval en een prullenmand voor al het andere afval. Op alle 

verdieping van ieder gebouw staan blauwe vuilnisbakken voor plastic, metaal en kartonnen 

drankverpakkingen. Ook staan er dozen voor papierafval bij alle printers/fotokopieermachines. 

Ieder gebouw heeft een glascontainer en inzamelpunten voor lege batterijen. In de 

vergaderzalen staan wat mooiere bakken voor afvalsortering, met één vak voor plastic, metaal 

en kartonnen drankverpakkingen, één vak voor papier en één vak voor het resterende afval. 

Er is in 2011 een nieuwe indicator ingevoerd waaraan de kwaliteit van de afvalsortering wordt 

getoetst: aantal goed gesorteerde “gemeenschappelijke[8]” afvalbakken (in %).

De gegevens omtrent de kwaliteit van de afvalsortering zijn verkregen door middel van 

een visuele test door het personeel van de Eenheid Infrastructuur op een staal van 283 

“gemeenschappelijke” afvalbakken, verdeeld over de zes gebouwen van beide comités.

Over het algemeen worden de instructies voor afvalsortering goed opgevolgd, behalve in het 

geval van afvalbakken in ruimten met veel bezoekers en glascontainers waarin het afval altijd 

verkeerd is gesorteerd. In 2011 zijn maatregelen genomen om de signalering te verbeteren. 

Wat die maatregelen hebben opgeleverd, kan in 2012 worden beoordeeld.

[8]   Hier gaat het alleen om gemeenschappelijke afvalbakken, d.w.z. afvalbakken in openbare ruimten, 

doorgangsruimten en vergaderzalen (en dus niet om afvalbakken in kantoren).

Ruimte voor de opslag van afval
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6.5 Papier

Beide comités streven naar een rationeel en verantwoord gebruik van papier voor hun 

werkzaamheden. Er zijn in 2010 twee werkgroepen opgericht, één voor het papier dat 

in de kantoren wordt gebruikt en één voor papier dat bestemd is voor publicaties. Beide 

werkgroepen zijn samengesteld uit een twintigtal personeelsmedewerkers die samen alle 

directoraten van beide comités vertegenwoordigen. 

Er zijn twee indicatoren uitgewerkt: één voor “kantoorpapier” en één voor “papier voor 

publicaties”.

Kantoorpapier

Doel: het begin 2011 vastgelegde streefcijfer is dat het gebruik van kantoorpapier in 2011 in 

vergelijking met 2010 met 5% wordt verminderd.

Gebruik: de uitdrukking “kantoorpapier” duidt op de bladen papier (A4-formaat, gerecycleerd, 

80gr) die de personeelsmedewerkers voor hun eigen printer of de netwerk printers gebruiken.

Analyse van de resultaten

Het verbruik van kantoorpapier neemt af in 2010, maar die vermindering zet zich niet door 

in 2011.

Het streefcijfer wordt ruimschoots bereikt in de periode 2009/2010: het verbruik van 

kantoorpapier wordt in die tijd verminderd met bijna 20%. Daarentegen is dat verbruik tussen 

2010 en 2011 weer opgelopen met meer dan 3%.

Gemiddeld zijn de personeelsmedewerkers van 2009 tot 2010 per dag 6 bladen kantoorpapier 

minder gaan gebruiken (van 27 naar 21 bladen). Een mogelijke verklaring voor de lichte 

stijging tussen 2010 en 2011 is dat de advieswerkzaamheden van beide comités in 2011 een 

hoge vlucht hebben genomen.

Genomen maatregelen

Er zijn voorlichtingscampagnes gevoerd om de personeelsmedewerkers ertoe aan te 

sporen om teksten alleen af te drukken als dat echt nodig is en om dan recto-verso of twee 

pagina’s per blad te printen. Verder is van recto-verso-afdrukken de standaardoptie voor alle 

netwerkprinters gemaakt. 

De werkgroep “Kantoorpapier” moet in 2012 campagne blijven voeren om het personeel van 

het belang van vermindering van het papierverbruik te doordringen. Tegelijkertijd moeten 

Bron: bestellingen van de eenheid 
Drukkerij bij de leveranciers
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Drukkerij (JDE-gebouw)

al begonnen acties worden voortgezet, zoals de optimalisering van elektronische 

werkmethoden waarbij parallelle papierstromen worden voorkomen en de 

zoektocht naar mogelijkheden om bepaalde papiervoorraden die niet meer voor 

bedrukking kunnen worden gebruikt, alsnog te benutten (zoals bladen papier met 

een achterhaalde aanhef of door netwerkprinters geproduceerde voorbladen).

Papier voor publicaties

Doel: trationalisering van het gebruik van papier voor publicaties en van 

documenten voor de vergaderingen van de leden.

Een streefcijfer voor de vermindering van het verbruik van papier voor publicaties 

heeft om twee redenen weinig zin: om te beginnen hangt de hoeveelheid papier 

die voor publicaties wordt gebruikt, sterk af van de communicatiestrategieën van 

beide comités, en verder kan het gebeuren dat er minder papier voor publicaties 

wordt gebruikt, omdat bepaalde publicaties worden uitbesteed (bijvoorbeeld aan 

het bureau voor publicaties van de EU). In dat laatste geval is die vermindering dus 

niet het resultaat van acties van de werkgroep “Papier voor publicaties”.

Gebruik

”Papier voor publicaties”, waarvan verschillende soorten zijn, wordt alleen gebruikt 

door de eenheid Drukkerij. Dit papier is deels bestemd voor afschriften[9] van vergaderstukken 

van de leden en deels voor communicatieproducten (zoals brochures, boeken, posters, 

wenskaarten en visitekaartjes), die dikwijls in kleur en op speciaal papier worden bedrukt.

Analyse van de resultaten

IIn 2010 is de hoeveelheid door de eenheid Drukkerij besteld “papier voor publicaties” (in 

gewicht) met 20% toegenomen, omdat een grote voorraad moest worden aangelegd. 

Daarna is de hoeveelheid aangekocht papier (tussen 2010 en 2011) met 15% verminderd. 

Door de evolutie van deze indicator over meerdere jaren te volgen, kan meer inzicht worden 

verkregen in de trend bij het gebruik van “papier voor publicaties”.

Genomen maatregelen

Om het gebruik van “papier voor publicaties” te rationaliseren, zijn sinds 2010 meerdere 

maatregelen genomen. Men denke daarbij met name aan toezicht op de verbruikte 

hoeveelheid papier per papiersoort (kringlooppapier, witgemaakt papier, chloorvrij papier), 

aan een efficiënter beheer van de hoeveelheid informatiemappen die op vergaderingen 

(zittingen, afdelingsvergaderingen, commissievergaderingen enz.) aan de leden worden 

uitgedeeld en aan campagnes om de “interne gebruikers” van het belang van een verminderd 

verbruik te doordringen: hun wordt gevraagd om hun bij de drukkerij bestelde hoeveelheid 

documenten aan te passen en te voorkomen dat documenten opnieuw moeten worden 

gedrukt omdat op de valreep nog fouten worden ontdekt. Daarenboven wordt nagedacht 

[9]  Op A4-bladen, 80gr gerecycleerd, in zwart/wit en recto-verso

Drukkerij (JDE-gebouw)
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Bron: eenheid Drukkerij

Bron: Fakturen van het  
Publikatiebureau bij de 
Communicatieafdelingen

Indicator : jaarlijkse 

hoeveelheid aangekocht 

“papier voor publicaties”, 

in ton en per soort papier

Bron: bestellingen van de eenheid 
Drukkerij bij de leveranciers

over manieren om de hoeveelheid externe publicaties (van het reclame-soort) te verminderen 

die voor het personeel en leden in het algemeen zijn bestemd (en die dus niet op naam 

worden verstuurd), waardoor meer papierafval wordt geproduceerd.

Meer kringlooppapier voor publicaties

In 2009 was 41% van al het voor publicaties aangekochte papier (chloorvrij wit papier, 

gechloreerd en witgemaakt papier, glanzend papier) kringlooppapier. In 2011 was dat 

percentage opgelopen tot 55%.

Externe drukwerken

De hoeveelheid door het bureau voor publicaties van de EU gedrukte publicaties is van 2009 

tot 2010 afgenomen met 9% (zie onderstaande tabel), maar daarna weer verdubbeld in 2011. 

Die verdubbeling was het gevolg van één bestelling van het Poolse EU-voorzitterschap bij het 

bureau voor publicaties van de EU: van die ene publicatie zijn meer dan 100.000 exemplaren 

afgedrukt (20 ton papier).

Aankoop van "papier voor publicaties"
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6.6 Groene aankopen

Objective: het EMAS-team ziet er op toe dat in door het Directoraat Logistiek uitgeschreven 

aanbestedingen altijd ook milieuvoorwaarden worden opgenomen. 

Resultaten

In 2011 is het EMAS-team geraadpleegd over tien aanbestedingsprocedures. In al die gevallen 

ging het om aanbestedingen van het directoraat Logistiek. 

De milieucriteria die werden voorgesteld, hadden betrekking op afvalverwerking, materiaal- 

en productkeuze en naleving van de milieuwetgeving. Zo zijn bijvoorbeeld de inrichting en 

het onderhoud van gebouwen aan milieuvoorwaarden verbonden, nl. dat het gebruikte 

hout een product van duurzame bosbouw moet zijn en dat alleen gebruik mag worden 

gemaakt van milieuvriendelijke verf, lijm, oplosmiddelen en gipsplaten. Bij de aankoop van 

een industriële afwasmachine en de levering van raamlijsten zijn voorwaarden gesteld m.b.t. 

de energieprestaties ervan. 

Hoe dan ook staat in de aanbestedingspapieren voor potentiële inschrijvers heel duidelijk 

vermeld dat beide comités een MBS volgens het Europese EMAS-model hebben ingevoerd. 

Ook wordt daarbij stelselmatig een beschrijving van het milieubeleid gevoegd.

De adviezen van het EMAS-team, hoewel niet-bindend, worden meestal opgevolgd door de 

beheerders van aanbestedingen.

Twee lopende contracten worden getoetst aan een follow-up-indicator.

Schoonmaakmiddelen

Doel: aankoop van milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen en consumptieartikelen

Indicator: aantal schoonmaakmiddelen dat door milieuvriendelijkere alternatieven is vervangen.

Het schoonmaakbedrijf heeft tot 2009 standaardproducten gebruikt die overal te koop zijn. In 

2010 is zijn contract met beide comités verlengd. Daarop is het schoonmaakbedrijf een deel 

van die schoonmaakmiddelen gaan vervangen door milieuvriendelijke producten. Er worden 

ook nog steeds standaardproducten gebruikt, omdat interne test soms uitwijzen dat de 

overeenkomstige milieuvriendelijke producten niet goed genoeg werken. 

Het totale aantal schoonmaakmiddelen (standaard- en milieuvriendelijke producten samen) dat 

wordt gebruikt, is afgenomen (van 35 naar 27), omdat er bij de schoonmaakmiddelen die vanaf 

2010 worden gebruikt, middelen zijn die voor meer dan één doeleinde kunnen worden gebruikt. 

Het percentage milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen van het totale aantal schoonmaak-

middelen is aanzienlijk gestegen, nl. van 3% naar 30%. 

Sinds 2010 is ook een analyse gemaakt van de hoeveelheid milieuvriendelijke schoonmaak-

middelen als percentage van het totale aantal schoonmaakmiddelen: in 2010 was dat 

percentage nog 31%, daarna in 2011: 68%. De verklaring voor die verbetering is dat de vervangen 

schoonmaakmiddelen ook het meest werden gebruikt.

De milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen die worden gebruikt, zijn snel en volledig biologisch 

afbreekbaar, bevatten bioaccumuleerbare grondstoffen noch genitreerde muskus-verbindingen 

(geurmiddelen) en zijn gebaseerd op oppervlakteactieve stoffen die van plantaardige of minerale 

oorsprong zijn. Bovendien zijn de navulpakken recycleerbaar en kunnen de doseerflessen 

opnieuw worden gebruikt.

Fytosanitaire producten

Doel: ervoor zorgen dat de dienstauto’s van beide comités gemiddeld van een betere 

categorie zijn en daarom bij de eerstvolgende aankopen van dienstauto’s van de ecoscore  

uit te gaan.
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Elektrische auto van het CvdR

Indicator :

aantal 

schoonmaakmiddelen 

dat door 

milieuvriendelijkere 

alternatieven is vervangen

Sinds 2010 zorgt een nieuw bedrijf voor de groene ruimtes. Er worden (voor de 

binnenplanten) maar drie soorten meststoffen gebruikt (twee organische en één chemische) 

en geen chemische onkruidverdelger. Onkruid wordt met de hand of mechanisch gewied. 

De gekozen indicator kan nog geen steekhoudende berekening opleveren, omdat er 

pas sinds 2010 gegevens beschikbaar zijn. Toch kan al worden geconcludeerd dat het 

doel om milieuvriendelijkere fytosanitaire producten in te kopen, bereikt is, omdat voor 

de externe groene ruimtes alleen organische middelen worden gebruikt. Het enige 

chemische middel dat nog wordt gebruikt, is een meststof voor binnenplanten, om de 

eenvoudige reden dat er nog geen alternatieven zijn als het gaat om watercultuur[10].

Deze doelstelling is afgesloten in 2011.

6.7 Dienstauto’s

Doel: ervoor zorgen dat de dienstauto’s van beide comités gemiddeld van een betere 

categorie zijn en daarom bij de eerstvolgende aankopen van dienstauto’s van de ecoscore[11]  

uit te gaan.

Indicator: categorie van de dienstauto’s 

Van 2009 tot 2011 wordt voor de berekeningen uitgegaan van de ieder jaar door de 

Belgische overheid (DG Milieu van de federale openbare dienst voor de volksgezondheid, 

de veiligheid van de voedselketen en het milieu) uitgegeven CO2-gids van de Auto. Met de 

[10] Plantenteelt in water met voedingsstoffen 

[11] De ecoscore geldt speciaal voor motorvoertuigen en vormt een indicatie van de algemene milieuprestaties 

van een auto. Daarvoor wordt gekeken naar meerdere factoren, zoals het broeikaseffect, de kwaliteit van de 

lucht (en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en de ecosystemen) en de geluidshinder.
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indeling van personenauto’s die daarmee is ingevoerd, wordt tegemoetgekomen aan Richtlijn 

1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de 

beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 

van nieuwe personenauto’s. In deze Richtlijn worden aan alle categorieën personenauto’s de 

volgende punten toegekend, waarbij categorie A het minst en categorie G het meest vervuilt:

A: 1 punt E: 5 punten

B: 2 punten F: 6 punten

C: 3 punten G: 7 punten

D: 4 punten

In de jaren 2009 en 2010 beschikten beide comités samen over zeven dienstauto’s voor een 

totaal van 43 punten (één van categorie E, vier van categorie F en twee van categorie G). In 

2011 waren er nog steeds zeven dienstauto’s, maar voor een totaal van 30 punten.

De chauffeurs van beide comités volgen om de twee jaar een cursus in milieuvriendelijk 

autorijden.

Het EESC: 

In 2010 had het EESC een dienstauto van categorie F en een dienstauto van categorie G.

In 2011 beschikt het EESC over drie dienstauto’s, resp. van categorie C, D en F. De milieukwaliteit 

wordt dus beter.

Het CvdR: 

Het CvdR had in 2010 vier dienstauto’s, van resp. categorie E, F (twee dienstauto’s) en G. 

In 2011 beschikt het CvdR over twee dienstauto’s van categorie E, één van categorie F en één 

van categorie A. De elektrische auto wordt voornamelijk gebruikt voor het rondbrengen van 

de post.

6.8 Mobiliteit

De comités hebben, in overeenstemming met de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, een mobiliteitsplan opgesteld. 

In 2011 is een onderzoek gedaan naar het woonwerkverkeer van de personeelsmedewerkers 

van het CvdR. De resultaten van dit onderzoek hebben als uitgangspunt gediend voor de 

actualisering van het mobiliteitsplan.

Er is in 2011 ook een onderzoek gedaan naar de mobiliteit van de personeelsmedewerkers van 

het EESC. De resultaten daarvan hebben als uitgangspunt gediend voor het mobiliteitsplan.
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Het mobiliteitsplan van elk comité omvat een aantal maatregelen:

• bijdragen aan de kosten van OV-abonnementen;

• bijdragen aan de kosten van vervoer per fiets (alleen in het EESC);

• terbeschikkingstelling sinds 2008 van 10 dienstfietsen voor leden en 

personeelsmedewerkers van beide comités;

• installatie van kluisjes en douches dichtbij de fietsenstalling;

• installatie van oplaadpunten voor elektrische fietsen; 

• oprichting in 2010 van een website voor carpooling;

• voorlichtingscampagnes om alle personeelsmedewerkers tot zachte mobiliteit 

aan te zetten: FridayBikeDay/FridayFootDay (ontbijtbijeenkomsten voor fietsers 

en voetgangers), deelname aan de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

georganiseerde Week van de mobiliteit, Un midi de la Mobilité (collega’s vertellen 

over alternatieven voor de auto), Bike experience, Bike to work, de cursus ‘Op de fiets 

naar het werk”, Move it! en de tentoonstelling “Een stad in beweging”. In 2011 zijn er 

cursussen in milieuvriendelijk autorijden gegeven;

• posters bij de ingangen van de gebouwen van beide comités waarop staat opgesomd 

welke mogelijkheden er in de buurt zijn om met het openbaar vervoer te komen;

• invoering van een systeem van glijdende werktijden (flexitime), waardoor 

personeelsmedewerkers zelf kunnen bepalen wanneer ze beginnen en stoppen met 

hun werk, op voorwaarde dat in bepaalde tijdvakken verplicht wordt gewerkt. Op die 

manier kunnen spitsuren in het verkeer worden vermeden;

• invoering van telewerken: op grond van een proefproject in 2011 is door beide comités 

besloten om dit systeem voortaan op alle personeelsmedewerkers toe te passen.

6.9 Biodiversiteit

Het effect op de biodiversiteit is een van de indicatoren die volgens de EMAS III Verordening 

verplicht moeten worden opgevolgd. Voor de comités betekent dit dat moet worden gekeken 

naar de manier waarop de oppervlakte – en dan met name de bebouwde oppervlakte - wordt 

gebruikt: als een bebouwde oppervlakte ondoorlatend wordt gemaakt, is vegetaal leven 

daarin onmogelijk, wat dus niet goed is voor de biodiversiteit.

Indicators : De comités hebben samen een oppervlakte van 13.508 m² in gebruik, waarvan 

9786 m² bebouwde oppervlakte (72%) en 3723 m² niet-bebouwde oppervlakte (28%). 

Van de niet-bebouwde oppervlakte wordt 2602 m² (ofwel 15% van de totale oppervlakte) 

in beslag genomen door groene ruimtes, terwijl de resterende niet-bebouwde oppervlakte 

ondoorlatend is gemaakt (stoepen, binnenplaatsen enz.). Van de bebouwde oppervlakte 

wordt 778 m² in beslag genomen door groendaken (JDE-gebouw).

Wijze van verplaatsing van de personeelsmedewerkers
van het EESC

Auto 23.9%

Carpooling 1.4%

Trein 22.5%Bus/tram/metro 
30.1%

Fiets 12.2%

Motor 1.1%

te voet 8,9%

Wijze van verplaatsing van de personeelsmedewerkers
van het CvdR

Carpooling 0.7%

Auto 19,8%

Trein 20,9%

Bus/tram/metro 
34,9%

Fiets 11,7%

Motor 0,4%

te voet 11,7%
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In 2012 zijn op het dak van het JDE-gebouw twee bijenkorven geplaatst. De comités willen 

daarmee de biodiversiteit in een stadsmilieu bevorderen en de aandacht vestigen op het 

belang van bijen en de rampzalige gevolgen van hun teruglopende aantal. Deze bijenkorven 

hebben een symboolwaarde voor de inzet van beide comités ten gunste van een duurzame 

ontwikkeling van steden. Dat er in de buurt veel parken en een tuin zijn, is goed voor de 

bijen die daar immers hun voeding kunnen gaan halen. Verder worden er in de gebouwen 

van de comités talrijke publieksevenementen georganiseerd, wat evenzoveel uitstekende 

gelegenheden zijn om hierover te vertellen. De honing die wordt geproduceerd, zal aan 

gasten en de partners van de comités worden aangeboden en de bijenkorven zullen een 

belangrijke rol spelen in acties om de comités te promoten. 

6.10 Emissies

Tot alle indicatoren die volgens de EMAS III-Verordening verplicht moeten worden opgevolgd, 

behoren ook de indicatoren voor de totale uitstoot van broeikasgassen en de jaarlijkse emissie 

van andere gassen. Bij de comités wordt alleen gas uitgestoten door de verwarmingsketels. 

Het milieueffect daarvan is in de milieuanalyse niet als significant aangemerkt: er is dus geen 

onderzoek naar gedaan.

7.  Verwijzingen naar de wettelijke 
milieuvoorschriften

De comités moeten zich houden aan Europese, nationale (dus: Belgische), regionale en 

gemeentelijke (dus: Brusselse) milieuvoorschriften. Hierop wordt toegezien met behulp van 

een lijst van toepasselijke voorschriften en audits die regelmatig worden gehouden om na te 

gaan of conform die voorschriften wordt gehandeld. 

Als zich incidenten of ongelukken voordoen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of 

de gezondheid/veiligheid van mensen, brengen de comités het Brussels Instituut voor 

Milieubeheer en de gemeente van de plek waar zich die incidenten of ongelukken voordoen, 

hier onmiddellijk van op de hoogte.

In mei 2012 zijn op het dak 
van het JDE-gebouw twee 

bijenkorven geplaatst
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 8.  Gegevens inzake de evaluatie
Verklaring van de milieuverificateur over de verificatie- en valideringswerkzaamheden

AIB-Vinçotte International S.A., EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016,

geaccrediteerd voor de activiteiten 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 70, 

71, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (NACE-code),

verklaart te hebben geverifieerd of alle organisaties, zoals vermeld in de Milieuverklaring van 

het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, 

voldoen aan alle eisen van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een 

communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

Met de ondertekening van deze verklaring verklaar ik dat:

• - de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van Verordening 

(EG) nr. 1221/2009 zijn uitgevoerd;

• - uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn 

dat niet aan de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften is voldaan;

• - de gegevens en informatie van de Milieuverklaring van de betrokken organisaties 

een betrouwbaar, geloofwaardig en juist beeld geven van alle activiteiten van de 

organisaties binnen de in de Milieuverklaring vermelde reikwijdte.

Dit document is niet gelijk aan een EMAS-registratie. EMAS-registratie kan alleen worden 

gedaan door een bevoegde instantie in de zin van Verordening (EG) 1221/2009. Dit document 

wordt niet gebruikt als een zelfstandig stuk openbare communicatie.

Gedaan te Brussel op 16 juli 2012

Handtekening

Bart Janssens,

voorzitter van de certificeringscommissie

9.  Conclusies
Uit de resultaten voor alle hiervoor omschreven indicatoren kan voor de afgelopen jaren een ware tendens worden 

afgeleid, nl. die van een beduidende verbetering van de milieu-impact van beide comités. Die verbetering komt concreet 

tot uiting in minder energie- en materiaalverbruik, een kleinere afvalberg en een groot aantal belangrijke indicatoren die 

zonder meer worden opgevolgd. 

Nu komt het er in 2012 op aan om die goede resultaten aan te houden of zelfs nog te verbeteren. Immers, EMAS is 

opgezet als een proces van voortdurende verbetering. EMAS is geen momentopname! 

Daarom moet nog meer kunnen worden gerekend op de inzet van het EMAS-team, de personeelsmedewerkers en de 

technische diensten voor gebouwbeheer en dient de directie keer op keer haar steun te blijven garanderen. Communicatie 

zal dan ook een belangrijke rol gaan spelen als middel om de motivatie van alle betrokkenen groot te houden.
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