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Acroniemen en lexicon
CvdR: Europees Comité van de Regio's
EESC: Europees Economisch en Sociaal Comité
EMAS: Eco-management and audit scheme (milieubeheer- en milieuauditsysteem)
IT (informatietechnologie): alles wat met IT te maken heeft: netwerk, hardware, software, enz.
PMD: plastic flessen, metaalverpakkingen en drankkartons
MBS: milieubeheersysteem

Gebouwen
JDE: Jacques Delorsgebouw, Belliardstraat 99-101, Brussel
BvS: Bertha von Suttnergebouw, Montoyerstraat 92-102, Brussel
B68: Belliard 68-gebouw, Belliardstraat 68, Brussel
TRE: Trèvesgebouw, Trierstraat 74, Brussel
REM: Remorqueurgebouw, Belliardstraat 93, Brussel
VMA: Van Maerlantgebouw, Van Maerlantstraat 2-18, Brussel
De NACE-code (Statistische Nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap) van beide
Comités is NACE 99: activiteiten van extraterritoriale organisaties en organen
Contactadres van de EMAS-dienst in het EESC en het CvdR:
E-mail: environment@eesc.europa.eu
environment@cor.europa.eu
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Laten we verder gaan met het beschermen van het klimaat
Sinds de invoering van het EMAS-milieumanagementsysteem bij het EESC en het CvdR in 2011 hebben we
vooruitgang geboekt met onze belangrijkste milieudoelstellingen. In minder dan tien jaar tijd, en dankzij de
inspanningen van iedereen – zowel de leden als het personeel van de Comités –, is het energie-, water- en
papierverbruik aanzienlijk verminderd. In dezelfde periode zijn ook veel initiatieven gelanceerd. Daardoor is
de impact op het milieu van beide Comités – op uiteenlopende gebieden als renovatie en onderhoud van
gebouwen, afvalbeheer, schoonmaak, catering, organisatie van evenementen en mobiliteit – aanzienlijk
afgenomen.
Hoewel we ook dit jaar weer tevreden kunnen zijn met onze goede milieuprestaties, mogen we niet op onze
lauweren gaan rusten. Integendeel, meer dan ooit is actie geboden. In zijn meest recente rapporten uit 2019
roept het IPCC regeringen en gemeenschappen op om onverwijld krachtige maatregelen te nemen tegen de
uitstoot van broeikasgassen, de risico's van klimaatverandering te minimaliseren en het voortbestaan van
ecosystemen en populaties te waarborgen.
Het jaar 2019 markeert in dit opzicht een keerpunt. In de hele wereld werden tal van marsen voor het klimaat
gehouden, met ongekend veel deelnemers en sterk gemobiliseerde jongeren. Op Europees niveau heeft de
Europese Commissie in 2019 het Groene Klimaatpact 1 aangenomen, de Europese klimaatstrategie die
iedereen – lidstaten, instellingen en burgers – oproept om ervoor te zorgen dat de Europese Unie in 2050
het eerste koolstofneutrale continent ter wereld zal zijn. Dat is een enorme opgave, vooral omdat we nu te
maken hebben met de wereldwijde Covid-19-crisis en we nog niet alle gevolgen daarvan kunnen overzien.
Het EESC en het CvdR, die al meewerken aan de verwezenlijking van de 17 doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (Agenda 2030), scharen zich zonder meer achter het Groene Klimaatpact. Samen met de
Commissie en de andere EU-instellingen streven de Comités ernaar om de Green Deal in al hun activiteiten
te integreren. Dit betekent dat zij tot voorbeeldige milieuvriendelijke praktijken zullen overgaan om hun
koolstofemissies te verminderen en de EU-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het klimaat zullen
verwerken in hun nieuwe milieudoelstellingen voor de komende jaren.
Laten we met behulp van EMAS en Bilan Carbone, de belangrijkste instrumenten voor milieubeheer, samen
de uitdaging aangaan!
juni 2020

Petr Blížkovský

Gianluca Brunetti
Secretaris-generaal van het EESC

1

Secretaris-generaal van het CvdR

De Europese Green Deal, COM (2019) 640 final.
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1. De Comités
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Europees Comité van de Regio's (CvdR) zijn twee
adviesorganen van de Europese Unie.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is bij de Verdragen van Rome in 1957 opgericht om
werkgeversorganisaties, vakbonden en andere actoren van het maatschappelijk middenveld te
vertegenwoordigen. Het EESC telt sinds 1 februari 2020 326 leden, die op voordracht van elke lidstaat voor

vijf jaar door de Raad worden aangesteld.2
Het heeft tot taak om de instellingen van de EU (het Europees Parlement, de Raad en de Commissie) bij te
staan door hen in het algemene belang van de EU van advies te dienen. Het moet verplicht worden
geraadpleegd over de in de Verdragen opgesomde vraagstukken en wordt verder om raad gevraagd in alle
gevallen waarin de instellingen van de EU dat wenselijk achten. Het brengt adviezen uit over onder meer
economie, energie, vervoer, werkgelegenheid, milieu, duurzame ontwikkeling, onderwijs en cultuur. Het
EESC kan ook om een verkennend advies worden gevraagd of uit eigen beweging een initiatiefadvies
uitbrengen over vraagstukken waarop het de aandacht van de instellingen van de EU wil vestigen. Dankzij
het EESC kunnen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deelnemen aan de beleids- en
besluitvorming van de EU. Zo draagt het bij aan de versterking van de democratische legitimiteit en de
doelmatigheid van de EU.
Andere taken van het EESC bestaan erin om de EU dichter bij haar burgers te brengen, de grondwaarden
voor de Europese integratie te bevorderen en in Europa en elders de rol van maatschappelijke organisaties
en de participatiedemocratie kracht bij te zetten.
Het Europees Comité van de Regio's
Het in 1994 opgerichte Europees Comité van de Regio's is de politieke assemblee van lokale en regionale
afgevaardigden van de EU. Het heeft tot taak de regionale en lokale overheden en de door hen
vertegenwoordigde gemeenschappen bij de besluitvorming van de EU te betrekken en over EU-beleid te
informeren. Het Europees Comité van de Regio's telt 329 leden uit de 27 lidstaten van de EU en evenveel
plaatsvervangers. 3 Al die leden worden door de Raad, op voordracht van elke lidstaat, voor vijf jaar
aangesteld.
Overeenkomstig de Verdragen is raadpleging van het Europees Comité van de Regio’s door de Commissie,
de Raad en het Europees Parlement verplicht voor voorstellen die betrekking hebben op regio’s en steden.
Daarnaast kan het CvdR initiatiefadviezen uitbrengen, waardoor het bepaalde onderwerpen op de agenda
van de EU kan plaatsen. Verder kan het een zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie als zijn
rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het
subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

2
3

Tot 31 januari 2020, de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet, bedroeg het aantal leden van het EESC nog 350,
dus inclusief de Britse leden.
Tot 31 januari 2020, de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet, bedroeg het aantal leden van het CvdR nog 350,
dus inclusief de Britse leden.
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2. Het milieubeheersysteem bij de Comités
2.1. Beschrijving van EMAS en van het milieubeheersysteem
EMAS (milieubeheer- en milieuauditsysteem) is een EU-verordening uit 1993 op basis waarvan organisaties
op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan het EU-milieubeheersysteem door zelf een eigen
milieubeheersysteem (EMS) op te zetten.
De bedoeling van zo’n milieubeheersysteem is om de milieuprestaties van een organisatie te verbeteren. De
regels voor de werking ervan staan vermeld in de EMAS-Verordening (EG) nr. 1221/2009 en alle latere
updates.
De werking van het door de Comités opgerichte milieubeheersysteem is als volgt:

De verschillende fasen van het EMS zijn:
1. Milieuanalyse
Hiervoor worden de werkzaamheden van de Comités uitvoerig onderzocht, rekening houdend met alle
levenscyclusfasen, om uit te maken welke activiteiten een significant milieueffect hebben. De
belangrijkste effecten worden vastgesteld aan de hand van een puntensyteem. Voor elk significant effect
wordt een verbeterdoel ontwikkeld. Criteria voor die cijfermatige beoordeling zijn de ernst van een
milieueffect, maar ook de frequentie en de beheersing ervan. Alle aspecten die onder de
6

milieuwetgeving vallen, worden de facto als significant beschouwd. Wel wordt onderscheid gemaakt
tussen directe4 en indirecte5 milieuaspecten. Zo worden aankopen en activiteiten van contractanten,
significant of niet, beschouwd als indirect, conform de methode die hierboven wordt beschreven.
De in kaart gebrachte risico's worden regelmatig geüpdatet en jaarlijks gecontroleerd aan de hand van
veranderingen in de activiteiten van de Comités en in het beheer van de gebouwen. Er kunnen dan zo
nodig bepaalde aspecten worden toegevoegd of verwijderd.
2. Milieubeleid
Beide Comités hebben een milieubeleid uitgestippeld om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen in de
Comités een en dezelfde gedragslijn volgen. Aldus krijgt hun inzet formeel gestalte. Het wordt
ondertekend door de secretarissen-generaal van het EESC en het CvdR. Het milieubeleid van de Comités
wordt ook ter kennis gebracht van de verschillende belanghebbenden, en dan met name hun
contractanten, die zich aan hun milieubeheersysteem dienen te houden.
3. Doelstellingen door middel van milieu-indicatoren
Op grond van dit milieubeleid en van de resultaten van de milieuanalyse worden milieudoelstellingen
(uitgesplitst in indicatoren en acties) uitgewerkt. Deze stroken met de wettelijke en andere vereisten
waaraan beide Comités moeten voldoen en moeten om geloofwaardig te zijn worden gekoppeld aan
een zoveel mogelijk gekwantificeerde prestatie-eis. De doelstellingen worden ondergebracht in een
“milieuprogramma”.
Aangezien de milieu-iindicatoren van de Comités zijn vastgesteld vóór Beschikking (EU) 2019/61 van de
Commissie van 19 december 2018 inzake het sectorale referentiedocument inzake de beste
milieubeheerpraktijken die in de milieuverklaring moeten worden opgenomen, is het mogelijk dat zij
niet in overeenstemming zijn met de door de Commissie gekozen indicatoren. Bij het bepalen van
nieuwe doelstellingen en indicatoren voor de comités voor de komende jaren zal hiermee rekening
worden gehouden.
Aan het eind van elk hoofdstuk staat of de indicator al dan niet in overeenstemming is met de in het
sectorale referentiedocument voorgestelde indicatoren.
Wat goede milieubeheerpraktijken zijn, wordt eveneens in elk hoofdstuk gespecificeerd.
4. Milieuprogramma
Het milieuprogramma bevat de termijnen, verantwoordelijkheden en middelen om de
milieudoelstellingen te halen. Het wordt goedgekeurd door de EMAS-stuurgroep en vervolgens
uitgevoerd door middel van de vastgestelde maatregelen. 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
4

Milieuaspecten die gerelateerd zijn aan activiteiten, producten en diensten van de organisatie zelf en waarop die organisatie rechtstreeks
invloed heeft.
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Milieuaspecten die het gevolg kunnen zijn van een wisselwerking tussen de organisatie en derden als die organisatie op die derden een
redelijke mate van toezicht kan uitoefenen.
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aan milieumethoden (zoals afvalscheiding) die bij alle betrokkenen bekend worden gemaakt.
Procedures en handleiding6 staan op het intranet van beide Comités.
5. Audits
Een beheersysteem is voortdurend in ontwikkeling: dankzij regelmatige controles wordt ontdekt
wanneer er iets misgaat en kan er worden bijgestuurd. Voor dit milieubeheersysteem worden interne
en externe audits gehouden. In 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.
6. Milieuverklaring
Een milieuverklaring (zoals dit document) is bedoeld om het publiek te informeren over het bestaan
van een MBS dat aan de vereisten van de EMAS-verordening voldoet. Zo kan iedereen de prestaties
van de Comités op de voet volgen. Ieder jaar wordt daarvan een bijgewerkte versie gepubliceerd, maar
pas nadat die door een erkende instantie is geverifieerd en gevalideerd.
Het EESC en het CvdR zijn gehuisvest in dezelfde gebouwen en hebben het beheer van EMAS daarom
toevertrouwd aan het directoraat Logistiek, dat deel uitmaakt van de gezamenlijke diensten van beide
organen. Dit verslag heeft dan ook betrekking op hun beider milieuprestaties.
7. Externe controle
In deze laatste fase wordt nagegaan of het systeem goed werkt. Omwille van de geloofwaardigheid
dient een onafhankelijke instantie de controles uit te voeren. Als daarbij blijkt dat aan alle vereisten
van de EMAS-verordening is voldaan, gaat Leefmilieu Brussel, de hiervoor bevoegde instantie van het
Brussels Hoofdstedelijke Gewest, over tot de EMAS-registratie van beide Comités. Onze milieuauditor
AIB-Vinçotte International heeft op 27 december 2011 vastgesteld en verklaard dat beide Comités
onverkort aan de bepalingen van de EMAS III-Verordening voldoen. Daarop heeft Leefmilieu Brussel
aan de Comités het registratienummer BE-BXL-000027 toegekend.

6

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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2.2. Toepassingsgebied
2.2.1 Activiteiten die onder het milieubeheersysteem vallen
Het milieubeheersysteem van het EESC en het CvdR is van toepassing op:


6 gebouwen in Brussel, waarvan 5 volledig door de Comités worden gebruikt en in hun bezit zijn,
en 1 gebouw dat door de Comités wordt gebruikt en wordt onderverhuurd aan de Commissie
en waarin het milieubeheersysteem eveneens, binnen de grenzen van het huurcontract, wordt
toegepast (zie hoofdstuk 2.3 voor de beschrijving hiervan);



701 personen in het EESC en 550 in het CvdR op 31/12/2019 (dit aantal wordt niet uitgedrukt in
fte’s, maar in aantal personeelsleden) en stagiairs en tijdelijke arbeidskrachten: zij nemen
volledig deel aan de hieronder beschreven EMAS-doelstellingen;



contractanten die ruimten in onze gebouwen gebruiken: zij worden op de hoogte gebracht van
de milieu-inspanningen van de Comités en sommige van hen spelen een belangrijke rol bij het
bereiken van milieuresultaten;



de leden van het EESC (326) en het CvdR (329) 7 : zij worden op de hoogte gebracht van
initiatieven en activiteiten die in het kader van EMAS worden georganiseerd en bewust gemaakt
van hun invloed op de CO2-voetafdruk van de Comités;



andere personen die de gebouwen betreden: zij worden op de hoogte gebracht van de milieuinspanningen door middel van de EMAS-certificaten die bij de ingangen van de gebouwen
hangen.

Het toepassingsgebied van EMAS heeft betrekking op de niet-politieke aspecten van de dagelijkse
bezigheden van alle personeelsleden.
Het personeel is onderverdeeld in de volgende categorieën: ambtenaren, tijdelijke functionarissen,
arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen, raadgevend arts, stagiairs.
Het gaat om de volgende 6 gebouwen:

Gebouw

7

Oppervlak
Bovengrond Ondergrond
te
Aantal
se bruto
se bruto parkeerga
parkeerp
oppervlakte oppervlakte
rage
laatsen
- m² - m² (netto)
- m² -

Gebruikers
2019

Adres

JDE-gebouw

36 379

15 284

10 167

304

546

Belliardstraat 99-101

BvS-gebouw

20 566

9 925

5 358

206

432

Montoyerstraat 92-102

B68-gebouw

7 305

1 322

687

32

235

Belliardstraat 68

TRE-gebouw

6 091

2 108

1 143

44

159

Trierstraat 74

REM-gebouw

2 325

371

-

-

22

Belliardstraat 93

VMA-gebouw

9 825

2 561

2 250

55

227

Van Maerlantstraat 2

TOTAAL

82 491

31 571

19 605

641

1621

Gegevens december
2019

Aantal leden op 1 februari 2020, na de uittreding uit de Europese Unie van het Verenigd Koninkrijk. Tot 31 januari 2020 bedroeg het aantal
350 voor het EESC en 350 voor het CvdR.
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Het totale in de tabel hierboven aangegeven aantal personen (gegevens: december 2019) omvat ook
contractanten en een deel van de leden van het EESC en het CvdR die in de gebouwen over een
kantoorruimte beschikken.
De indicatoren die verderop in dit document worden genoemd, zijn berekend op basis van dit totale aantal
gebruikers. Bij de berekening van de koolstofvoetafdruk van de Comités wordt echter uitgegaan van al het
personeel van beide Comités, en dit cijfer wordt uitgedrukt in fte’s.
2.2.2 Activiteiten die niet onder het milieubeheersysteem vallen
-

De politieke activiteiten van de leden van het EESC en het CvdR: de leden mogen geen beperkingen
worden opgelegd, aangezien zij hun advieswerkzaamheden in alle onafhankelijkheid moeten kunnen
uitvoeren. Het criterium "milieubescherming" is immers slechts een van de door de leden
gehanteerde criteria;

-

Bezoekers: aangezien de Comités gemiddeld 115 bezoekers per dag ontvangen (groepen studenten,
bezoekers van de open dagen, bepaalde contractanten enz.) is het niet mogelijk om deze groep
binnen het toepassingsgebied van EMAS te laten vallen. In alle gebouwen zijn echter mededelingen
aangebracht die hen informeren over de milieu-inspanningen van de Comités.

2.3. Beschrijving van de gebouwen
Sinds 2004 zijn de twee Comités
gevestigd in de Belliardstraat, dicht bij
het Europees Parlement en de andere
Europese instellingen.
Daarmee bevinden zij zich in het hart van
de Europese wijk. Aangezien de plenaire
vergaderingen van de twee Comités
worden gehouden in de gebouwen van
het Europees Parlement of de Europese
Commissie, hoeven personen en
goederen bovendien minder grote
afstanden af te leggen.

Jacques Delorsgebouw (JDE)
De Comités gebruiken in Brussel zes
gebouwen of beheren die gezamenlijk. Ze delen ook gezamenlijke diensten voor vertaling en logistiek
(infrastructuur, veiligheid, IT, EMAS, cateringdienst en drukkerij).
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Het Jacques Delorsgebouw (JDE),
voorheen eigendom van het Europees
Parlement, heeft een glazen gevel aan
de noordzijde. In de ruimte tussen het
dubbele glas bevindt zich een
plantengordijn dat een natuurlijke en
groene afscheiding tussen de drukke
Belliardstraat en het gebouw zelf
vormt. Dit plantengordijn bestaat uit
bijna 1 800 bamboeplanten en is 40
meter hoog en 100 meter lang. Die
dubbele beglazing werkt isolerend,
zodat er ook op energie wordt
JDE-gebouw, thermische en akoestische bescherming
bespaard. Met de renovatie van de
centrale hal in 2018 is het gebouw niet alleen veiliger, maar ook ergonomischer en sfeervoller geworden.
Het JDE-gebouw bestaat hoofdzakelijk uit kantoren, conferentie- en vergaderzalen en twee atria. Ook
beschikt het over een drukkerij, copyshop, restaurant, kantine, koffiebar, bibliotheek, sportzalen, IT-ruimten,
afvalberging, parkeergarages en technische ruimten.
Het Bertha von Suttnergebouw (BvS), dat van de jaren 1990 dateert, is ook overgenomen van het Europees
Parlement. In 2000 zijn de Comités erin getrokken en het heeft inmiddels een paar aanzienlijke
opknapbeurten gekregen, waarbij met name de binnenruimten grondig zijn aangepakt. Het gebouw beschikt
over kantoren, 1 koffiebar, 3 cursuszalen, 2 medische diensten (1 voor elk Comité), een parkeergarage met
ruimte voor dienstfietsen en een afvalberging. In 2019 is de entree verbouwd om aan de veiligheidseisen te
voldoen die sinds de aanslagen van maart 2016 gelden.
Het REM-gebouw is in 2006 opgetrokken op een plek waar vroeger een kantoorgebouw stond met een
benzinestation aan de weg. De bodem is daarom gesaneerd. Momenteel herbergt het de IT-diensten en
beschikt het over een conferentiezaal. De laatste jaren heeft het een lage bezettingsgraad: 22 gebruikers in
2019 tegenover tot wel 76 in 2010.
Het B68-gebouw dateert van de jaren 70 en is in 2002 overgenomen van de Commissie. Sindsdien is het
ingrijpend gerenoveerd. Het huist de vertaaleenheden van de twee Comités en beschikt over een koffiebar.
Er zijn ook twee dienstfietsen.
Het TRE-gebouw, dat eveneens van het begin van de jaren 90 dateert, werd in 1994 door het tijdschrift
"Trends" uitgeroepen tot Gebouw van het Jaar. Het heeft ook een prijs gekregen van de Brusselse federatie
voor stedenbouw. Het werd in 2004 overgenomen van de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie), waarna het
ingrijpend is gerenoveerd. Ook dit gebouw, dat is verbonden met B68, herbergt vertaaleenheden.
Het in 1985 opgetrokken VMA-gebouw wordt sinds 2007 gedeeld met de Europese Commissie, waarvan het
eigendom is. De Comités gebruiken een deel van de kantoren en twee conferentiezalen. Omdat dit gebouw
geen eigendom van de Comités is, valt het buiten hun milieudoelstellingen op het gebied van energie en
water. De EMAS-dienst blijft het verbruik hiervan echter wel volgen en overlegt regelmatig met zijn
tegenhangers bij de Europese Commissie.
Alle gebouwen hebben “ingedeelde inrichtingen”, waarvoor overeenkomstig de Brusselse wetgeving een
milieuvergunning afgegeven moet worden. De volgende vergunningen zijn afgegeven:
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Gebouw

Registratienummer

Geldigheidsduur

JDE

381908

30/04/2028

BvS

671199

24/10/2033

REM

399668

02/10/2033

TRE

01/0331

20/02/2032

B68

702365

19/02/2034

De vergunning voor het B68-gebouw is in juli 2019 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlengd voor
een periode van 15 jaar.

2.4. Organisatiestructuur van EMAS
De organisatiestructuur van EMAS ziet er voor beide Comités als volgt uit:
1. het directiecomité van EMAS
2. de EMAS-dienst
3. de EMAS-contactpersonen
Directiecomité van EMAS
Het directiecomité van EMAS is een orgaan dat de diensten van het EESC en van het CvdR vertegenwoordigt.
De leden ervan zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de goede werking van het milieubeheersysteem
(MBS). Daartoe nemen zij de voornaamste besluiten over de toewijzing van middelen en vervullen zij een
voorbeeldfunctie voor de toepassing van goede praktijken.
Samenstelling van het directiecomité
EESC
CvdR
- Secretaris-generaal
- Secretaris-generaal
- Hoofd van het secretariaat van de
- Kabinetschef van de secretaris-generaal
secretaris-generaal
- Directeur van het directoraat Vertaling
- Directeur van het directoraat Logistiek
- Directeur
van
het
directoraat
- Directeur van het directoraat
Wetgevingswerkzaamheden,
belast
met
Wetgevingswerkzaamheden, belast met
milieukwesties
milieukwesties
- Directeur van het directoraat Personeel en
- Directeur van het directoraat Personeel en
Financiën
Financiën
- Vertegenwoordiger van het personeelscomité
- Vertegenwoordiger
van
het
personeelscomité
EMAS-dienst
De EMAS-dienst is verantwoordelijk voor de toepassing van het MBS volgens de geldende EMAS-criteria.
Deze dienst houdt zich vooral bezig met:
 de documentatie: procedures, werkinstructies en overige documenten;
 de informatie die nodig is voor de voortdurende verbetering van activiteiten en prestaties:
auditverslagen, niet-conform-attesten, suggesties voor verbeteringen, verslagen van
milieuongelukken, indicatoren enz.;
 de coördinatie van het project in alle directoraten;
12









Bewustmaking over het milieu: organisatie van evenementen over milieuvraagstukken,
nieuwsbrieven, communicatie met externe bedrijven;
de coördinatie van het netwerk van EMAS-contactpersonen;
de organisatie van beoordelingen door de directie;
de uitwerking van voorstellen voor milieudoelstellingen en de follow-up daarvan;
de organisatie van interne en externe milieuaudits;
het opnemen van milieucriteria in de aanbestedingen van de comités;
de opstelling en bijwerking van de milieuverklaring.

EMAS-contactpersonen
De EMAS-dienst steunt op een netwerk van ongeveer 70 EMAS-contactpersonen uit alle directoraten en uit
bijna alle eenheden. Deze contactpersonen vormen een belangrijke schakel voor de communicatie en
bewustmaking: zij brengen op "operationeel" niveau EMAS-mededelingen over aan collega's en nemen
kennis van hun opmerkingen en suggesties. Zij spelen ook een actieve rol in bewustmakingscampagnes en
helpen bij de uitvoering van specifieke EMAS-acties in hun directoraat of eenheid.
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3. Milieuresultaten en -indicatoren
Categorie
Elektriciteit (kWh/pers.)

Resultaten
-31 % in vergelijking met 2009
100 % groene stroom

Gas (kWhDT/pers.) -57,3 % in vergelijking met 2009
Water (m³/pers.) -35 % in vergelijking met 2009
Papier (blz./pers.) -74 % in vergelijking met 2009
Kantoor- en keukenafval
-40 % in vergelijking met 2010
(kg/pers)
In alle aanbestedingen (ter waarde van meer dan 60 000 EUR)
Groene overheidsopdrachten
zijn milieuclausules opgenomen.
100 % van de totale gebruikte hoeveelheid is milieuvriendelijk
Schoonmaakmiddelen
-59 % gebruikte hoeveelheid in vergelijking met 2012
Fytosanitaire producten (groene 100 % groen sinds 2010 (98 % in 2019 vanwege specifieke
ruimte) behandeling)
Dienstauto's Hogere ecoscore (dus minder vervuiling)
69,17 % (EESC) en 78,95 % (CvdR) van het personeel maakt
gebruik van milieuvriendelijke vervoermiddelen
Gemiddeld 80 % seizoensproducten op het menu
24 % vis met MSC-keurmerk
Duurzame voeding
18 % biologische producten
8 % fairtradeproducten

Mobiliteit van het personeel

Milieuattesten

EMAS, ISO 14001, Ecodynamische onderneming (drie sterren),
Good Food Kantine-label (duurzame kantine)
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De bijdrage van de EMAS-doelstellingen aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's):
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3.1 Stroomverbruik
Doelstelling: vermindering van het stroomverbruik, uitgedrukt in kWh/persoon, met 5 % in de periode 20152020 (referentiejaar: 2014).
Gebruik:
Er is vooral stroom nodig voor de verlichting, de liften, de airconditioning, de computers, de printers en
andere elektrische apparaten.
Sinds 2009 verbruiken de Comités uitsluitend groene stroom.
Toelichting op de herkomst van de gegevens:
-

De door de eenheid Infrastructuur verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de facturen van de
stroomleverancier. Sinds 2018 worden deze gegevens mede gebaseerd op het verbruik dat de
onlangs geïnstalleerde tellers aangeven.

-

Voor het stroomverbruik "per persoon" wordt uitgegaan van het aantal personeelsleden met
kantoorruimte, dat eenmaal per jaar wordt geteld (1 621 in 2019, zie de tabel in 2.1.2)8.

-

Sinds 2015 valt het VMA-gebouw onder het toepassingsgebied van het MBS. Omdat dit gebouw door
de Comités en door de Europese Commissie wordt gebruikt, wordt het stroomverbruik door de
Europese Commissie doorgegeven en wordt het aandeel van de Comités daarin naar rato van de
door hen gebruikte oppervlakte (57,85 % van het VMA-gebouw) berekend;

-

Om de leesbaarheid van onderstaande grafieken te waarborgen, worden niet alle jaren getoond.
Ook voor de ontbrekende jaren zijn er evenwel gegevens beschikbaar.

Figuur 1: Verbruik per persoon per jaar, alle gebouwen tezamen (JDE, BvS, B68, REM, TRE, VMA)

8

De gegevens van 2010 zijn gebruikt voor de jaren 2008, 2009 en 2010, omdat er geen nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over de periode
vóór maart 2010.
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Analyse van de resultaten:
-17,5 % sinds 2014
In vergelijking met het referentiejaar 2014 is er in 2019 sprake van een daling met 17,5 %.
Tussen 2009 en 2018 is het stroomverbruik per persoon met 31 % afgenomen. Die vermindering heeft zich
tot in 2019 geleidelijk aan voltrokken. De totale waarde voor het jaar 2019 is 7 498 751,47 kWh.
De doelstelling om het stroomverbruik in 2020 met 5 % verminderd te hebben ten opzichte van 2014 is al
sinds 2017 bereikt.
Er zij op gewezen dat de vijf gebouwen in technisch opzicht sterke verschillen vertonen. Die houden verband
met de aard van de activiteiten die er plaatsvinden, de ouderdom van de installaties en het geboden
gebruikscomfort. In het grootste gebouw (het JDE-gebouw) bevinden zich bijvoorbeeld de kantine, de
drukkerij en een groot aantal vergader- en conferentiezalen. Die voorzieningen verbruiken uiteraard meer
energie dan gewone kantoorruimten. Het BvS-gebouw, dat het op een na grootste gebouw is, 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 sinds oktober 2017 niet meer elektrisch verwarmd, maar
door middel van een gasverwarmingssysteem. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik per gebouw is
weergegeven in onderstaande grafiek:

Figuur 2: Stroomverbruik per persoon per jaar per gebouw

Belangrijkste resultaten in 2019:
-

Alle gebouwen: fase 2 van de plaatsing van tellers om het energieverbruik bij te houden;

-

JDE, conferentiezaal 60: betere regeling van de temperatuur en de luchtaanvoer door de installatie
van efficiënter werkende lineaire luchtroosters;

-

JDE, zalen 52 en 62: betere regeling van de temperatuur en de luchtaanvoerdoor de installatie van
ronde vloerroosters voor de toevoer van lucht.

-

BvS: installatie van ventilatiesystemen in bepaalde ruimten. Hierdoor voldoen de ruimten niet alleen
aan de regelgeving, maar wordt ook een beter energiebeheer mogelijk, aangezien het dankzij de
toevoer van verse lucht naar deze ruimten niet meer nodig zal zijn om de ramen te openen,
waardoor het warmteverlies binnen de perken blijft.
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Belangrijke wijzigingen in de temperatuurregeling en toelichting bij de veranderingen in het verbruik:
-

Naar aanleiding van tal van klachten is de temperatuurregeling in alle gebouwen aangepast: het
systeem wordt nu om 20u in plaats van 19u stopgezet;

-

JDE: verbetering van de afzuigkap van de kantine om de afvoerstroom te verminderen en zo het
elektriciteitsverbruik ervan te beperken;

-

JDE: betere temperatuurregeling van de koelcellen door middel van afstandsbediening. Dat leidt niet
alleen tot minder verbruik, maar maakt het ook mogelijk om voedselverspilling tegen te gaan, want
bij een grote temperatuurschommeling krijgt het controlecentrum een automatische waarschuwing.
Op die manier kan snel worden ingegrepen;

-

REM: lage bezetting (47 pers. in 2017, 19 pers. in 2018 en 2019), terwijl de behoefte aan verwarming
hetzelfde blijft;

-

TRE: betere werking van de drie ketels door middel van een programmering waarmee het
elektriciteitsverbruik van het gebouw kan worden aangepast aan de behoefte;

-

TRE: hoewel het elektriciteitsverbruik per persoon is toegenomen, is het verbruik in verhouding tot
het oppervlak van het gebouw afgenomen. Meer in het algemeen is het elektriciteitsverbruik sinds
de plaatsing van een gasketel in 2018 aanzienlijk gedaald.

Productie van hernieuwbare energie
Op de daken van het JDE-gebouw en het B68-gebouw zijn in de zomer
van 2010 zonnepanelen (150 m²) geplaatst. De jaarlijkse productie na
de installatie ervan bedroeg ongeveer 12 MWh, ofwel ongeveer 0,18 %
van het totale stroomverbruik van de Comités. In 2019 zien we echter
een daling van deze output, zij het slechts van 0,15 % (d.w.z.
10,45 MWh).

Zonnepanelen op het dak van het
JDE-gebouw

Dat komt door de volgende factoren:
- De apparatuur begint te verouderen en werkt daardoor minder
efficiënt;
- Door slechte weersomstandigheden zijn de verbindingen tussen de
panelen en het netwerk zwakker geworden, wat tot problemen
leidt;
- Tijdens extreme hitte raken de zonnepanelen oververhit, waardoor
hun rendement afneemt. Dit was helaas vaak het geval in 2019.
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Zonnepanelen op het dak
van het B68-gebouw

Door al deze factoren was het rendement van de zonnepanelen lager dan in 2018.

Figuur 3: Jaarlijkse productie van elektriciteit via zonnepanelen

Vooralsnog is het niet de bedoeling om ze te vervangen, maar om de problemen met de verbindingen op te
lossen.
In de toekomst
In de toekomst zullen, voor zover dit technisch haalbaar is en er voldoende begrotingsmiddelen beschikbaar
zijn, de volgende maatregelen worden genomen:
-

Installatie van ledlampen met variabele lichtsterkte in alle gebouwen;
Installatie van pompen met variabel debiet voor de ventilatie-/pulsiegroepen in JDE;
Monitoring van het verbruik buiten de uren waarop het gebouw in gebruik is;
Installatie van aanwezigheidsdetectoren in REM;
Haalbaarheidsstudie naar de installatie van extra zonnepanelen op het technische dak van het JDEgebouw.
Alle maatregelen, evenals andere waarnaar nog onderzoek wordt gedaan, staan in de tabel
"Omschrijving van de significante milieuaspecten en milieueffecten van de milieudoelstellingen" (zie 4.2).
Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicator:
- I1) / i2) Totaal jaarlijks primair energieverbruik per vloeroppervlak of per werknemer (voltijdequivalent)
(kWh/m² of kWh//fte).
Momenteel wordt de indicator uitgedrukt in kWh/persoon. De monitoring gebeurt echter ook op basis van
de oppervlakte van de gebouwen. Dat sluit aan op het SRD. De volgende resultaten worden verwacht:
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Figuur 4: Stroomverbruik per jaar / m2

- I41) Aandeel van de ter plekke op duurzame wijze geproduceerde elektriciteit in het totale
elektriciteitsverbruik (%)
De door onze zonnepanelen geproduceerde energie wordt voor 2019 op 0,15 % geschat.
Benchmark van SRD:/
Bestaat niet
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3.2 Gasverbruik
Doelstelling: vermindering van het gasverbruik per persoon met 5 % in de periode 2015-2020
(referentiejaar: 2014).
Gebruik: gas wordt uitsluitend gebruikt voor de verwarming van de zes gebouwen en voor de productie van
warm water in de sanitaire voorzieningen van het JDE-gebouw.
Toelichting op de herkomst van de gegevens:
-

De door de eenheid Infrastructuur verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de facturen van de
gasleverancier voor de gebouwen JDE, BvS, B68, REM en TRE. Sinds 2018 worden deze gegevens
mede gebaseerd op het verbruik dat de onlangs geïnstalleerde tellers aangeven. Vanaf 2020 zal
alleen worden uitgegaan van het verbruik dat de tellers aangeven.

-

De gegevens voor het VMA-gebouw worden aangeleverd door de Europese Commissie, die het
gebouw beheert.

-

Voor de weerscorrectie "dagtemperatuur 18:189" wordt gekeken naar de temperatuur op iedere
dag van het onderzochte jaar. De bedoeling daarvan is om de invloed van weersomstandigheden uit
de cijfers te halen. Zo zal het energieverbruik in een uitzonderlijk koude winter oplopen, ook al zijn
er nieuwe isolatiemaatregelen genomen. Door het begrip "dagtemperatuur" (DT) in te voeren, kan
de invloed van isolatiemaatregelen op het energieverbruik worden vastgesteld.

-

Voor het gasverbruik "per persoon" wordt uitgegaan van het aantal personeelsleden met
kantoorruimte, dat eenmaal per jaar wordt geteld (1 621 in 2019, zie de tabel in 2.1.2)10.

-

Om de leesbaarheid van onderstaande grafieken te waarborgen, worden niet alle jaren getoond.
Ook voor de ontbrekende jaren zijn er evenwel gegevens beschikbaar.

Figuur 5: Gasverbruik per persoon per jaar, alle 6 gebouwen tezamen

9

10

De "dagtemperatuur" maakt het mogelijk om het energieverbruik te kwantificeren dat nodig is om een comfortabele temperatuur te behouden
in overeenstemming met het buitenklimaat. De 18:18 graaddagen komen overeen met de graaddagen op basis van een buitentemperatuur
van 18 ° C.
De gegevens van 2010 zijn gebruikt voor de jaren 2009 en 2010, omdat er geen nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over de periode vóór
maart 2010.
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Analyse van de resultaten:
-29,6 % sinds 2014
In vergelijking met het referentiejaar 2014 is er in 2019 sprake van een daling met 29,6 %.
Tussen 2009 en 2019 is het gasverbruik per persoon met 57,3 % afgenomen. De totale waarde voor het jaar
2019 is 4 526 507,13 kWh PCS/DT. Die vermindering verliep de afgelopen acht jaar geleidelijk, en is in 2017
geconsolideerd. In 2018 is het verbruik echter weer licht gestegen. Dit komt hoofdzakelijk doordat in oktober
2017 in het TRE-gebouw een gasketel is geïnstalleerd. Het verbruik per persoon in het REM-gebouw is
gestegen doordat het aantal gebruikers tussen 2017 en 2018 sterk is gedaald. Die stijging was ook in 2019 te
zien. Dit blijkt ook uit onderstaande figuur.
In het JDE-gebouw is de daling het meest gestaag. Omdat dit het grootste gebouw is, heeft het ook de meeste
invloed op het totale verbruik. Dankzij de installatie in 2019 van een nieuwe ketel die uitsluitend bedoeld is
voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik, bleek het mogelijk om de andere veelzijdigere
boilers tijdens de zomermaanden buiten gebruik te stellen. Bovendien is door een andere programmering
voor het opstarten van de ketels het verbruik eveneens verminderd. Met een algoritme wordt de productie
van de ketel afgestemd op de buitentemperatuur.

Figuur 6: Gasverbruik per persoon per jaar per gebouw

Belangrijkste resultaten in 2019
Deze besparingen zijn te danken aan de voortdurende inzet van de ingenieurs om de energieprestaties van
de gebouwen te verbeteren.
IN 2019:
- Afsluiting van de gastoevoer aan de gebouwen BvS en B68 in juni, juli en augustus, net als al in
2018 was gebeurd;
- Betere thermische isolatie van het dak van het JDE-restaurant door vervanging van het groendak.
- Plaatsing van een ketel voor warm water dat bestemd is voor huishoudelijk gebruik;
- Betere programmering voor het in- en uitschakelen van de ketels.
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De genoemde onderbrekingen van de gastoevoer vinden plaats sinds 2017. Deze maatregelen zijn genomen
vanwege de behoefte aan comfort die in de voorgaande jaren was vastgesteld.

Verbetering van de energieprestaties: in 2018 is in het kader van het in 2017 gestarte project het laatste deel van de kozijnen van
het BvS-gebouw vervangen en zijn verbeteringen aangebracht aan de dubbelwandige gevel van het REM-gebouw

In de toekomst
Voor zover dit technisch haalbaar is en er voldoende begrotingsmiddelen beschikbaar zijn, zullen de
volgende maatregelen worden genomen:
-

Studie om na te gaan of het mogelijk is de ISO 50 001-certificering voor de gebouwen te verkrijgen.

Alle maatregelen, evenals andere waarnaar nog onderzoek wordt gedaan, staan in de tabel
"Omschrijving van de significante milieuaspecten en milieueffecten van de milieudoelstellingen" (zie 4.2).
Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicator:
- I1) / i2) Totaal jaarlijks primair energieverbruik per vloeroppervlak of per werknemer (voltijdequivalent)
(kWh/m² of kWh/fte).
Momenteel wordt de indicator uitgedrukt in kWh/persoon. De monitoring gebeurt echter ook op basis van
de oppervlakte van de gebouwen. Dat sluit aan op het SRD. De volgende resultaten worden verwacht:

Figuur 7: Gasverbruik per jaar in KWh / m2

Benchmark van SRD:/Bestaat niet
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3.3 Waterverbruik
Doelstelling: handhaving van het verbruik per persoon, uitgedrukt in m³, in de periode 2015-2020 op het
niveau van het referentiejaar 2014.
Gebruik: water wordt voornamelijk gebruikt in de keukens en toiletten en voor de reiniging van de
gebouwen, bevochtiging van de lucht en het begieten van binnenplanten en buitentuinen. De Comités
maken alleen gebruik van stedelijk leidingwater.
Toelichting bij de gegevens
-

De gegevens zijn verstrekt door de eenheid Infrastructuur op basis van de facturen van het waterbedrijf
in de periode 2009, 2010 en 2011 en sinds 2012 op basis van de standen van de watermeters. De
gegevens op de facturen bestrijken zeer uiteenlopende perioden. De cijfers voor de periode 2009, 2010
en 2011 zijn een extrapolatie van één jaar. Daarom vormen de gegevens voor de eerste drie jaar slechts
een schatting en kunnen ze niet als nauwkeurig worden beschouwd. Sinds 2018 zijn deze gegevens
mede gebaseerd op het verbruik dat de onlangs geïnstalleerde tellers aangeven. Vanaf 2020 zal alleen
worden uitgegaan van het verbruik dat deze tellers aangeven.

Om de leesbaarheid van onderstaande grafieken te waarborgen, worden niet alle jaren getoond. Ook voor
de ontbrekende jaren zijn er evenwel gegevens beschikbaar.

Figuur 8: Waterverbruik per persoon per jaar in m³, alle 6 gebouwen tezamen

Analyse van de resultaten
+5 % sinds 2014
Er is sprake van een stijging van +5 % ten opzichte van 2014. De totale waarde voor 2019 is 19.778 m³.
Tussen 2009 en 2019 is het waterverbruik per persoon met 34.6 % afgenomen. Die vermindering heeft zich
tot in 2015 geleidelijk aan voltrokken. Van 2016 tot en met 2018 vertoonde het verbruik een stijgende lijn.
In 2019 daalde het verbruik weer.
De doelstelling om het verbruik per persoon, uitgedrukt in m³, te handhaven op het niveau van 2014 is dus
nog niet bereikt. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen.
De gebouwen waarin het waterverbruik in deze periode is toegenomen, zijn het JDE- en het BvS-gebouw.
Wat het JDE-gebouw betreft, ligt dat mogelijk aan het feit dat het aantal bezoekers varieert. Dit heeft een
groter effect op het waterverbruik dan op het stroomverbruik: het toiletgebruik fluctueert met het aantal
bezoekers, terwijl de zalen sowieso verwarmd of gekoeld moeten worden.
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In 2018 is de centrale hal van het JDE-gebouw verbouwd, waardoor het systeem voor het besproeien van de
bamboeplanten mogelijk was verstoord. Dit probleem is inmiddels verholpen. Het verbruik in het JDEgebouw in 2019 is lager dan in 2017. In 2018 was het verbruik dus uitzonderlijk hoog.

Figuur 9: Waterverbruik per persoon en per gebouw

Belangrijkste resultaten in 2019
-

-

Installatie van een waterverzachter voor de
keukenapparatuur om de onderhoudsfrequentie hiervan
(minder kalkaanslag) en het waterverbruik te verlagen;
In 2018 werden in het BvS-gebouw (1) en in het JDEgebouw (2) de eerste drie waterkoelers met zacht
drinkwater geplaatst. In 2019 kwamen daar 5 nieuwe
waterkoelers bij: ze werden geplaatst in de cafetaria's en
in de foyers 5 en 6. Hoewel dit de vermindering van het
waterverbruik in de gebouwen negatief kan beïnvloeden,
levert het ook een aantal onmiskenbaar positieve punten
op. Dankzij de waterkoelers hoeft er bijvoorbeeld minder
water in plastic flessen te worden gekocht. Voor zowel
personeelsleden als bezoekers die bij de fonteinen staan
of er langslopen zijn deze bovendien bevorderlijk voor de
communicatie. Daarnaast heet de administratie van het
EESC medewerkers en leden veldflessen aangeboden om
hen aan te moedigen hun gewoonten te veranderen.

Waterkoeler in de foyer van het JDEgebouw

In de toekomst
Uit een studie is gebleken dat de vervanging van het spoelsysteem
van de toiletten in het BvS-gebouw door een systeem met dubbele
spoeling geen haalbare kaart is. Aangezien de terugverdientijd te
lang is, heeft men besloten van dit project af te zien.

Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
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Lekkages: met deze affiches in de
toiletten wordt het personeel
gevraagd om bij een lekkage de
technische dienst te waarschuwen

Relevante milieuprestatie-indicator:
- I3) Totaal jaarlijks waterverbruik per werknemer in voltijdequivalenten (m³/fte)
Momenteel wordt de indicator uitgedrukt in m3/persoon. De monitoring gebeurt echter ook op basis van de
oppervlakte van de gebouwen. Dat sluit aan op het SRD. De volgende resultaten worden verwacht:

Figuur 10: Waterverbruik in m3/m2

Benchmark van SRD: 6,4 m3/fte
Onze indicator voor het aantal mensen, die momenteel niet vergelijkbaar is. Ter informatie: in 2019 werd
ons verbruik geschat op 12,2 m³/persoon.
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3.4 Papier
Papier wordt in beide Comités op twee verschillende manieren verbruikt:
- als kantoorpapier: hierbij gaat het om 100 % A4-kringlooppapier van 80 gram dat personeelsleden voor
hun eigen printers of de netwerkprinters gebruiken.
- als papier voor publicaties. Hier gaat het om allerlei soorten papier die alleen door de eenheid Drukkerij
worden gebruikt om kopieën11 van vergaderstukken van de leden en communicatiemateriaal te maken. Bij
dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan brochures, boeken, posters, wenskaarten, visitekaartjes
e.d., die meestal in kleurendruk en op speciaal papier worden uitgebracht.
Kantoorpapier
Doelstelling: de nieuwe doelstelling voor de periode 2016-2020 is een vermindering met 5 % ten opzichte
van 2015.
Indicator: aantal geprinte bladzijden per personeelslid per werkdag

Figuur 11: Aantal geprinte bladzijden per personeelslid per werkdag

Analyse van de resultaten:
-61 % sinds 2015 – de dalende tendens houdt aan
De neerwaartse trend sinds 2009 heeft zich in 2019 doorgezet, met een spectaculaire daling tussen 2018 en
2019. Het verbruik van kantoorpapier is met 74 % afgenomen ten opzichte van 2009, van ongeveer 30
bladzijden per persoon per dag naar minder dan 8. Dit komt neer op in totaal van 2,7965 miljoen bladzijden
in 2019. Tussen 2018 en 2019 is het papierverbruik met 42 % afgenomen. De nieuwe doelstelling om het
verbruik van kantoorpapier tussen 2016 en 2020 (ten opzichte van 2015) met 5 % te verminderen is dus nu
al bereikt.
Dit is te danken aan een aantal maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen:
- Bijna volledige vervanging van eigen printers voor netwerkprinters;
- Bovendien worden steeds meer werkprocessen en andere administratieve procedures gedigitaliseerd:
het declaratieformulier voor de leden van het EESC, e-facturering, de procedure voor dienstreizen bij
het CvdR, formulieren m.b.t. personeelszaken enz.;
- Beter beheer van opdrachten aan de huisdrukkerij.

11

Op A4-kringlooppapier van 80 g dat zwart-wit en dubbelzijdig wordt bedrukt.
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Dankzij al deze factoren, en doordat het personeel minder is gaan printen op het werk, is het A4papierverbruik gestaag gedaald.
Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicator:
- I11) Dagelijkse hoeveelheid bladzijden kantoorpapier per werknemer in voltijdequivalenten
(bladzijden/fte/werkdag)
Momenteel wordt de indicator uitgedrukt in bladzijden/persoon/werkdag.
- I12) Aandeel van aangekocht milieuvriendelijk kantoorpapier (%)
Momenteel is 100 % van ons kantoorpapier kringlooppapier.
Benchmark van SRD:
- B4) 15 bladzijden/fte/werkdag
Onze indicator voor het aantal mensen, die momenteel niet vergelijkbaar is. Ter informatie: in 2019 was ons
verbruik 7,8 bladzijden/persoon/werkdag.
- B5) Het kantoorpapier is voor 100 % gerecycled of gecertificeerd volgens een milieukeur van ISO-type I
(bijvoorbeeld EU-milieukeur): ons kantoorpapier is 100% kringloop.
Papier voor publicaties
Doelstelling: rationalisering van het verbruik van papier voor publicaties en voor de documentatiemappen
van de leden op vergaderingen.
Een streefcijfer voor verbruiksvermindering zou in dit geval weinig zin hebben, omdat de hoeveelheid voor
publicaties verbruikt papier sterk afhangt van de communicatieprogramma's van de Comités.

Figuur 12: Jaarlijks aangekochte hoeveelheid papier voor publicaties, in ton en per soort papier

Opmerking bij de gegevens:
De indicator "interne publicaties" geeft het gewicht weer van de door de drukkerij van de Comités
aangekochte hoeveelheid papier en laat niet zien hoeveel papier er daadwerkelijk is verbruikt. Het verschil
heeft te maken met de voorraad die van jaar tot jaar enorm kan variëren. Daar komt nog bij dat het verbruik
sterk afhankelijk is van beleidsactiviteiten en van het aantal door beide Comités uitgebrachte adviezen.
Papier wordt in grote hoeveelheden aangekocht. Het kan dus meerdere jaren meegaan, doorgaans een jaar
of drie. In 2018, toen het contract voor de levering van papier afliep, hebben de Comités een grote
hoeveelheid papier besteld. Omdat het in dat jaar niet werd opgebruikt, was er nog een voorraad papier in
2019; vandaar de grote variatie tussen 2017 en 2018 en tussen 2018 en 2019.
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Aangezien de Comités voor de komende jaren op vermindering van het papierverbruik hebben ingezet, is het
zeer waarschijnlijk dat de voorraad papier langer zal meegaan (4 of zelfs 5 jaar in plaats van de huidige 3).

In 2019 werd minder papier voor publicaties aangekocht omdat de in 2018 aangeschafte voorraad nog niet
was opgebruikt.
De indicator "externe publicaties" geeft het gewicht weer van de bij externe drukkers bestelde publicaties.
Sinds 2011 lijkt de hoeveelheid papier die wordt aangekocht voor publicaties evenwel aanzienlijk te dalen.
De dalende cijfers geven aan dat de maatregelen om het papierverbruik bij de werkzaamheden van de leden
te rationaliseren, hun vruchten afwerpen (de gemiddelde lengte van de adviezen neemt af, het aantal
kopieën voor bezoekers is aangepast enz.), en dat het aantal digitale publicaties groeit.
Hoeveelheid papier: genomen maatregelen
Om het gebruik van papier voor publicaties te rationaliseren zijn er
sinds 2010 meerdere maatregelen genomen: er wordt bijgehouden
hoeveel papier per papiersoort (kringlooppapier, gebleekt papier,
chloorvrij papier) wordt gebruikt; "interne gebruikers" wordt de
noodzaak voorgehouden minder grote hoeveelheden naar de
drukkerij te sturen en te voorkomen dat documenten opnieuw
moeten worden gedrukt vanwege late correcties; en het
personeelsblad wordt niet meer automatisch aan iedereen bezorgd
maar personeelsleden kunnen dat zelf uit rekken pakken of het online
lezen.
Sinds 2017 is het CvdR het aantal gedrukte dossiers voor de zittingen
en vergaderingen drastisch aan het terugdringen. Alleen leden die
daar uitdrukkelijk om hebben gevraagd, ontvangen nog documenten
in papiervorm.

Tijdschriftenrekken
op
drukbezochte
plaatsen:
publicaties voor personeelsleden
worden niet meer automatisch aan
iedereen bezorgd maar medewerkers
kunnen die hier zelf pakken

In 2019 initieerde het EESC het project “Paper poor meetings” om het gebruik van papier voor
vergaderstukken tot een minimum te beperken. Dit project is in maart 2020 werkelijk van start gegaan.
Verzoeken om documenten opnieuw te drukken worden pas enkele dagen voor de vergaderingen bij de
copyshop ingediend om het aantal ‘herdrukken’ te beperken.
Daarbij zijn er echter wel technische en praktische beperkingen: papieren documenten blijven noodzakelijk
voor tolken, bezoekers enz.
Kwaliteit van het papier: meer dan 50 % kringlooppapier voor publicaties
Papier vormt een cruciaal communicatiemiddel voor de Comités, naast elektronische middelen. De kwaliteit
van het aangekochte papier is daarom van belang om de doelstelling van een rationeel papiergebruik te
bereiken. Het percentage kringlooppapier neemt af omdat dat samenhangt met de aangekochte
hoeveelheid 100 % A4-kringlooppapier, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor kopieën van documenten die
tijdens de zittingen en andere vergaderingen van de leden worden behandeld. De cijfers voor deze categorie
papier voor 2018 en 2019 liepen echter sterk uiteen.
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Figuur 13: Kringlooppapier voor publicaties als percentage van de totale hoeveelheid papier voor publicaties

De gebruikte hoeveelheid kringlooppapier is gestegen van 47 % in 2018 tot 66 % in 2019.
De totale hoeveelheid kringlooppapier is slechts heel licht gedaald van 48,858 kg in 2018 tot 48,698 kg in
2019. Er is geen halfmat gestreken papier gebruikt, terwijl het verbruik van A4-kringlooppapier bijna is
verdubbeld.
De totale hoeveelheid nieuw vervaardigd papier varieerde daarentegen sterk tussen 2018 en 2019. Het
gebruik ervan daalde met ruim de helft, van meer dan 54,500 kg in 2018 tot iets meer dan 24,500 kg in 2019.
Voor de brochures van de Comités die met een offsetprinter worden
gedrukt, wordt kringlooppapier gebruikt. Als niet aan het gebruik van
nieuw vervaardigd papier (bijvoorbeeld voor omslagen of digitaaldruk)
valt te ontkomen, dan is dat in de regel gemaakt van pulp dat is gebleekt
volgens een ECF (elementary chlorine free)- of een TCF (totally chlorine
free)-procedé.
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Brochures van
kringlooppapier

3.5 Afval
Doelstelling: doorgaan met de vermindering van de hoeveelheid afval in de periode 2018-2020 met 5 % (ten
opzichte van 2017) en kwalitatieve verbetering van de afvalscheiding.
Toelichting bij de gegevens:
De kwantitatieve gegevens zijn verstrekt door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het afvalbeheer in de
Comités. De gegevens van 2010 tot mei 2014 waren gebaseerd op schattingen. Sinds juni 2014 zijn de
statistieken gebaseerd op het daadwerkelijke gewicht van de afvalstoffen.
Om de gegevens van verschillende jaren op een zinvolle manier met elkaar te kunnen vergelijken, is in deze
statistieken enkel rekening gehouden met het afval dat werd geproduceerd in de kantoren en de keukens.
Het afval afkomstig van werkzaamheden en bouwplaatsen is niet in aanmerking genomen, aangezien dit
onvoorzien en onvermijdelijk is. Ook over dat afval worden evenwel gegevens verzameld, die afzonderlijk
worden geanalyseerd.

Figuur 14: Kantoor- en keukenafval in ton per persoon per jaar

+34 % in vergelijking met 2018
-

Tussen 2018 en 2019 is de per persoon per jaar gegenereerde hoeveelheid kantoor- en keukenafval
met 34 % gestegen (-40 % ten opzichte van 2010). De totale waarde voor het jaar 2019 is 295 790
kg.

Het doel is nog niet bereikt:
-

De hoeveelheid restafval is tussen 2010 en 2019 met 38 % afgenomen. Tussen 2017 en 2019 was er
echter sprake van een lichte stijging (ongeveer 1 %). Een en ander is waarschijnlijk te danken aan de
sinds de invoering van het milieubeheersysteem genomen maatregelen om afval te voorkomen en
mensen bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Na een stijging in 2011 heeft zich een
daling ingezet. Tussen 2016 en 2018 is de hoeveelheid gelijk gebleven. In 2019 was een lichte stijging te
zien, maar gezien de daling in de voorgaande jaren betekent dat niet zo veel;

-

Na een forse daling van bijna 72 % tussen 2010 en 2018 nam het papierafval in 2019 sterk toe, met 80 %
ten opzichte van 2018. Deze sterke stijging met ongeveer 160 ton was toe te schrijven aan de opruiming
van archieven door beide Comités;

-

De hoeveelheid PMD-afval nam tot 2017 toe, maar daalde sindsdien. Dit zette door in 2019, met een
daling van bijna 22 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Sinds 2017 bedraagt de daling 32 %;
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-

Het glasafval is met 10 % afgenomen tussen 2010 en 2019, maar toegenomen met 14 % tussen 2017 en
2019. Dit komt doordat plastic flessen volledig uit de kantine zijn gebannen en door glazen flessen zijn
vervangen. De stijging is ook te zien in 2018 -2019 (+ 18 %);

-

De doorgaans vrij stabiele hoeveelheid organisch afval is tussen 2017 en 2019 wel licht toegenomen
(+ 5 %). De voedselverspilling in de kantine bedraagt echter minder dan 0,9 %. Daaruit blijkt dat deze
verspilling voornamelijk wordt veroorzaakt door evenementen, en niet door wat er in de kantine wordt
verkocht. Organisch afval dat tijdens evenementen wordt geproduceerd vormt het leeuwendeel van de
totale hoeveelheid organisch afval. Tussen 20 en 30 % van het voedsel dat tijdens buffetten wordt
aangeboden eindigt als afval. Dit aspect, en de maatregelen die zijn genomen om deze
voedselverspilling te beperken, worden toegelicht in hoofdstuk 3.10 over voeding.

Afvalinzameling
-

-

Het afval wordt normaliter opgehaald met een vrachtwagen van een erkend afvalinzamelingsbedrijf.
Gevaarlijk afval wordt voor iedere dienst apart opgehaald. Tot gevaarlijk geregistreerd en
ingezameld afval worden gerekend: afgedankte elektrische of elektronische apparaten (de
hoofdmoot), door de medische diensten gebruikte naalden, voor de printers gebruikte toners en
cartridges, tl-buizen en gloeilampen, door de onderhoudsdiensten van de gebouwen gebruikte oliën,
afval uit de drukkerij (vuile doeken, inkt, vervuild water), lege verfblikken enz.
Voedselresten uit de kantine worden sinds 2010 – alleen in de keukens en koffiebars – afzonderlijk
ingezameld en vervolgens verwerkt tot biogas.

Maatregelen om de hoeveelheid afval te verkleinen
Tijdens conferenties en grote evenementen in de gebouwen van de Comités (open dagen enz.), is er
bijzondere aandacht voor afvalvermindering. De belangrijkste aspecten worden hieronder meer in detail
behandeld in de hoofdstukken over voeding en organisatie van evenementen.

Week van de afvalvermindering 2019
Beide Comités nemen elk jaar deel aan de Europese
week van de afvalvermindering. Iedere keer staat een
ander thema centraal: papier, voedselverspilling,
elektronisch afval enz.
In 2019 luidde het motto: “verander je gewoonten,
produceer minder afval”.
De belangrijkste doelstelling van die week was om het
personeel
te
informeren
over
specifieke
gedragspatronen en andere manieren waarmee we in
het dagelijks leven ons eigen afval kunnen beperken.
Daarnaast werd het personeel verzocht na te denken
over wat wel en geen afval is en over de waarde en de
impact van wat wij kopen.
Tijdens deze week kon men aan verschillende
activiteiten meedoen:
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-

Actie met de Raad van de Europese Unie: schoonmaken van het Jubelpark met steun van de gemeente
Etterbeek;

-

Inzameling van speelgoed, knuffels en boeken voor kinderen die naar de vereniging “La Source” komen,
waaraan wij voedsel doneren;

-

Conferentie van de vereniging Zero Waste Belgium over het thema van de week “verander je
gewoonten, produceer minder afval”.

Focus: inzamelactie voor de vereniging La Source
Het doel van deze inzameling was:
 Sorteren van speelgoed/spellen en knuffels die
mensen thuis hadden liggen;
 Deze voorwerpen een nieuw leven geven door
ze weg te geven;
 Nadenken over ons eigen verbruik en onze
aankopen. Bij het sorteren van dit soort dingen
worden we ons vaak bewust van de kloof tussen
wat we hebben en wat we echt nodig hebben.
De inzameling was een onverwacht succes. Ten
eerste wilden veel stagiairs eraan meedoen;
ongeveer tien van hen stelden zich beurtelings op
bij de verschillende inzamelpunten.
Ten tweede liet ook het personeel zich niet onbetuigd; niet minder dan 23 volle dozen werden aan La Source
geschonken.
Deze schenkingen werden door de vereniging:


gegeven aan kinderen bij de arbre à bulles, een ruimte speciaal voor kinderen;



gegeven aan kinderen tijdens Kerstmis en oud en nieuw;



gegeven aan een andere vereniging die zich richt op weinig bemiddelde kinderen met autisme;



bewaard om ze later weg te geven bij verjaardagen van kinderen en op andere feestdagen.

Andere maatregelen om de hoeveelheid afval te verminderen
Er werden ook andere maatregelen getroffen voor een beter afvalbeheer. Zo is het afval afkomstig van
plastic wegwerpartikelen (bordjes, bestek, bekertjes enz.) ten opzichte van 2015 met 93 % verminderd. Die
sterke daling is te danken aan twee factoren: het besluit om tijdens vergaderingen het gebruik van
wegwerpbekertjes voor warme dranken niet langer toe te staan binnen de Comités, en het cateringcontract,
dat strenge milieueisen stelt: het gebruik van wegwerpartikelen is sterk ingeperkt en de bezoekers van de
kantines worden aangemoedigd om hun eigen kopje mee te brengen12.

12

De personeelsleden worden via een financiële stimulans aangespoord om hun eigen kopje te gebruiken: Sinds 2015 krijgt elke klant 5 cent
korting op dranken (koffie, thee enz.) als hij/zij zelf een kopje meebrengt. Voor dranken die worden geserveerd in een wegwerpbeker, wordt
dan weer een toeslag van 5 cent aangerekend. Deze maatregel heeft geleid tot een sterke stijging van het gebruik van eigen kopjes van
duurzaam materiaal.
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Daarnaast werd een belangrijke stap gezet in de vermindering van plastic afval, in overeenstemming met de
EU-strategie voor kunststoffen. In mei 2019 werd de kantine van de Comités volledig “plasticvrij”. Zie
hoofdstuk 3.10 over voeding.
Tot slot werden maatregelen genomen om de hoeveelheid afval tijdens evenementen terug te dringen. Die
worden nader omschreven in hoofdstuk 3.11 over de organisatie van evenementen.
Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicator:
- I7) Totale jaarlijkse productie van kantoorafval per werknemer (voltijdequivalent, fte) (kg/fte/jaar)
Momenteel wordt kantoorafval gecombineerd met keukenafval.
Benchmarks:
- B2) kantoorafval gaat nooit naar de stort: ons kantoorafval gaat nooit naar de stort;
- B3) De totale afvalproductie in de kantoorgebouwen bedraagt minder dan 200 kg/werknemer in
voltijdequivalent/jaar. Onze indicator voor het aantal mensen, die momenteel niet vergelijkbaar is. Ter
informatie: in 2018 werd er 128 kg/persoon kantoor- en keukenafval geproduceerd;
Afvalscheiding
Dankzij een jaarlijkse controle van de kwaliteit van de afvalscheiding kan worden bepaald welke soorten
vuilnisbakken nog problemen opleveren en waar in de gebouwen de afvalscheiding niet goed verloopt. Op
basis daarvan worden gerichte maatregelen genomen (duidelijkere affiches, betere plaatsing van
vuilnisbakken enz.).
Statistieken van deze afvalscheidingscontroles tonen aan dat het personeel van de Comités het afval zeer
goed scheidt. Daar staat tegenover dat het ingezamelde afval in de ruimten waar bezoekers komen, zeer
slecht gescheiden is (de bezoekers zijn afkomstig uit heel Europa en de kleurcodes en sorteringsregels
verschillen sterk per lidstaat).
In elk gebouw zijn dozen en bakken neergezet voor speciale inzamelingen: glas, lege batterijen, kurken,
pennen en markeerstiften.
In voorgaande jaren waren de resultaten als volgt:

Figuur 15: Kwaliteit van de afvalscheiding in kantoorruimten zonder bezoekers

In 2019 trad het nieuwe schoonmaakcontract in werking. Het omvat ook audits inzake de kwaliteit van het
sorteren. De EMAS-dienst heeft die derhalve niet voor 2019 uitgevoerd. De resultaten van de door het
schoonmaakbedrijf uitgevoerde audits waren zeer positief. Alles bleek conform de regels te zijn gegaan.
Omdat de methoden en de evaluatie verschilden van die van voorgaande jaren, was het niet mogelijk de
resultaten van 2019 in de vorige tabel op te nemen.
34

Gezien het verschil in methodologie en de onmogelijkheid om een vergelijking te trekken met voorgaande
jaren, en ondanks de positieve resultaten, heeft de EMAS-dienst besloten de audits intern opnieuw uit te
voeren, met dezelfde aanpak als in de voorgaande jaren.

35

3.6 Groene aankopen
Doelstelling: in alle aanbestedingen (voor naar schatting 60 000 EUR of meer) worden milieuclausules
opgenomen, met als doel de aankoop van meer milieuvriendelijke producten en de levering van meer
milieuvriendelijke diensten een structureel karakter te geven.
Resultaten: sinds 2011 controleert de EMAS-dienst of in alle door het directoraat Logistiek uitgeschreven
aanbestedingen (voor naar schatting 25 000 EUR of meer) milieuclausules zijn opgenomen. In 2015 is deze
aanpak uitgebreid tot de aanbestedingen van alle directoraten.
In 2019 is de EMAS-dienst geraadpleegd over 13 aanbestedingsprocedures. In 100 % van de
aanbestedingsstukken wordt gewag gemaakt van het milieubeleid van de Comités en staan meer of minder
gedetailleerde milieucriteria, afhankelijk van waar de opdracht betrekking op heeft.
De EMAS-dienst rangschikt aanbestedingen naar hun impact op het milieu (klein, gemiddeld, groot). Van de
13 in 2019 gepubliceerde aanbestedingen waren er:
-

8 aanbestedingen met geringe milieueffecten: 5 studies, 1 risicoanalyse, 2 opleidingen. Criteria voor
geringe milieueffecten: het voorwerp van de opdracht is eenmalig en beperkt ten opzichte van de
algemene activiteiten van de Comités en/of biedt slechts de mogelijkheid om zeer beperkte criteria
op te nemen (bijvoorbeeld voor studies: vermindering van papierverbruik)

-

1 aanbesteding met gemiddelde milieueffecten: contract voor het hosten van de website van het
CvdR. Criteria voor gemiddelde milieueffecten: het voorwerp van de opdracht is belangrijk ten
opzichte van de algemene activiteiten van de Comités (bijvoorbeeld kadercontracten voor
doorlopende diensten) en/of biedt de mogelijkheid om milieu- en duurzame criteria op te nemen,
zij het slechts in beperkte mate (voor het hosten van een website bijvoorbeeld de mogelijkheid om
criteria zoals een minimumpercentage voor het gebruik van groene en hernieuwbare
energiebronnen op te nemen).

-

4 aanbestedingen met grote milieu-effecten: raamcontracten voor het ecologisch onderhoud van
groene ruimten, duurzame catering, het houden van evenementen in het CvdR en de vervanging van
bamboevloeren in de gebouwen van het Comité.
Criteria voor grote milieu-effecten: het voorwerp van de opdracht is significant ten opzichte van alle
activiteiten van de Comités (bijvoorbeeld raamovereenkomsten voor dagelijkse of terugkerende
diensten) en biedt de mogelijkheid om in algemene zin strenge milieu- en duurzaamheidscriteria op
te nemen.

Als de aanbesteding het toestaat, worden milieucriteria opgenomen. Deze criteria variëren afhankelijk van
het soort contract. Dit kunnen criteria zijn die in de technische specificaties worden opgenomen
(bijvoorbeeld milieucriteria voor reinigings- en onderhoudsproducten), of gunningscriteria om de meest
milieuvriendelijke aanbiedingen te bevoordelen. De milieucriteria hebben gewoonlijk betrekking op
afvalverwerking, opslag van gevaarlijke producten, materiaal- en productkeuze, energieverbruik van
elektrische apparatuur en naleving van milieuwetgeving.
Om milieucriteria vast te stellen kunnen de Comités sinds 2017 een beroep doen op een helpdesk die het
Europees Parlement voor acht Europese instellingen/organen heeft opgezet. Deze helpdesk:
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-

beantwoordt specifieke vragen in verband met aanbestedingen (eenvoudige of complexe
verzoeken);

-

helpt duurzame technische specificaties formuleren (individuele ondersteuning);

-

verricht marktonderzoek naar nieuwe duurzame producten / diensten;

-

helpt met het bijhouden van een databank (met vaak gestelde vragen, marktonderzoeken,
presentaties enz.).

Diverse keren per jaar organiseert de helpdesk thematische presentaties over één onderwerp of één markt
in het bijzonder. In 2019 zijn twee presentaties gehouden:
-

Milieucriteria voor het onderhoud van groene ruimten (februari 2019)

-

Milieucriteria voor de vermindering van het gebruik van plastic in de instellingen van de EU (oktober
2019).

Schoonmaakmiddelen
Doelstelling: de aankoop van milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen en consumptieartikelen.
Indicator: Hoeveelheid gebruikte schoonmaakmiddelen
milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen).

(standaardproducten

ten

Figuur 16: Gebruikte schoonmaakmiddelen Milieuvriendelijke en standaardproducten.
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opzichte

van

Het schoonmaakbedrijf van de Comités gebruikte tot 2009 uitsluitend standaardproducten. Vanaf 2010 is
het een groot deel daarvan gaan vervangen door milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. In 2019 had
100 % van de gebruikte producten een milieukeur. Daarnaast daalde het totale verbruik met 2 % in
vergelijking met 2018. De totale hoeveelheid daalde met 59 % ten opzichte van 2012. Het verbruik van
onderhoudsproducten daalt dus gestaag. In 2019 was er nergens speciaal onderhoud nodig; vandaar het
geringe verbruik van de producten in kwestie.
Ter informatie: de gebruikte milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen zijn snel en volledig biologisch
afbreekbaar. Ze bevatten noch bioaccumulerende grondstoffen noch genitreerde muskusverbindingen
(geurmiddelen) en zijn gebaseerd op oppervlakteactieve stoffen van plantaardige of minerale oorsprong.
Bovendien kunnen de navulpakken worden gerecycleerd en de doseerflessen worden hergebruikt.

Schoonmaakmiddelen: het schoonmaakbedrijf van de Comités
gebruikt hoofdzakelijk producten met een milieukeurmerk en
probeert de hoeveelheid gebruikte producten elk jaar verder te
beperken.

Milieuvriendelijke verf: om de effecten van gevaarlijke producten op de
gezondheid en het milieu te beperken moeten voor het schilderen van
binnenwerk producten met een milieukeurmerk worden gebruikt.

Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicator:
I118) Aandeel van het totale aantal aanbestedingen waarin milieucriteria zijn opgenomen ten opzichte van
het totale aantal aanbestedingen, uitgesplitst per productcategorie (%)
Benchmarks:
B40) 100 % van de aanbestedingen bevat milieucriteria die minimaal het prestatieniveau vereisen dat is
vastgesteld in de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten (GPP), voor producten waarvoor EU-criteria
voor groene overheidsopdrachten bestaan (bijvoorbeeld kantoorpapier, schoonmaakproducten, meubilair).
We zitten op 100 %.
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3.7 Dienstauto's
Doelstelling: vermindering van de vervuiling door dienstauto's.
Indicatoren: ecoscore en gewogen gemiddelde ecoscore
De Comités beschikken samen over zeven dienstauto's: drie voor het EESC en vier voor het CvdR. Er wordt
gelet op twee indicatoren: de ecoscore en de gewogen gemiddelde ecoscore.
De ecoscore geeft een indicatie van de algemene milieuprestaties van een voertuig. Daarvoor wordt gekeken
naar meerdere factoren, zoals het broeikaseffect, de luchtkwaliteit en de geluidshinder. Het negatieve
milieueffect is minimaal als de ecoscore 100 bedraagt.
De gewogen gemiddelde ecoscore is een gewogen gemiddelde dat wordt verkregen uit de som van de
ecoscores van de voertuigen, gecorrigeerd naar het aandeel van de door de voertuigen afgelegde kilometers
in het totaal. Deze indicator werd in 2015 ingevoerd om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de
voortgebrachte emissies, rekening houdend met de afgelegde afstanden.

Figuur 17: Ecoscore van de dienstauto's van EESC en CvdR

Hoe hoger de ecoscore en de gewogen gemiddelde ecoscore, hoe beter dat dus is voor het milieu. En dat is
het geval bij de Comités.
Voor nog betere scores hebben de Comités bij de vernieuwing van hun leasingcontracten zo veel mogelijk
rekening gehouden met deze indicatoren. Momenteel leasen de Comités drie hybride auto's en één
elektrische auto.
Bovendien volgen de chauffeurs van de Comités om de twee
jaar een opleiding milieuvriendelijk rijden.

Elektrische auto van het CvdR
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3.8 Mobiliteit
Doelstelling: vermindering van het milieueffect van het woon-werkverkeer van het personeel.
Indicator: percentage van alle personeelsleden dat voornamelijk gebruikmaakt van een milieuvriendelijk
vervoermiddel
Het EESC en het CvdR voeren een actief milieubeleid. Er is een mobiliteitsplan ingevoerd om het personeel
bewust te maken van en aan te moedigen tot het gebruik van milieuvriendelijkere vervoermiddelen: het
openbaar vervoer, de fiets, lopen en carpooling.
Hieronder volgen de belangrijkste maatregelen:
Bewustmakingsacties in 2019:
- Interne bewustmakingsacties:
- Friday Walk/Bike Days in het voorjaar; Dit
evenement heeft altijd veel succes onder het
personeel van beide Comités en is dus ook weer
in 2019 gehouden.
- VeloMai-evenement, in samenwerking met de
Evenement voor fietsers: Friday Bike Day
Commissie en andere instellingen, dat bedoeld is
om collega's aan te sporen in mei met de fiets te komen. De comités namen deel aan de
organisatiegroep van het evenement. Daarnaast stuurden mobiliteitsmanagers wekelijks een
mededeling aan het personeel over interinstitutionele acties, die in mei werden georganiseerd. Aan
het eind van het evenement werd een sluitingsceremonie georganiseerd binnen de Comités. De
Comités behoren tot de instellingen met het hoogste aantal deelnemers, wat een echt positieve
impact laat zien van het mobiliteitsbeleid van de Comités, evenals de inzet van het personeel voor
zachte mobiliteit.
- Deelname aan externe bewustmakingsacties : Interinstitutional Alternative Mobility Day, Bike
Experience, enz ...
- Eind 2019 besloot het EESC twee fietsen aan te schaffen om smartphones op te laden. Opgeleverd
in 2020, zijn ze beschikbaar voor alle medewerkers.
Organisatie van het werk:
- Flexibele werktijden met een brede tijdspanne om de verkeersdrukte tijdens de spitsuren te helpen
afbouwen.
- Telewerken op structurele basis en incidenteel telewerken: ongeveer 68% van het personeel heeft
in 2019 op zijn minst één keer thuisgewerkt. Dit percentage is sinds de invoering van deze
mogelijkheid in 2013 gestaag toegenomen. Bovendien neemt ook het aantal telewerkdagen toe,
waaruit blijkt dat personeelsleden in toenemende mate gebruik maken van dit systeem, dat hen in
staat stelt om hun werk beter te combineren met hun privéleven.
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Figuur 18: Aantal telewerkdagen in de Comités

Figuur 19: Aantal thuiswerkers in de Comités

Financiële bijdrage, diensten en infrastructuur voor het personeel
- Financiële bijdrage voor een
openbaarvervoersabonnement.
- Kilometervergoeding
voor
woon-werkverkeer per fiets
(alleen bij het EESC);
- Terbeschikkingstelling van tien
dienstfietsen
en
van
kleedruimten,
douches
en
kluisjes voor personeelsleden die
met de fiets komen;
- Parkeerplaatsen voor carpoolers
en motoren;
Figuur 20: Percentage van personeelsleden die een bijdrage voor
- Inrichting (in 2019) van een speciale
het openbaar vervoer ontvangen
(De
CvdR
gegevens zijn geen definitieve gegevens)
parkeerplaats voor bakfietsen in het
BvS-gebouw.
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Voorlichting en opleiding
- Regelmatige voorlichting van het personeel (via mededelingen, nieuws op de homepage, @WorkTV,
de EMAS-nieuwsbrief enz.) over vervuilingspieken en alle gebeurtenissen met gevolgen voor de
mobiliteit: stakingen, demonstraties, Europese topbijeenkomsten e.d.
- Terbeschikkingstelling van specifieke informatie aan het personeel op de intranetpagina "Mobiliteit"
(regeling, formulieren, bevordering van carpoolen, fietsvoorzieningen, nuttige links enz.).
- Speciale workshops tijdens bewustmakingsacties: onderhoud, reparatie en graveren van fietsen.
Deze workshops vinden plaats tijdens Friday/bike day. Afhankelijk van het jaar wordt een activiteit
voorgesteld.
In aanvulling hierop zijn in 2019 twee werkgroepen voor mobiliteit opgericht. Een voor de mobiliteit van het
personeel en een om het personeel en de leden bewust te maken van duurzamere manieren van reizen. De
eerste werkgroep moet een strategie uitwerken om collega's voor hun woon-werkverkeer voor
milieuvriendelijker vervoersmiddelen te laten kiezen; de tweede moet hen ertoe aanzetten om gebruik te
maken van duurzamere vervoersalternatieven voor hun dienstreizen. Na de oprichting van deze tweede
werkgroep is de volgende brochure opgesteld:
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De volgende mobiliteitsenquête vindt plaats in 2021; tot dan is die van 2017 geldig. De gegevens
betreffende de door het personeel gebruikte vervoermiddelen luidden dit jaar als volgt:

Figuur 20: Gebruikte vervoermiddelen voor woonwerkverkeer door CvdR-personeel

Figuur 21: Resultaten van de mobiliteitsenquête van het
EESC (2017)

Figuur 23: Gebruikte vervoermiddelen voor woonwerkverkeer

Figuur 22: Gebruikte vervoermiddelen voor woonwerkverkeer

EESC:
- België: hoewel er in de periode 2014-2017 meer verplaatsingen per auto waren dan met carpooling
en met de motor, vertoonden zij wel een lichte daling;
- Omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: sinds de vorige enquête zijn er meer
verplaatsingen per auto en trein ten koste van carpooling. Degenen die de voorkeur geven aan deze
vervoermiddelen, wonen ver buiten Brussel, waar de toegankelijkheid van het openbaar vervoer,
volgens de ondervraagde personen, middelmatig is.
- Brussel: de personeelsleden die in (het centrum van) Brussel wonen, geven de voorkeur aan het
openbaar vervoer en aan verplaatsingen te voet en per fiets en laten de auto staan.
CvdR:
- België: de verhouding tussen de gebruikte vervoermiddelen is tussen 2014 en 2017 nauwelijks
veranderd. Er wordt meer gebruik gemaakt van de trein dan de auto.
- Omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het personeel geeft de voorkeur aan het
openbaar vervoer (bijv. de trein) boven de auto (in 2017 ten opzichte van 2014);
- Brussel: aanzienlijke veranderingen sinds 2014. Het personeel laat de auto staan ten gunste van het
openbaar vervoer (bus, tram, metro) en de fiets;
- In het gebruik van de overige vervoermiddelen hebben zich geen veranderingen voorgedaan.
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Dit alles leidt tot de volgende conclusies:
- EESC: het gebruik van milieuvriendelijke vervoermiddelen is lichtjes gedaald van 70,7 % in 2014 tot
69,2 % in 2017.
- CvdR: het gebruik van milieuvriendelijke vervoermiddelen is aanzienlijk gestegen van 73,5 % in 2014
tot 79 % in 2017.
Uit de volgende enquête in 2021 zal blijken of deze trend al dan niet doorzet.
Voor de toekomst:
- Telewerken aanmoedigen door er meer mogelijkheden voor te creëren.
- Het gebruik van de parkeergarages door contractanten analyseren en alternatieve oplossingen
zoeken.
Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicator:
- I15) Percentage van de personeelsleden dat dagelijks als enige inzittende met de auto naar het werk gaat
(%);
Momenteel gaat slechts 31 % van het personeel van het EESC en 21 % van het personeel van het CvdR als
enige inzittende met de auto naar het werk (enquête van 2017)
Benchmarks:
- B6) Hulpmiddelen voor de bevordering van duurzaam woon-werkverkeer van werknemers zijn ingevoerd
en gebruik ervan wordt aangemoedigd:
Ja, er zijn financiële prikkels en bewustmakingscampagnes.
- B8) Videoconferentiefaciliteiten zijn beschikbaar voor alle personeelsleden en het gebruik ervan wordt
gemeten en aangemoedigd:
Ja, videoconferentiesystemen zijn beschikbaar voor het personeel en de leden om verplaatsingen te
beperken.
N.B.: voor zakenreizen is er momenteel geen doelstelling, en er is in dit verband ook geen sprake van
monitoring via een milieu-indicator. Wel bevat het hoofdstuk over de berekening van de CO2-uitstoot van
de Comités een analyse van de voor dienstreizen gebruikte vervoermiddelen.
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3.9 Biodiversiteit
Doelstelling: zorgen voor meer biodiversiteit in de stad, en met name voor meer bestuivers.
Indicator: bodemgebruik (bebouwde en onbebouwde oppervlakten)
De indicator voor het effect op de biodiversiteit is een van de verplichte indicatoren uit de EMAS IIverordening. Daaraan kunnen de Comités gevolg geven door hun bodemgebruik te bekijken, en dan vooral
het gebruik van het bebouwde deel van hun percelen. Bebouwde oppervlakten laten geen water door, zodat
er dus ook geen planten op kunnen groeien, wat niet goed is voor de biodiversiteit.
Indicator:
De Comités bestrijken een oppervlakte van 13 508 m²:
- 9 785 m² daarvan is bebouwd (72 %);
- 3 723 m² daarvan is onbebouwd (28 %).

Figuur 24 : Aandeel van groene ruimten in onbebouwde oppervlakten

Van de onbebouwde oppervlakte bestaat 2 062 m² (15 % van de totale oppervlakte) uit groene ruimte. De
rest is niet waterdoorlatend (stoepen, binnenplaatsen enz.). Deze strategie voor de groene ruimten binnen
de Comités is al meer dan 10 jaar aanwezig. De bezettingsgebieden zijn sindsdien niet veranderd, en
regelmatig onderhoud van deze gebieden maakt het mogelijk om de reeds geïnstalleerde biodiversiteit te
behouden.
Van de bebouwde oppervlakte bestaat 1 803 m² bovendien uit groendaken (op het JDE-gebouw en het BvSgebouw).
Groendaken bieden tal van voordelen in steden. Behalve voor een onmiskenbare verfraaiing van het stedelijk
landschap zorgen groendaken voor betere warmte- en geluidsisolatie, minder luchtvervuiling, minder CO2uitstoot en een minder groot warmte-eilandeffect van de stad. Daar komt nog bij dat groendaken overtollig
regenwater filteren en reguleren en de biodiversiteit in de stad beschermen.
In 2019 is het groene dak van het JDE-gebouw vervangen. Er zijn daar nieuwe honingbloemen geplant.
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Het EESC heeft in mei 2012 twee bijenkorven op het
dak van zijn hoofdgebouw laten zetten en werd
daarmee officieel de eerste Europese instelling in
Brussel die aan stedelijke bijenteelt deed. Het wilde
met dit initiatief de aandacht van zijn personeelsleden
en bezoekers vestigen op het belang van bijen voor het
milieu en voor de continuïteit van de
voedselvoorziening.
Nadat de bijen in 2014 waren verdwenen, zijn in
Een groendak van 778 m² op het JDE-gebouw
september 2016 twee nieuwe bijenkolonies op het dak
van het EESC gehuisvest. De vele parken en tuinen in de buurt van het Comité vormen een rijke en
gevarieerde voedingsbron voor de bijen. Sindsdien wonen de bijen daar en verzamelen ze hun honing in de
omgeving van de Comités.
De bijenkorven staan symbool voor de inzet van het Comité voor een
duurzaam stadsmilieu. Voor het project zijn
verschillende
communicatiemiddelen
ontwikkeld, die bijvoorbeeld tijdens de
open dagen worden gebruikt. Het EESC
heeft daar het belang van bestuivers
benadrukt door bezoekers te informeren
over het project.
In de zomer van 2018 heeft het
personeel een gezamenlijke moestuin
De bijen van het EESC
ingericht. in de vorm van vijf
vliegen af en aan
moestuinbakken op het terras van de
kantine van het JDE-gebouw en het terras van de koffiebar van het B68gebouw. Het personeel teelt er buiten werkuren kruiden, kleine groenten- en
fruitsoorten en bloemen. Elke bak wordt beheerd door een groep vrijwilligers,
die onderling zorgen voor geregeld onderhoud en daarbij geen pesticiden
gebruiken.
In 2019 is er ook een compostbak neergezet.

Ten slotte zetten de Comités ook in op duurzame voeding, die beter is voor de biodiversiteit. Ze hebben een
beleid goedgekeurd voor een duurzaam beheer van de kantine en cateringdiensten en nemen daarmee
actief deel aan de actie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest getiteld "Good Food-strategie: Naar een
duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", waarvan een van de doelstellingen is
om de ontwikkeling en het behoud van groene ruimten en de biodiversiteit te bevorderen. Meer details zijn
te vinden in het volgende hoofdstuk 3.10 over voeding.
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3.10 Voeding
Doelstelling: vermindering van het milieueffect van het door het cateringbedrijf van de Comités geleverde
voedsel.
Het CvdR en het EESC beschikken over drie cafetaria's, een kantine en een restaurant waar dagelijks
honderden bezoekers komen. Daar worden veel buffetten gehouden ter gelegenheid van conferenties. De
Comités dienen rekening te houden met de milieueffecten van voeding. Sinds 2014 beschikken ze daarvoor
dan ook over een specifieke doelstelling.
De doelstelling voor voeding berust op twee pijlers:
- pijler 1: het voeren van een beleid voor duurzame voeding in de kantine en andere eetgelegenheden;
- pijler 2: bestrijding van voedselverspilling
De eetgelegenheden worden beheerd door een bedrijf voor collectieve catering, overeenkomstig een
contract met strenge milieueisen. De Comités werken nauw met dit bedrijf samen om de doelstelling voor
voeding te realiseren.
Nieuw in 2019: 2019 was een overgangsjaar, omdat de procedure voor de gunning van het raamcontract
voor catering voor de periode 2020-2025 in gang werd gezet. De maatregelen die tussen 2015 en 2019 van
kracht waren, worden in het nieuwe contract aangescherpt om het hoogste niveau van het Good Food
Kantine-label (drie vorken) te behalen. De Comités hebben dit label, dat door het Brussels Gewest 13 is
ingevoerd, voor het eerst in 2017 gekregen. Het geeft aan dat de kantine van de Comités duurzaam wordt
beheerd wat betreft het gebruik van seizoensproducten, de herkomst van de producten, het tegengaan van
voedselverspilling, het aandeel van vegetarische producten enz.
Begin 2019 is er een actieplan opgesteld om in de catering geen wegwerpplastic meer te gebruiken. Dankzij
deze maatregelen hebben de Comités de eerste “plasticvrije” kantine van de Europese instellingen. Daarmee
handelen de Comités nog meer in de geest van de onlangs door de EU aangenomen strategieën om de
hoeveelheid wegwerpplastic te verminderen.

De kantine van de Comités heeft het Good Food Kantine-label (twee vorken) voor het eerst in 2017 gekregen.
Doel is in 2020 ook de derde vork te behalen.

13

Zie de site van Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/restaurant-en-grootkeukens/het-good-food-kantine-label
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Pijler 1: duurzamere voeding
Genomen maatregelen
Sinds 2011 voeren het CvdR en het EESC samen met het cateringbedrijf een beleid voor duurzame voeding.
De grote verandering in 2015 was dat de milieu- en duurzaamheidscriteria toen werden opgenomen in het
contract voor cateringdiensten14. Sindsdien zijn deze criteria bindend en wordt de naleving ervan regelmatig
tijdens interne en externe controles geverifieerd.
In 2016 hebben het CvdR en het EESC een volgende stap gezet en een dossier ingediend om in aanmerking
te komen voor het Good Food Kantine-label van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een keurmerk
om duurzaam beheerde kantines te certificeren.
In 2017 was de kantine van de Comités een van de eerste waaraan het Good Food Kantine-label werd
toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij zijn ook de eerste EU-instellingen aan wie dit
keurmerk is toegekend.
In 2019 werd de kantine van de Comités
“plasticvrij”. Alle plastic flessen, bakken
en verpakkingen zijn vervangen door
exemplaren die gemaakt zijn van
duurzamere materialen.
In
2020
treedt
een
nieuw
cateringcontract in werking, met nog
strengere milieueisen voor het gebruik
van plastic en voor duurzame voeding.

Net als in voorgaande jaren zijn
inspanningen geleverd om het
Inhuldiging van de ”plasticvrije” kantine in mei 2019
personeel bewust te maken van en voor
te lichten over de verschillende aspecten van duurzame voeding.
Resultaten in cijfers
Seizoensproducten
- Statistische gegevens over de salad bar (groenten en rauwkost): in 2019 bestond gemiddeld 62 %
van het aanbod van de salad bar uit seizoensgroenten, tegenover 66 % in 2018. In september 2019
bedroeg dat percentage 100 % en in september en oktober 93 %. Het gemiddelde aantal
verschillende groenten dat per week wordt aangeboden bedraagt 13.
- Statistische gegevens over de menu's (bereide groenten): het percentage seizoensgroenten in de
op het menu voorgestelde gerechten is in 2019 verder gestegen. Het bedroeg in 2018 gemiddeld
78 % en in 2019 83 % (in 2015 was het gemiddeld 64 %).

14

De resultaten die vóór 1 december 2015, de datum waarop het lopende contract in werking trad, werden geboekt op het vlak van duurzame
voeding, waren te danken aan een gezamenlijke inzet van de Comités en het cateringbedrijf om de milieueffecten van voeding te beperken.
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-

Statistische gegevens over fruit: Het percentage seizoensfruit bedroeg in 2019 gemiddeld 42 %, iets
minder dan in 2018 (45 %). Seizoensvruchten zijn van Europese oorsprong.

De algemene doelstelling van de Comités – jaarlijks gemiddeld minimaal 50 % seizoensgroenten in de kantine
– is in 2019 dus gehaald.

Figuur 25 : Seizoensproducten in de kantine

Duurzame visserij
Sinds 1 december 2015, en in overeenstemming met de aanbevelingen van het WNF, verbiedt het contract
voor cateringdiensten het serveren van bepaalde vissoorten omdat zij dreigen te verdwijnen of omdat de
kweek van dergelijke vissen erg verontreinigend is (het gaat om vissen die in de "rode" categorie van het
WNF zijn opgenomen 15 ). Tegelijkertijd wordt een minimumpercentage voorgeschreven voor producten
afkomstig uit aquacultuur en duurzame visserij met een MSC- of ASC-keurmerk of gelijkwaardig. Dit
percentage wordt steeds hoger en bedraagt minimaal 20 % in 2016, 30 % in 2017 en 40 % in 2018 en 2019.
Voor 2018 en 2019 hebben de Comités dit cijfer niet gerealiseerd, want in 2019 was 24 % van de vis afkomstig
uit duurzame visserij en aquacultuur. Ter vergelijking: dit was 34 % in 2017 en 26 % in 2018. De doelstelling
is niet gehaald omdat de contractant een evenwichtig aanbod van verse en bevroren producten wil
verzorgen en lokale producten wil aanbieden in de kantine. Zo zijn visserijproducten met het MSC-keurmerk
weliswaar duurzaam, maar worden ze vaak over zeer grote afstanden vervoerd en zijn ze bijna altijd
bevroren. Voor het volgende raamcontract zijn nieuwe criteria voor oorsprong en nabijheid ontwikkeld.
Fairtradeproducten
In 2019 was 8 % van de door het cateringbedrijf aangekochte en in de eetgelegenheden aangeboden
producten afkomstig uit de eerlijke handel, alle voedingsmiddelen inbegrepen (koffie, thee,
vruchtensappen, bananen, chocolade enz.). Dat percentage is ten opzichte van 2018 aan het stijgen (6 %).
In het contract voor cateringdiensten zijn ook voor sommige producten uit de eerlijke handel
minimumpercentages opgenomen. Zo was in 2019 99 % van de koffie en 100 % van de bananen afkomstig
uit eerlijke handel (volgens het contract moest dat voor beide producten tenminste 80 % zijn).
15

Viswijzer van het WNF: http://nl.fishguide.be/.
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Producten uit de biologische landbouw
Het percentage biologische producten bedroeg 4,5 % in 2015, 11 % in 2016, 10 % in 2017, 9 % in 2018 en
18 % in 2019. Het biologische aanbod is in 2019 sterk toegenomen dankzij de warmegroentenbar, met een
keur aan biologische groenten. In vergelijking met voorgaande jaren is het aanbod in 2019 dan ook
gevarieerder en van hogere kwaliteit. Het gaat hier over het totale aantal producten uit de biologische
landbouw met een biokeurmerk die door het cateringbedrijf worden aangekocht en worden verwerkt in
gerechten of los worden verkocht.
Het cateringbedrijf dient elke dag een minimumaantal producten met het biokeurmerk aan te bieden,
waaronder een biologische dagschotel, biologische soep, een biologische sandwich, biologisch fruit en
biologisch brood.
Vegetarische voeding
Van alle in 2019 dagelijks verkochte warme gerechten was 23 % vegetarisch16. Het aanbod warme gerechten
bestaat uit drie grillgerechten, een dagschotel, een vegetarisch gerecht, een traditioneel gerecht en een
pastagerecht. In dit cijfer van 23 % zijn de producten uit de salad bar en de groentebar in het
zelfbedieningsrestaurant niet meegerekend (hiervan werd in 2019 zo'n 12 ton verkocht), evenmin als de
verkrijgbare soepen (alle op basis van groenten).
Sinds 2014 nemen de Comités deel aan de campagne Donderdag veggiedag met als doel evenwichtige
vegetarische voeding te promoten ten bate van de gezondheid en het milieu. Elke donderdag staan er twee
vegetarische gerechten op het menu in de kantine (in plaats van slechts één vegetarisch gerecht op de
andere dagen), waardoor het percentage jaarlijks verkochte vegetarische gerechten is gestegen.

Figuur 26 : Meest verkochte gerechten in de kantine in 2019

16

Bron: verkoopcijfers van het cateringbedrijf (vegetarische gerechten).
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Pijler 2: bestrijding van voedselverspilling
De bestrijding van voedselverspilling maakt deel uit van het milieubeleid dat de Comités sinds meerdere
jaren voeren. Het EESC en het CvdR verbinden zich ertoe de voedselverspilling te verminderen in de kantine
en bij de buffetten tijdens de in hun gebouwen georganiseerde conferenties.
Sinds 2011 zijn diverse bewustmakingsacties opgezet, met name in het kader van de Europese week van de
afvalvermindering.
In 2014 hebben het EESC en het CvdR deelgenomen aan een door Leefmilieu Brussel gesteund proefproject
ter bestrijding van voedselverspilling. Dankzij dit project hebben zij hun monitoring van voedselverspilling
kunnen professionaliseren en hun statistische instrumenten kunnen verbeteren.
In 2015 hebben het EESC, het CvdR, het cateringbedrijf en een vereniging voor minderbedeelden in Brussel
van een voedselschenkingsproject opgezet, waarbinnen zij op basis van een overeenkomst samenwerken.
Al dit eten gaat naar een vereniging die hulp biedt aan heel kwetsbare mensen (daklozen en vluchtelingen,
onder wie gezinnen met kinderen). Alle voedselschenkingen gebeuren conform de geldende hygiëne- en
voedselveiligheidsregels.
Sinds begin 2018 wordt al het voedsel dat na koude en warme buffetten overblijft weggegeven. De
hoeveelheid weggeven voedsel is aldus uitgebreider dan in de beginfase van het project, toen dit beleid
alleen gold voor overgebleven sandwiches en bepaalde andere producten.
2018 was ook het jaar waarin de weggeven voedselresten voor het eerst per fiets werden bezorgd. Dit
gebeurt in samenwerking met een Brusselse onderneming die gespecialiseerd is in milieuvriendelijk vervoer
van goederen. Het is logistiek veel eenvoudiger en beter voor het milieu.

Nieuw in 2019 :
- De procedure om voedsel weg te geven is nu gesystematiseerd.
- In november 2019 werden de Comités door Leefmilieu Brussel uitgenodigd om tijdens de Zero Afval
Salon over hun goede praktijken op het gebied van voedselverspilling en voedseldonatie te vertellen.
Dankzij de verbetering van de procedure tussen 2018 en 2019 zijn er in 2019 676 broodjes en ongeveer 450
kilo voedsel weggegeven. Dat is een forse toename ten opzichte van 2018 (ca. 750 kg voedsel).
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Resultaten in cijfers
Voedselverspilling wordt niet berekend in kilo's (het voedselafval wordt niet gewogen) maar in overgebleven
porties, die door het keukenpersoneel worden geschat. De cijfers betreffende voedselverspilling bevatten
dus een foutmarge.
Voedselverspilling in de kantine
In 2019 wordt het gemiddelde afval in de kantine geschat op 0,9%, tegenover 2,2 % in 2018. Dit cijfer
bevestigt dat het cateringbedrijf de voedselverspilling goed onder controle heeft. In de praktijk blijkt uit de
metingen dat gemiddeld 42 gerechten per maand worden weggegooid. Dat resultaat ligt iets lager dan het
gemiddelde voor de collectieve catering. De doelstelling voor de periode 2016-2019 is om de
voedselverspilling in de kantine te beperken tot minder dan 10 %. Dat streven is in 2019 dus, net als in de
jaren daarvoor, gehaald.
Voedselverspilling tijdens buffetten
In 2019 lag de voedselverspilling tijdens buffetten gemiddeld tussen de 20 en 30 %, wat iets meer is dan in
2018. De voedselverspilling loopt per buffet sterk uiteen, met percentages die variëren tussen de 5 en 30 %.
Als gevolg van minder strikte monitoring, doordat de nieuwe aanbesteding moest worden voorbereid, is het
niet tot een verdere verbetering kunnen komen.

Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicatoren:
- I21) Percentage voedingsopties met gering milieueffect (bijvoorbeeld seizoensproducten, biologische
producten) (levensmiddelen met gering milieueffect als % van de totale omzet)
Zie voor de resultaten van de Comités de voorgaande punten.
- I23) Percentage voedselafval dat anaeroob wordt vergist (voor anaerobe vergisting bestemd voedselafval
als % van de totale hoeveelheid voedselafval)
Ja, 100 % van ons voedselafval is bestemd voor anaerobe vergisting.

Benchmarks:
Er zijn momenteel geen benchmarks
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3.11 Organisatie van evenementen
Doelstelling: vermindering van het milieueffect van conferenties en andere evenementen
Deze doelstelling is in het leven geroepen omdat elk jaar tal van evenementen worden georganiseerd in de
gebouwen van het EESC en het CvdR: conferenties, evenementen van Europese organisaties, open dagen
enz.
Genomen maatregelen:
In het kader van deze doelstelling is de werkgroep Green Events opgezet om na te denken over manieren
om het milieueffect van evenementen te verminderen. De belangrijkste betrokkenen van de Comités maken
deel uit van deze werkgroep, die onder meer de Green Events-gids heeft opgesteld. Daarin zijn goede
praktijkvoorbeelden van de vermindering van allerlei soorten afval tijdens de organisatie van evenementen
opgenomen.
Voorbeelden van best practices:
-

-

Het aantal brochures en andere gedrukte documenten verminderen ter voorkoming van
papierverspilling.
Het uitdelen van nutteloze "gadgets" vermijden en milieuvriendelijkere communicatiemiddelen
gebruiken.
Indien het evenement gepaard gaat met een lunch of borrel: informatie verstrekken aan
organisatoren en deelnemers over de beginselen van duurzame voeding en aandacht vragen voor
voedselverspilling.
Deelnemers informeren over de mogelijkheden om met het openbaar vervoer naar het evenement
te gaan.
Badges na afloop van evenementen inzamelen voor hergebruik.
Organisatoren van evenementen informeren over de mogelijkheid om karaffen water te bestellen
in plaats van water in plastic flessen;
In 2016 is een nieuwe zaal voor videoconferenties ingericht, wat heeft geleid tot een flinke stijging
van het aantal videoconferenties.

Figuur 27: Videoconferenties
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Voor de diensten die belast zijn met de organisatie van evenementen in het CvdR en het EESC, is er een
Green Buffets-gids beschikbaar met goede praktijkvoorbeelden op het gebied van duurzame voeding en
voedselverspilling. Dit document dient ter ondersteuning van de preventieve acties van de cateringdienst
om de voedselverspilling tijdens buffetten tegen te gaan. In 2020 wordt een nieuwe gids ontwikkeld. Het zal
worden verstrekt aan de organiserende diensten en aan de externe partners van de Comités die hun
gebouwen gebruiken.
Naast het voorkomen van voedselverspilling worden de buffetten gemonitord. Sinds 2012 worden de
buffetten kwantitatief en kwalitatief gemonitord door de cateringdienst. Doel is om na te gaan hoeveel eten
er na afloop overblijft en om informatie te verzamelen die de eventuele oorzaken daarvan kan verklaren.
Dankzij deze monitoring zijn de voornaamste oorzaken in kaart gebracht en voor elk van de problemen
mogelijke verbeteringen vastgesteld.

Resultaten in cijfers
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de voedselverspilling tijdens buffetten in 2019 gemiddeld tussen de
20 en 30 % lag, Dit cijfer is hoger dan in 2018 doordat de buffetten minder streng gemonitord worden.
Het betreft hier een gemiddelde, dat op jaarbasis is berekend. Er bestaan grote verschillen tussen de
buffetten. Sommige evenementen leverden veel afval op (80 %), andere helemaal niets. Bovendien bevat
het cijfer een aanzienlijke foutmarge vanwege de manier waarop de voedselresten aan het eind van
buffetten worden gemeten (er wordt geschat en niet in detail gewogen of geteld). Tot slot mag dit cijfer
misschien hoog lijken in vergelijking met de voedselverspilling in de kantines (ongeveer 1 %), maar het is niet
uitzonderlijk voor dit soort evenementen.
Om te voorkomen dat na afloop van de buffetten te veel eten moet worden weggegooid, is eind 2015 een
project voedselschenking opgezet. Zie voor het desbetreffende project hoofdstuk 3.10 over voeding.
Specifieke maatregelen voor terugkerende evenementen
Bijzondere aandacht gaat uit naar grote jaarlijkse evenementen die door een van beide Comités
georganiseerd worden (Open Days, Europese Week van regio’s en steden, personeelsfeest, enz.). De EMASdienst contacteert de organisatoren van deze evenementen om hen bewust te maken van de
afvalproblematiek en te vragen milieuverantwoorde werkwijzen te hanteren. Er wordt advies gegeven om
de afvalproductie voorafgaand aan het evenement te beperken en het afval op de dag zelf correct te
scheiden. Sinds 2010 wordt voor de drie grootste evenementen van het jaar het afval gemeten.
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Figuur 28 : Uitsplitsing van tijdens het personeelsfeest geproduceerd afval

Het Personeelscomité heeft het initiatief genomen om tijdens het eindejaarsfeest van het personeel bekers
van duurzaam materiaal te gebruiken om het aantal wegwerpbekertjes te verminderen. De gevolgen
daarvan waren ook in 2018 en 2019 merkbaar (geen PMD-afval). Het grote aantal plastic flessen is volledig
verdwenen dankzij een eenvoudige maatregel: het aanbieden van kraanwater. De deelnemers waren hier
zeer over te spreken.
Daarnaast is sprake van:
- een vermindering van het algemene afval, die in 2019 doorzet (-40 % in vergelijking met 2018);
- een afname van de hoeveelheid weggegooid papier en karton ten opzichte van 2018;
- een sterke toename van glasafval (ongeveer 3 keer zoveel).
Algemene maatregelen voor evenementen
De Comités hebben maatregelen getroffen om het door wegwerpartikelen (bekertjes, bordjes, bestek)
gegenereerde afval te verminderen. Zo is het sinds januari 2015 niet meer mogelijk om tijdens vergaderingen
en conferenties koffie en thee in wegwerpbekertjes te bestellen. Deze algemene maatregel geldt voor alle
evenementen, met slechts enkele uitzonderingen, waarvoor eerst om toestemming moet worden gevraagd.
Het milieuvoordeel is groot, aangezien er alleen al zo'n 40 000 bekertjes per jaar worden bespaard.
Volgens dezelfde logica hebben de Comités karaffen aangeschaft om daar tijdens vergaderingen en
conferenties kraanwater uit te serveren, wat een milieuvriendelijker alternatief is voor water in plastic
flessen.
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Figuur 29: ontwikkeling van de verkoop van plastic flessen in de Comités

Sinds 2016 wordt ook tijdens alle buffetten kraanwater aangeboden, wat met name mogelijk is geworden
dankzij de aanschaf van een waterkoeler, waardoor gefilterd en gekoeld kraanwater (eventueel na
toevoeging van koolzuur) in glazen flessen kan worden geserveerd.
In 2018 heeft het directiecomité van EMAS besloten om tijdens vergaderingen op administratief niveau geen
water in plastic flessen meer te serveren en een reflectiegroep in te stellen om ervoor te zorgen dat tijdens
geen enkele vergadering binnen de Comités nog plastic flessen worden gebruikt. In 2020 zal een definitief
besluit worden genomen over het verbod op het gebruik van plastic flessen.
In 2019 zijn bij de conferentieruimten nieuwe waterkoelers met leidingwater (met uv-filter) geïnstalleerd
om vergaderaars tot het drinken daarvan over te halen.
In 2019 zijn verschillende diensten van de Comités begonnen met het bestellen van karaffen en glazen
flessen in plaats van plastic flessen voor politieke vergaderingen.

Tijdens de meeste conferenties wordt kraanwater in glaswerk geserveerd. Een simpele
maatregel die heeft geleid tot fors minder afval van plastic flessen en wegwerpbekertjes.

Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicatoren:
- I25) Deel van de aanbestedingen voor evenementen waarvan bepaalde criteria betrekking hebben op een
erkend systeem voor het houden van evenementen (zoals ISO 20121) of een milieubeheersysteem (zoals
EMAS) (%)
Dit wordt niet bijgehouden in onze dienst. Zou in 2021 kunnen worden opgenomen.
Benchmarks:
Er zijn momenteel geen benchmarks

56

3.12 Koolstofemissies
De indicatoren voor de totale broeikasgasemissies en de jaarlijkse emissies van andere gassen moeten
volgens de EMAS-verordening verplicht worden gevolgd.
Om deze emissies te berekenen, gebruiken de Comités de methode Bilan Carbone® ("CO2-balans"), die door
het Franse milieuagentschap ADEME (het Franse milieu- en energiebesparingsagentschap) is ontwikkeld,
door het Franse CO2-opleidingsinstituut wordt beheerd en door veel Europese instellingen wordt toegepast.
In 2019 bedroegen de als CO2-equivalent berekende emissies 20 427 ton, wat overeenkomt met 13,67
ton/VTE.

Figuur 31: Uitsplitsing koolstofbalans 2019

Grootste factor CO2-uitstoot: vervoer van personen
Net als het voorgaande jaar genereren de verplaatsingen van personen de meeste CO2-uitstoot. De
verdeling van de uitstoot per vervoermiddel ziet er als volgt uit:

Figuur 32: Uitsplitsing van de vervoersemissies in 2019
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Verplaatsingen per vliegtuig hebben een zeer grote impact op de CO2-uitstoot, zoals al sinds 2016 is
gebleken. In 2019 werd 77 % van de in het kader van het werk voor beide Comités (woon-werkverkeer,
dienstreizen van personeel en leden) gemaakte kilometers per vliegtuig afgelegd. Dat komt doordat het
vliegtuig de voorkeur geniet als het om lange afstanden gaat. Aangezien vliegtuigen een hoge uitstoot
hebben, is hun aandeel in de emissies ook het grootst. Hoewel de emissieverdeling moeilijk te wijzigen is,
wordt wel gestreefd naar een vermindering van de emissies. Met bewustmakingscampagnes wordt
geprobeerd om het personeel te laten kiezen voor vervoersmiddelen die minder CO2 uitstoten, en meer van
zulke campagnes zullen volgen.
Als vliegreizen onvermijdelijk zijn, wordt het personeel en de leden wel verzocht om economy in plaats van
businessclass te boeken. Er wordt over nagedacht om deze keuze te aan te moedigen.
Op een na grootste bron van CO2-uitstoot: levering van apparatuur, goederen en diensten
Ter informatie: vorig jaar waren roerende en onroerende goederen de grootste veroorzaker van emissies.
De levering van apparatuur, goederen en diensten omvat de volgende zaken:
-

Externe diensten: onderhoud, schoonmaak, catering, beveiliging, IT, consultancy, vertolking en
externe vertaling;
Kantoorbenodigdheden: aankoop van papier, kantoorbenodigdheden en toners;
Aankoop van cateringbenodigdheden en levensmiddelen.

De CO2-uitstoot is als volgt verdeeld:

Figuur 33: Uitsplitsing van emissies voor levering van apparatuur en diensten in
2019

De levering van apparatuur en diensten zorgt voor de op een na grootste CO2-uitstoot. De meeste impact
heeft de dienstverlening door externe tolken, die een omvangrijke uitgavenpost vormt en heel belangrijk is
voor de werkzaamheden van de Comités. De Comités moeten waar nodig bij alle vergaderingen in de talen
van de Europese Unie kunnen tolken.
Op twee na grootste bron van CO2-uitstoot: roerende en onroerende goederen
Dit zijn zaken die de Comités hebben gekocht en/of beheren. Daaronder valt het volgende:
- gebouwen;
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-

kantoormeubilair;
computerapparatuur;
meubilair en cateringuitrusting (vaatwassers, koffiemachines, ijskasten, enz.).

Deze uitstoot is als volgt verdeeld:

Figuur 34: Uitsplitsing van de emissies van (on)roerend goed in 2019

In deze categorie hebben gebouwen nog steeds de grootste impact. De Comités hebben meer dan
100 000 m² in gebruik. De twee belangrijkste soorten ruimten zijn enerzijds de ruimten voor conferenties en
vergaderingen en anderzijds kantoorruimten.
IT-apparatuur werkt ook door in de CO2-uitstoot. De activiteiten van de Comités zijn grotendeels van
administratieve aard. Om telewerken gemakkelijker te maken zijn laptops en andere
videoconferentievoorzieningen aangekocht. Door de digitalisering van veel procedures en andere
administratieve processen heeft de behoefte aan papier plaats gemaakt voor de behoefte aan meer en
betere IT-apparatuur. In het licht van de werkzaamheden van de Comités is de impact van deze apparatuur
dan ook niet meer dan logisch.
Aanpassing aan het sectorale referentiedocument (SRD)
Relevante milieuprestatie-indicatoren:
- I4) Totale jaarlijkse broeikasgasemissies ( kgCO2eq./fte)
Wij volgen momenteel deze indicator
Benchmarks:
Er zijn momenteel geen benchmarks
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Wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren
De ontwikkeling van CO2-emissies per voltijdsequivalent (fte) is als volgt:

Figuur 35: Ontwikkeling van de CO2-voetafdruk van de Comités//VTE

-

-

Het aandeel (on)roerend goed is aanzienlijk gedaald. Dit komt doordat het VMA-gebouw aan het
einde van zijn “theoretische” leven is. Vanaf 2019 wordt het daarom als koolstofneutraal
beschouwd. Ter herinnering: de levensduur van een gebouw wordt geschat op 33 jaar;
De emissies als gevolg van energieverbruik zijn gedaald sinds begonnen is met de berekening van de
koolstofemissies, en die daling zet verder door;

De in de voorgaande hoofdstukken gedane constateringen worden weerspiegeld door de CO2-uitstoot, met
name wat het energieverbruik betreft.
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Conclusie
De hiervoor omschreven milieu-indicatoren tonen, net als in 2018, een reële tendens: namelijk die
van een vermindering van de voetafdruk van de Comités in de afgelopen jaren. Er wordt steeds
minder energie (gas en elektriciteit), water en papier gebruikt.
EMAS is opgezet als een voortdurend verbeteringsproces. De komende jaren zal de uitdaging dus
zijn deze goede resultaten te behouden, mogelijke verbeteringen in kaart te blijven brengen,
toezicht te houden op onze milieuprestaties en onze statistische instrumenten te verbeteren.
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de bewustmaking van alle belanghebbenden.
In 2020 zal de EMAS-dienst nieuwe milieudoelstellingen voor de komende jaren ontwikkelen. Deze
doelstellingen zullen volledig in overeenstemming zijn met het Groene klimaatpact van de Europese
Unie, dat koolstofneutraliteit in 2050 als doel heeft, en met de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling van de Verenigde Naties (Agenda 2030).
Daarom moeten we steeds weer kunnen rekenen op krachtige steun van de hiërarchie en van de
leden van beide Comités en op de inzet van iedereen, zowel binnen de EMAS-dienst als in de andere
directoraten en diensten. Ten slotte moet ook in de toekomst nauw en doeltreffend worden
samengewerkt met de contractanten voor cateringdiensten, schoonmaakwerkzaamheden,
renovatie en technisch beheer van de gebouwen, aangezien hun activiteiten van invloed zijn op
essentiële aspecten van het milieubeheersysteem.
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Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften
De Comités zijn gehouden om de milieuvoorschriften van de EU, België, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Brusselse gemeenten toe te passen. De naleving daarvan wordt gewaarborgd middels een register van
alle toepasselijke voorschriften en regelmatige audits over de inachtneming van die voorschriften. De
Comités houden zich aan alle regels die op hen van toepassing zijn.
De Comités brengen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en het gemeentebestuur van hun
vestigingsplaats onmiddellijk op de hoogte van ongelukken of incidenten die een gevaar kunnen vormen
voor het milieu, de volksgezondheid of de veiligheid van personen.
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4. Bijlagen
4.1 Milieubeleid
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4.2 Omschrijving van de significante milieuaspecten en milieueffecten van de milieudoelstellingen
Onderwerp
Water

Activiteit
Reiniging van de
gebouwen en
onderhoud van de
groene ruimte
Waterverbruik in alle
gebouwen

Milieuaspect
Gebruik van
schoonmaakmidd
elen en
fytosanitaire
producten
Waterverbruik in
alle gebouwen

Milieueffect
en
Watervervuil
ing

Waterverbru
ik

Bijzonderheden

Verlichting

Soort lampen

Stroomverbr
uik

Regeling van de
verlichting

Stroomverbr
uik

Status

Termijn

Vergroting van het aandeel
milieuvriendelijkere
schoonmaakmiddelen

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

Doorlopend

Organisatie van minstens één
bewustmakingscampagne om de
drie jaar

EMAS-dienst

Doorlopend

Installatie van meters

Eenheid
Infrastructuur
Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd
(mededeling in
samenhang met het
uitdelen van
veldflessen door
het EESC in
december 2019)
Wordt aan gewerkt
Niet uitgevoerd
(Studie uitgevoerd,
maar geen
doorslaggevende
conclusies)
Niet uitgevoerd
(Studie uitgevoerd,
maar geen
doorslaggevende
conclusies)
Gerealiseerd

2020

Doorlopend

Gerealiseerd

Doorlopend

Installatie van zuinige
doorspoelsystemen in het BvSgebouw

Energie

Actoren

Besproeien van de bamboe met
regenwater

Eenheid
Infrastructuur

Vervanging van
energieverslindende lampen (zoals
halogeenlampen) door
spaarzamere lampen
(ledverlichting);
Installatie van bewegingssensoren

Eenheid
Infrastructuur

Eenheid
Infrastructuur

2020

2020

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect
Tijdschakeling van
de verlichting

Milieueffect
en
Stroomverbr
uik

Elektrische
huishoudapparaten

Kantoorautomatiseri
ng

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Herprogrammering van de software
voor beheer van de verlichting met
het oog op de opslag en
automatische toepassing van de
verlichtingskeuze van een gebruiker

Eenheid
Infrastructuur

Niet uitgevoerd
(Studie uitgevoerd,
maar geen
doorslaggevende
conclusies)

2020

Onderzoek naar een beter beheer
van de verlichting in de
conferentiezalen in het JDE-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2015

Inventarisering en regelmatige
controle van de apparatuur die
door externe contractanten in de
gebouwen van de Comités wordt
geïnstalleerd

EMAS-dienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Gerealiseerd
(in 2019 waren er
nog slechts 9
individuele
printers)
Gerealiseerd

2020

Doorlopend

Aanwezigheid van
eigen printers

Stroomverbr
uik

Rationalisering van de
aanwezigheid van eigen printers

IT-eenheid

Computers die
nooit worden
uitgezet
IT-apparatuur

Stroomverbr
uik

Voorlichtingscampagne over
energiebesparing (pc's, verlichting
enz.)
Verwijdering van oude Storage Area
Networks (SAN's)

IT-eenheid en EMASdienst
IT-eenheid

Wordt aan gewerkt

2020

Verwijdering van oude servers
(virtualisatie)

IT-eenheid

Wordt aan gewerkt

2020

Verhoging van de temperatuur in
de Data Center-ruimten in alle
gebouwen

IT-eenheid en
eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2020

Stroomverbr
uik

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Verwarming van het
TRE-gebouw

Keuze voor
elektrische
verwarming

Koeling

Gebruik van
koelinstallaties

Milieueffect
en
Stroomverbr
uik

Stroomverbr
uik

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Werkzaamheden om het systeem
voor elektrische verwarming te
vervangen door een ander systeem
dat betere resultaten oplevert
Vervanging door verwarming met
gas

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd
(2017)

2020

Aanpassing van de airconditioning
aan het daadwerkelijke gebruik van
de conferentiezalen in het JDEgebouw
Haalbaarheidsstudie naar de
installatie van zonwering in het
atrium van het JDE-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2015

Eenheid
Infrastructuur

2020

Vervanging van de koelinstallaties
in het B68-gebouw door een
systeem dat betere resultaten geeft

Eenheid
Infrastructuur

Niet uitgevoerd
(Studie uitgevoerd,
maar geen
doorslaggevende
conclusies)
Gerealiseerd
(2017)

Beperking van het aantal uren
waarin het koel- en
ventilatiesysteem in werking is (in
de zomer)

Eenheid
infrastructuur

Gerealiseerd
Minder uren in
bedrijf in de zomer

Doorlopend

JDE : Overgang naar de installatie
van ventilatie met variabel debiet

Eenheid
infrastructuur

Gerealiseerd

2020

JDE : Installatie van modulerende
registers op de pulsiegroepen voor
de kantoren

Eenheid
infrastructuur

Gerealiseerd

JDE : Installatie van een pulsiegroep
met koudebatterij met beperkt
vermogen voor de koude keuken
(uitschakeling van de grote

Eenheid
infrastructuur

Gerealiseerd

2020

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

koelgroep voor het restaurant in de
winter)

Stroomverbruik in
alle gebouwen

Verwarming van de
gebouwen

Elektrische
apparaten,
verlichting enz.

Ontoereikende
isolatie van gevels
en buizenstelsels

Stroomverbr
uik

Gasverbruik

Vervanging van de begrenzers voor
koud water in het JDE-gebouw

Eenheid
infrastructuur

Moet nog gebeuren

Monitoring van het verbruik buiten
de uren waarop het gebouw in
gebruik is

Eenheid
infrastructuur

Wordt aan gewerkt

Haalbaarheidsstudie naar de
installatie van extra zonnepanelen
op het technische dak van het JDEgebouw

Eenheid
infrastructuur

Moet nog gebeuren
Nog niet gepland

Installatie van pompen met variabel
debiet op de ventilatiegroepen

Eenheid
Infrastructuur

Wordt aan gewerkt
Gerealiseerd in het
JDE-gebouw

2020

Installatie van stroommeters voor
bepaalde pulsie- en
koudeproductiegroepen in alle
gebouwen

Eenheid
Infrastructuur

Wordt aan gewerkt

2020

Installatie van warmte-isolerende
raamwerken in het BvS-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2018

Haalbaarheidsstudie naar de
installatie van thermostaten in het
BvS-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

2020

Installatie van reflecterende isolatie
achter alle radiatoren van de
kantoren in het BvS-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

Niet uitgevoerd
(Studie uitgevoerd,
maar geen
doorslaggevende
conclusies)
Gerealiseerd

2021

2015

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Wordt aan gewerkt
in het JDE-gebouw
Niet uitgevoerd
B68 en REM
(Studie uitgevoerd,
maar geen
doorslaggevende
conclusies)
Wordt aan gewerkt

2020

2020

Haalbaarheidsstudie naar de
terugwinning van energie van de
extractiegroepen in het B68-, JDEen REM-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

Optimalisering van het rendement
van de warmteopwekkingscentrales
en de bijbehorende
distributienetwerken in alle
gebouwen

Eenheid
Infrastructuur

Optimalisering van de regeling van
de warmteopwekkingsinstallaties
en de bijbehorende
distributienetwerken in alle
gebouwen

Eenheid
Infrastructuur

Wordt aan gewerkt

2020

Installatie van een systeem voor
energieterugwinning op de
ventilatiegroepen in alle gebouwen

Eenheid
Infrastructuur

2020

Installatie van energiemeters voor
de warmwaterproductie in alle
gebouwen

Eenheid
Infrastructuur

Wordt aan gewerkt
JDE
Niet uitgevoerd
Voor overige
gebouwen
(Studie uitgevoerd,
maar geen
doorslaggevende
conclusies)
Wordt aan gewerkt

2020

Isolatie en aanleg van een groendak
op de achtste verdieping van het
BvS-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2016

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Rationalisering
van het
gasverbruik

Milieueffect
en

Verbruik

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Omvorming van de glazen gevel van
het REM-gebouw in een
dubbelwandige gevel met
natuurlijke ventilatie
Energieaudit van het BvS-, TRE- en
B68-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2016

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2016

Installatie van een
warmtekrachtkoppelingssysteem in
het JDE-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

2020

Installatie van snelle garagedeuren
in het JDE-gebouw om het
warmteverlies te beperken

Eenheid
Infrastructuur

Niet uitgevoerd
(Studie uitgevoerd,
maar geen
doorslaggevende
conclusies)
Moet nog gebeuren

Betere werking van de
dubbelwandige gevel van het JDEgebouw

Eenheid
Infrastructuur

Moet nog gebeuren

Betere thermische isolatie van het
dak van het JDE-restaurant
(groendak)

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2019

Vervanging van de begrenzers voor
warm water in het JDE-gebouw

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd
(dankzij de
installatie van een
verwarmingsketel
die uitsluitend
bestemd is voor de
productie van
water kunnen de
andere ketels in de
zomer worden
uitgeschakeld)

2016

Onderwerp

Materiaalverb
ruik

Activiteit

Printen en
fotokopiëren

Milieuaspect

Papierverbruik
door het
personeel en de
leden

Milieueffect
en

Verbruik van
natuurlijke
hulpbronnen

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn
Doorlopend

Onderbreking van de
gasvoorziening in het BvS- en het
B68-gebouw in de zomer
TRE – 7e verdieping – extra
dubbelehuidgevel

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

JDE – renovatie van de groendaken
boven de kantine en de koffiebar

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2019

Vorderingen van het project voor
elektronisch documentenbeheer –
elektronische archivering van
documenten

Administratie

Gerealiseerd

2015

Optimaal gebruik van Adonissoftware (archivering van
documenten) teneinde
documenten zoveel mogelijk online
(en dus zo weinig mogelijk in
papiervorm) te versturen

Administratie

Gerealiseerd

2015

Optimaal gebruik van ABACsoftware (financieel beheer)
teneinde documenten zoveel
mogelijk online (en dus zo weinig
mogelijk in papiervorm) te
versturen
Ontwikkeling van een elektronisch
systeem om deskundigen aan te
stellen

Eenheid
Financiën
van het EESC

Gerealiseerd

2015

Directoraat
Wetgevingswerkzaa
mheden van het EESC

Gerealiseerd

2019

Ontwikkeling van een elektronisch
systeem om de vervanging van
leden goed te keuren

Directoraat
Wetgevingswerkzaa
mheden van het EESC

Wordt aan gewerkt

2020

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Automatische behandeling van
sollicitaties op vacatures via een
elektronisch cv

Administratie en ITdienst

Gerealiseerd

2016

Project voor het elektronische
beheer van evaluatie- en
bevorderingsprocedures
Ontwikkeling van de Sysper2software (personeelsbeheer):
functieomschrijvingen, aanvraag
van verlof om redenen van
persoonlijke aard, aanvraag van
pensioenrechten, aanvraag tot
overdracht van pensioenrechten,
huwelijks-/geboorteaangifte,
beheer van externe activiteiten,
integratie van
functieomschrijvingen voor elke
functie, onlineattesten enz.

Administratie en ITdienst

Gerealiseerd

2019

Administratie en ITdienst

Wordt aan gewerkt

2020

Elektronisch beheer van medische
dossiers en ziektebriefjes en
elektronische doorgifte van de
resultaten van bloedonderzoeken

Administratie en ITdienst

Wordt aan gewerkt

2020

Online-inschrijving voor Europese
crèches en naschoolse opvang

Administratie en ITdienst

Wordt aan gewerkt

2020

Elektronisch beheer van sollicitaties
voor kortlopende stages

Administratie en ITdienst

Wordt aan gewerkt

2020

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Elektronisch beheer van het verlof
van stagiairs

Administratie en ITdienst

Gerealiseerd

2019

Elektronische aangifte van de
kosten van de leden

Directoraat Financiën
van het EESC

Gerealiseerd

2019

Ontwikkeling van een elektronisch
systeem voor het beheer van
dienstreizen

Administratie en
Financiën (CvdR en
EESC)

Wordt aan gewerkt

2020

Ontvangst van elektronische
facturen van leveranciers

Administratie en
Financiën van het
EESC
Dir. A

Wordt aan gewerkt

2020

Gerealiseerd

2020

Dir. A

Wordt aan gewerkt

2020

Digitale strategie – printen op
aanvraag

Dir. A

Wordt aan gewerkt

2020

Ontwikkeling van een elektronisch
systeem voor alle uitgaven in
verband met de organisatie van
vergaderingen

Dir. A Leden en
Zittingen, CvdR

Wordt aan gewerkt

2020

Vermindering van het aantal
dossiers voor "niet-leden" tijdens
de zittingen

Dir. A Leden en
Zittingen, CvdR

Gerealiseerd

2019

Nieuwe Adonis-software:
elektronisch beheer
(wetgevingsdocumenten,
referenties, nota's en documenten
van het Bureau, documenten voor
de vergaderingen van de
quaestoren)
Digitale strategie – indiening van
amendementen

Onderwerp

Activiteit

Drukkerij

Aankopen

Milieuaspect

Verbruik van
papier voor
publicaties

Aanbestedingen
voor de aankoop
van goederen en
diensten

Milieueffect
en

Verbruik van
natuurlijke
hulpbronnen

Verbruik van
natuurlijke
hulpbronnen

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Bevordering van de mogelijkheid
voor leden om elektronische
werkdocumenten te gebruiken

Dir. A Leden en
Zittingen, CvdR

Gerealiseerd
(2017)

2020

Ontwikkeling van elektronische
formulieren voor vergaderingen
met vertolking

Dir. A Leden en
Zittingen, CvdR

Gerealiseerd
(2017)

2020

Terbeschikkingstelling van
samengevoegde
wijzigingsvoorstellen op Toad
(ledenportaal) tijdens de zittingen

Dir. A Leden en
Zittingen, CvdR

Wordt aan gewerkt

2020

Bewustmaking van diensten die
publicaties aanvragen omtrent de
aanpassing van het aantal bestelde
exemplaren aan de doelgroep;
verspreiding van goede praktijken;
vermindering van het aantal
herdrukken omwille van correcties
De indicatoren blijven monitoren
en waar nodig corrigerende
maatregelen treffen
Organisatie van
bewustmakingsacties voor het
personeel
Bevordering van "groene"
aanbestedingen bij alle
directoraten. Verplichte
raadpleging van de EMAS-dienst

Communicatie

Gerealiseerd

Doorlopend

Drukkerij
EMAS-dienst

Gerealiseerd

Doorlopend

EMAS-dienst

Gerealiseerd

Doorlopend

EMAS-dienst
Management

Doorlopend

Organisatie van en deelname aan
specifieke opleidingen voor de
verschillende aanbestedingen

EMAS-dienst
Dienst Opleiding

Gerealiseerd
EMAS-dienst
geraadpleegd door
andere
eenheden/director
aten
Gerealiseerd

Doorlopend

Onderwerp

Activiteit

Bedrijfscatering

Milieuaspect

Kantine en
cafetaria's

Milieueffect
en

Consumptie
van
voedingsmid
delen

Bijzonderheden

Actoren

Opzet monitoring van de uitvoering
van de milieuclausules

EMAS-dienst

Bevordering van de uitwisseling van
goede praktijken tussen de
instellingen

EMAS-dienst

Gebruik van het statistisch
instrument

EMAS-dienst en
cateringdienst

Verkrijgen van het Good Food
Kantine-label
Niveau 2 van label in 2020

Cateringdienst

Vergaring van statistische gegevens
over seizoensgroenten en -fruit in
de salad bar en op het weekmenu
Verbetering van de communicatie
over duurzame voeding
Vis afkomstig uit duurzame visserij
1/ Maandelijkse doelstelling:
Schrapping uit het menu van vis die
op de rode lijst van het WNF staat
en handhaving van het aandeel
duurzaam gevangen vis
Vis afkomstig uit duurzame visserij
2/ Jaarlijkse doelstelling:

EMAS-dienst en
cateringdienst
EMAS-dienst en
cateringdienst
EMAS-dienst en
cateringdienst

Cateringdienst

Status

Termijn

Gerealiseerd
Follow-up van
aanbestedingen
van andere
eenheden/director
aten
Gerealiseerd
Deelname aan de
interinstitutionele
groep voor groene
aanbestedingen
(GPP)
Gerealiseerd
Maandelijkse
follow-up in 2018

Doorlopend

Gerealiseerd
Label toegekend in
maart 2017
(niveau: 2 van de 3
vorken)
Gerealiseerd
Maandelijkse
follow-up in 2018
Gerealiseerd

2017

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Niet gerealiseerd

Doorlopend

Niet gerealiseerd

Doorlopend

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Bijzonderheden
Vis uit aquacultuur en duurzame
visserij: schrapping uit het menu
van vis die op de rode lijst van het
WNF staat en handhaving van het
aandeel duurzaam gevangen vis op
minimaal 20 % in 2016, 40 % in
2018 en 24 % in 2019
Deelname aan praktijkopleidingen
Opzet monitoring van de uitvoering
van de milieuclausules van het
nieuwe contract
Seizoensproducten: gemiddeld ten
minste 50 % seizoensgroenten in de
zelfbediening
Biologische producten: verhoging
van het aandeel producten
afkomstig van biologische
landbouw
Fairtradeproducten: handhaving of
verhoging van het aandeel
producten verkregen uit eerlijke
handel
Vegetarische voeding: verkoop van
ten minste 10 % vegetarische
gerechten en sandwiches
Voedselverspilling: 1/ Verbetering
van de instrumenten om de
verspilling te meten

Actoren

Status

Termijn

Cateringdienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Cateringdienst

Gerealiseerd
Maandelijkse
follow-up
Gerealiseerd
80 % in 2019

Doorlopend

Cateringdienst

Gerealiseerd
18 % in 2019 tegen
9 % in 2018

Doorlopend

Cateringdienst

Gerealiseerd
8 % in 2019 tegen
6 % in 2018

Doorlopend

Cateringdienst

Gerealiseerd
23 % in 2019

Doorlopend

Cateringdienst

Gerealiseerd
(moet worden
besproken met de
nieuwe
cateringcontractant
)

Doorlopend

Cateringdienst

Doorlopend

Onderwerp

Mobiliteit
(inclusief
gevolgen voor
de
luchtkwaliteit)

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Dienstauto's

Keuze van
vervuilende
dienstauto's

Verontreinig
ende
emissies

Verplaatsing van het
personeel

Gebruik van
auto's en andere
vervoermiddelen

CO²emissies,
materiaalver
bruik,
verkeerstoe
name,
geluidsemiss
ies

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Voedselverspilling: 2/ Handhaving
van de voedselverspilling in de
kantine op minder dan 5 % in 2019
Toevoeging in de eerstvolgende
aanbesteding van een clausule
betreffende duurzame
levensmiddelen (inclusief concrete
cijfers)
Letten op de ecoscore
(www.ecoscore.be) bij komende
aankopen of leasing van
dienstauto's

Cateringdienst

Gerealiseerd
0,9 % in 2019

Doorlopend

Cateringdienst

Gerealiseerd
in 2019

2020

Interne diensten van
het EESC en het CvdR

Gerealiseerd

Doorlopend

Bedrijfsvervoerplan en
bewustmakingsacties: Friday Bike
Day, mobiliteitsweek, Midi de la
mobilité, Move it!, Een stad in
beweging, Bike to work, Bike
Experience, cursus "Op de fiets in
de stad" enz.

Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR

Gerealiseerd
Afhankelijk van het
jaar kunnen deze
evenementen al
dan niet worden
gehouden.

Doorlopend

Mobiliteitsenquête over de door
het personeel van EESC en CvdR
gebruikte vervoermiddelen voor
het woon-werkverkeer

Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR

Gerealiseerd
Elke drie jaar
(gehouden in 2014
en 2017)
Volgende gepland
voor 2020

Doorlopend

Organisatie van
bewustmakingsacties rond zachte
mobiliteit voor het personeel
Organisatie van voorlichtings- en
bewustmakingsacties, in het
bijzonder voor carpoolers en
voetgangers

Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR
Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR

Gerealiseerd

Doorlopend

Gerealiseerd

Doorlopend

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Voorbereiding en lancering van het
volgende vervoersplan voor 20172019
Financiële steun voor bijdragen aan
de kosten van OV-abonnementen

Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR
Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR
Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC

Wordt aan gewerkt

2020

Gerealiseerd

Doorlopend

Gerealiseerd

Doorlopend

Handhaving van de voorzieningen
voor fietsers

Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR

Gerealiseerd

Doorlopend

Het gebruik van dienstfietsen
bevorderen. Informatiecampagne
om het gebruik van dienstfietsen te
stimuleren

Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR

Wordt aan gewerkt

2020

Personeelsparticipatie meten: de
maatregelen op het gebied van
duurzame mobiliteit in cijfers
uitdrukken aan de hand van
statistieken

Mobiliteitscoördinato
ren van het EESC en
het CvdR

Gerealiseerd

Doorlopend

Bevordering van teleconferenties

Interne diensten van
het EESC en het CvdR
en EMAS-dienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Bevordering van telewerken

Administratie van het
EESC en het CvdR

Gerealiseerd

Doorlopend

Steun voor kilometervergoeding
voor woon-werkverkeer per fiets

Onderwerp
Afval

Activiteit
Alle activiteiten van
de Comités

Milieuaspect
Bedrijfscatering,
kantoorwerkzaam
heden,
infrastructuur,
drukkerij,
copyshop enz.

Milieueffect
en
Afvalproduct
ie

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Gerealiseerd

Doorlopend

Rationalisering van de verdeling
van niet-persoonsgebonden
externe post/publicaties: de
hoeveelheid afval als gevolg van die
publicaties verder blijven
verminderen

Interne diensten en
EMAS-dienst

Vermindering van de hoeveelheid
wegwerpvaatwerk, en met name
wegwerpbekers

EMAS-dienst en
cateringdienst

Gerealiseerd
Verbod op
wegwerpplastic in
de kantine van het
JDE-gebouw

Doorlopend

Wegwerpplastic in de kantine en in
de koffiebars

Cateringdienst

Gerealiseerd
Voor de kantine
Wordt aan gewerkt
Voor de koffiebars,
wordt ingevoerd als
het nieuwe
contract in werking
treedt

2020

Beoordeling van alternatieven voor
gebotteld water tijdens
vergaderingen en conferenties

EMAS-dienst en
cateringdienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Installatie van verschillende
waterkoelers voor het personeel en
de leden (gefilterd water)

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

Doorlopend

Bewustmaking van het personeel,
met name middels deelname aan
de Europese week van de
afvalvermindering

EMAS-dienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Verbetering van de afvalscheiding:
PMD-bakken op elke verdieping,
glasbakken in elk gebouw

Eenheid
Infrastructuur, EMASdienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Aankoop van nieuwe soorten
afvalbakken voor afvalscheiding in
bezoekersruimten

Eenheid
Infrastructuur, EMASdienst

Gerealiseerd

2017

Bestrijding van voedselverspilling,
met name tijdens evenementen

Cateringdienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Uitwerking van het project voor
voedselschenking

Cateringdienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Preventie van de productie van
afval tijdens evenementen
Voorlichting van externe
organisatoren van conferenties

EMAS-dienst

Gerealiseerd

Doorlopend

EMAS-dienst, het
directoraat
Communicatie van
het CvdR en de
eenheid Conferenties
van het EESC
IT-eenheid

Gerealiseerd

Doorlopend

Gerealiseerd

Doorlopend

Invoering van clausules in
bestekken ter voorkoming van de
productie van afval

EMAS-dienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Onderhoud van de bijenkorven op
het dak van het JDE-gebouw

Afdeling NAT van het
EESC

Gerealiseerd

Doorlopend

Voortdurende vervanging van
papierketens

Biodiversiteit

Onderhoud van
groendaken en
groene ruimten

Groendaken en
groene ruimten

Bevordering
van
biodiversitei
t in de stad

Onderwerp

Activiteit

Milieuaspect

Milieueffect
en

Bewustmakin
g

Bijzonderheden

Actoren

Status

Termijn

Aanplanting van honing dragende
planten naast de bijenkorven

Afdeling NAT van het
EESC

Gerealiseerd
Vernieuwing van
het groene dak van
het JDE-gebouw
met nieuwe
honingbloemen

2020

Onderzoek naar de mogelijkheid
om honingdragende en/of lokale
planten in de groene ruimten en op
de groendaken aan te planten:
gezamenlijke moestuin

Eenheid
Infrastructuur en
afdeling NAT van het
EESC

Wordt aan gewerkt

2020

Realisering van een gezamenlijke
moestuin

Eenheid
Infrastructuur

Gerealiseerd

2020

Organisatie van
bewustmakingsacties voor het
personeel, de leden van de Comités
en bezoekers
Bewustmaking van alle
personeelsleden op elk niveau

Afdeling NAT van het
EESC

Moet nog gebeuren

2020

EMAS-dienst

Gerealiseerd

Doorlopend

Organisatie van doelgerichte
opleidingen voor diensten die
gevaarlijke stoffen gebruiken

EMAS-dienst

Gerealiseerd
(Uitgevoerd in
2018, volgende
gepland voor 2018)

Doorlopend

De volgende indirecte milieuaspecten worden als significant aangemerkt:
-

Aankoop van schoonmaakmiddelen en fytosanitaire producten;

- Verplaatsingen van het personeel
Om uit te maken of indirecte milieueffecten al dan niet significant zijn, wordt gebruikgemaakt van dezelfde methode als die voor directe milieueffecten.
Milieucriteria behoren tot de maatstaven voor de selectie van contractanten.
In sommige gevallen houdt dat in dat de contractant een milieubeheersysteem dient in te voeren

De volgende milieuverklaring zal worden gepubliceerd in juli 2021.
Alle foto's zijn genomen door personeelsleden van de Comités, met uitzondering van:
blz. 10: Architectenbureau Atelier Paul Noel sprl – Art & Build sa
Deze tekst is ook beschikbaar in het Frans, Engels en Duits. Alleen de oorspronkelijke versie in het Frans heeft
rechtsgeldigheid.

Deze brochure is op 100 % kringlooppapier gedrukt.
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Reproductie met bronvermelding is toegestaan.
Voor gebruik of reproductie van foto's of illustraties dient rechtstreeks voorafgaande toestemming te worden
gevraagd aan de auteursrechthebbenden.

