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CvdR: Comité van de Regio’s

EESC: Europees Economisch en Sociaal Comité

EMAS: milieubeheer- en milieuauditsysteem

PMD: plastic, flessen, metaalverpak-
kingen en drankkartons

MBS: milieubeheersysteem 
 

Gebouwen: 

JDE: Jacques Delors-gebouw, Belliardstraat 99-101

BvS: Bertha von Suttnergebouw, Montoyerstraat 92-102

B68: Belliard 68-gebouw, Belliardstraat 68

TRE: Triergebouw, Trierstraat 74

REM: Remorqueurgebouw, Belliardstraat 93

VMA: Van Maerlantgebouw, Van Maerlantstraat 2-18

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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Voorwoord 
Tijdens de klimaatconferentie van Parijs (COP 21) van december 2015 hebben 195 landen 
en de EU de allereerste universele, juridisch bindende overeenkomst over het klimaat 
aangenomen. Het klimaat en de instandhouding van het milieu staan meer dan ooit cen-
traal in het beleid van de EU. Het spreekt dan ook vanzelf dat de EU-instellingen zich 
inzetten om de milieueffecten van hun gebouwen en activiteiten te beperken. Zij dienen 
concrete maatregelen te nemen, samen met de andere spelers in de samenleving.

Als directeur van het directoraat Logistiek zie ik toe op de praktische aspecten van de ten-
uitvoerlegging van het milieubeheersysteem EMAS. Het is in de eerste plaats te danken 
aan de duidelijke intentie van de voorzitters en de secretarissen-generaal en de inzet van 
alle personeelsleden dat we hier verder werk van kunnen maken en de nodige inspannin-
gen kunnen leveren. De tenuitvoerlegging van een milieubeheersysteem vergt immers 
een gezamenlijke inspanning, een brede aanvaarding van veranderingen, een strategi-
sche visie op het beheer van de administratie en een participatieve aanpak.

Het is dan ook bijzonder interessant om op te merken dat deze inspanningen niet alleen 
voordelen opleveren voor het milieu, maar ook kostenbesparingen en verbeteringen in 
het beheerproces met zich brengen. De terugdringing van het gas-, stroom- en water-
verbruik (met respectievelijk -56 %, -22 % en -44 %) levert dan ook aanzienlijke financiële 
voordelen op. Via het debat over papierverbruik kunnen we bovendien dieper gaan na-
denken over manieren om onze administratie moderner en efficiënter te maken.

Door het personeel actief bij dit proces te betrekken en door jaarlijks een milieuverklaring 
te publiceren, hoopt de EMAS-dienst zijn toewijding en vastberadenheid om het milieu 
te beschermen te kunnen delen.

 
Cornelis BENTVELSEN

Voorzitter van het directiecomi-
té van EMAS en directeur van 

het directoraat Logistiek

Resultaten voor 2015 !

Gasverbruik -56 % in vergelijking met 2008

Waterverbruik -44 % in vergelijking met 2009

Stroomverbruik
-22 % in vergelijking met 2008 

100 % groene stroom

Papierverbruik -36 % in vergelijking met 2009

Afval -40 % in vergelijking met 2010

Schoonmaakmiddelen
79 % van de totale gebruikte hoeveelheid is milieuvriendelijk 

-40 % gebruikte hoeveelheid in vergelijking met 2012 

Fytosanitaire producten (groene ruimte) 100 % milieuvriendelijk sinds 2010

Milieuattesten
EMAS, ISO 14001,  

Ecodynamische onderneming (drie sterren) 
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Het jaar 2015 in vogelvlucht

Voor het vijfde jaar op rij publiceren wij een milieuverklaring, waarin het in het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s toegepaste milieubeheersys-
teem wordt beschreven. Vóór uitgave werd deze milieuverklaring geverifieerd en gevalideerd 
door een externe geaccrediteerde controle-instantie.

Vijf jaar na de EMAS-registratie is het, naast het verbeteren van de reeds bereikte resultaten, 
vooral de bedoeling om nieuwe milieuaspecten aan te pakken. Daarom hebben wij in 2015 de 
cateringdiensten voor het personeel en tijdens evenementen gereorganiseerd. Voeding heeft 
immers een groot effect op het milieu en wij zijn ons daar terdege van bewust. Bij een dergelijke 
reorganisatie komen verschillende aspecten om de hoek kijken: voedselverspilling tegengaan, 
ook door eventuele overschotten weg te schenken; de voorkeur geven aan seizoensproducten, 
biologische landbouw, vegetarische voeding, fair trade en duurzame visserij ... zonder afbreuk te 
doen aan de smaakkwaliteit en het tafelgenot (zie 3.10 voor meer informatie).

Meer in het algemeen werden alle activiteiten met onze contractanten herbekeken in het kader 
van de «groene overheidsopdrachten» (zie 3.6), aangezien die een essentieel onderdeel van ons 
milieubeheersysteem vormen. Zo werkt onze contractant voor het onderhoud van technische 
installaties bijvoorbeeld met ons samen om het gas-, stroom- en waterverbruik te verminde-
ren (zie 3.1, 3.2 en 3.3). Het bedrijf dat de schoonmaakdiensten aanbiedt, maakt hoofdzakelijk 
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gebruik van milieuvriendelijke producten en speelt een belangrijke rol in het sorteren van het 
afval (zie 3.5). Voor de renovatie van de kantoren gebruikt onze contractant verf met een milieu-
keurmerk en moet hij zijn gevaarlijke afvalstoffen correct verwerken. Dit alles moet nauwgezet 
worden gecontroleerd door de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor beheer van deze 
contracten, maar vergt daarnaast ook een inspanning van alle andere personeelsleden om de 
veranderingen door te voeren en te aanvaarden.

Wij werken de komende jaren dan ook op hetzelfde elan verder om nog meer resultaten te 
boeken!

1. De Comités
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Europees Comité van de Re-
gio's (CvdR) komen op voor de belangen van heel Europa. Telkens als de EU een ingrij-
pende maatregel overweegt, raadpleegt zij beide Comités.

Het EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité werd bij de Verdragen van Rome in 
1957 opgericht om werkgeversorganisaties, vakbonden en andere actoren van het 
maatschappelijk middenveld te vertegenwoordigen, waarbij het met name gaat om 
sociaal-economische, burger-, beroeps- en culturele organisaties. Het EESC telt 350 leden, 
die op voordracht van elke lidstaat voor vijf jaar door de Raad worden aangesteld.

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 vraag-
stukken en wordt verder om raad gevraagd in alle gevallen waarin de instellingen van 
de EU dat wenselijk achten. Het 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 verte-
genwoordigers 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 CvdR

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 lo-
kale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij de besluitvor-
ming van de EU te betrekken en over EU-beleid te informeren. Het Europees Comité van 
de Regio's telt 350 leden uit de 28 lidstaten van de EU en evenveel plaatsvervangers. Al 
die leden worden door de Raad, op voordracht van elke lidstaat, voor vijf jaar aangesteld. 

Krachtens de Verdragen moeten de Commissie, de Raad en het Europees Parlement het 
Europees Comité van de Regio's altijd raadplegen over wetsvoorstellen die gevol-
gen hebben voor regio's en steden. Daarnaast kan het CvdR initiatiefadviezen uitbren-
gen, 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 wor-
den geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiari-
teitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden. 

EUROPESE UNIE

Comité van de Regio's

Europees Economisch en Sociaal Comité
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2. EMAS: een milieubeheersysteem
EMAS is het milieubeheersysteem (MBS) van de EU.

De bedoeling van het MBS 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. 

Voor het MBS moeten de volgende fasen worden doorlopen: 

Milieubeleid

Milieuverklaring

Milieuverklaring in
openbaarheid gebracht

Validering van het systeem 
en van de verklaring

Registratie door 
de bevoegde autoriteit

EMAS

Auditor

Geaccrediteerde externe 
auditinstelling of certificatieinstellingor

Milieudoelstellingen

Milieuaudit Milieuprogramma

Regelgeving/vereistenMilieuanalyse

SME
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Voor de milieuanalyse worden de werkzaamheden van beide Comités uitvoerig onder-
zocht om uit te maken welke activiteiten een significant milieueffect hebben. De meest 
significante milieueffecten worden vastgesteld aan de hand van een cijfermatige beoor-
deling. Voor die milieueffecten worden verbeteringsdoelstellingen uitgewerkt. Criteria 
voor die cijfermatige beoordeling zijn de ernst van een milieueffect, maar ook de frequen-
tie en de beheersing ervan. Milieuaspecten die onder een milieuwet vallen, worden al-
tijd als significant aangemerkt. Wel wordt een onderscheid gemaakt tussen directe1 en 
indirecte2 milieuaspecten. Voorbeelden van indirecte milieuaspecten zijn de aankopen en 
activiteiten van toeleveranciers. De significantie van dergelijke milieuaspecten wordt ook 
aan de hand van bovenvermelde methode vastgesteld.

Beide Comités hebben een milieubeleid uitgestippeld om ervoor te zorgen dat alle be-
trokkenen in de Comités één en dezelfde gedragslijn volgen. Aldus geven zij hun inzet 
voor het EMAS-project formeel gestalte. Op grond van dit milieubeleid en van de resul-
taten van de milieuanalyse worden milieudoelstellingen (in de vorm van acties) uitge-
werkt. Deze milieudoelstellingen stroken met de wettelijke en andere vereisten waaraan 
beide Comités moeten voldoen en worden, om geloofwaardig te zijn, verbonden aan 
nagestreefde milieuprestaties, die zoveel mogelijk in cijfers worden uitgedrukt. De milieu-
doelstellingen worden opgenomen in een milieuprogramma waarin de termijnen, de 
verantwoordelijkheden en de middelen ter verwezenlijking van deze doelstellingen wor-
den vastgelegd. Het directiecomité van EMAS keurt het milieuprogramma goed.

Vervolgens wordt het milieuprogramma uitgevoerd middels de acties die ervoor zijn 
vastgelegd. In deze fase kunnen de milieudoelstellingen alleen worden verwezenlijkt als 
alle leden van de organisatie zich ervoor inzetten, moeten er op alle niveaus voorlichtings- 
en bewustmakingscampagnes worden gevoerd en moet worden vormgegeven aan mi-
lieumethoden (zoals afvalscheiding) die bij alle betrokkenen bekend worden gemaakt. 
Procedures en handleiding3 staan op het intranet van beide Comités.

Audits en controles

Een beheersysteem is voortdurend in ontwikkeling: dankzij regelmatige controles wordt 
ontdekt wanneer er iets misgaat en kan er worden bijgestuurd. Voor dit MBS worden inter-
ne en externe audits uitgevoer. In auditverslagen wordt melding gemaakt van de niet-na-
leving van milieuvoorschriften (als de resultaten niet-conform zijn). Op grond daarvan 
wordt het nodige gedaan om daarin verbetering te brengen.

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 onze prestaties op de voet volgen. Ieder jaar wordt daarvan een bijgewerkte 
versie gepubliceerd, maar alleen nadat die door een erkende instantie is geverifieerd en 
gevalideerd.

In deze laatste fase wordt nagegaan of het systeem goed werkt. Omwille van de geloof-
waardigheid dient een onafhankelijke instantie de controles uit te voeren. Als daarbij 
blijkt dat aan alle vereisten van de EMAS-verordening is voldaan, gaat Leefmilieu Brus-
sel, de hiervoor bevoegde instantie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, over tot de 
EMAS-registratie van beide Comités. Onze milieuverificateur 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 beide 
Comités een registratienummer toegekend: BE-BXL-000027.

[1]  Milieuaspecten die gerelateerd zijn aan activiteiten, producten en diensten van de organisatie zelf en 
waarop die organisatie rechtstreeks invloed heeft.

[2]  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.

[3]  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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2.1 Toepassingsgebied 

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

• alle personeelsleden van het EESC en het CvdR (ongeveer 1 300 mensen);

• de contractanten die ruimte in onze gebouwen gebruiken: zij worden op de hoogte 
gehouden van onze milieu-inspanningen;

• de leden van het EESC en het CvdR: zij worden op de hoogte gehouden van 
initiatieven en activiteiten die in het kader van EMAS worden georganiseerd.

De Comités hebben in Brussel zes gebouwen onder gezamenlijk beheer, alsook geza-
menlijke diensten voor vertaling en logistiek (infrastructuur, veiligheid, IT, bedrijfscatering 
en drukkerij). Het gaat daarbij om gebouwen in de Europese wijk van Brussel. 

Onderstaande zes gebouwen vallen onder het toepassingsgebied van het MBS: 

Gebouw

Bruto
Boven-

grondse 
oppervlakte 

- m² -

Bruto
Onder-

grondse 
oppervlakte

- m² -

Opper-vlakte 
parkeer-
garage 

(netto) - m² -

Aantal 
parkeer-
plaatsen

Gebruikers 
2015

Adres

JDE-gebouw 36 379 15 284 10 167 304 524 Belliardstraat 99-101

BvS-gebouw 20 566 9 925 5 358 206 475 Montoyerstraat 92-102

B68-gebouw 7 305 1 322 687 32 216 Belliardstraat 68

TRE-gebouw 6 091 2 108 1 143 44 116 Trierstraat 74

REM-gebouw 2 325 371 - - 53 Belliardstraat 93

VMA-gebouw 9 825 2 561 2 250 55 217 Van Maerlantstraat 2

TOTAAL 82 491 31 571 19 605 641 1 601 Gegevens mei 2015

Het totale in de tabel hierboven aangegeven aantal personen (gegevens: mei 2015) om-
vat ook contractanten en een deel van de leden van de Comités die in hun respectieve 
gebouwen over kantoorruimte beschikken.

Geschiedenis van de gebouwen

Het hoofdgebouw, de administratie en de vergaderzalen van het EESC en het CvdR be-
vonden zich tot juni 2004 in de Brusselse binnenstad (Ravensteinstraat 2). Na opeenvol-
gende uitbreidingen van de EU werd dit gebouw echter te klein voor beide Comités 
en werd besloten om in 2004 naar nieuwe gebouwen te verhuizen rond Belliardstraat 
99-101, in de Europese wijk.

Het JDE-gebouw werd overgenomen van het Europees Parlement en volledig ge-
renoveerd. Die renovatie maakte een harmonieuze overgang mogelijk van het naast het 
gebouw gelegen Leopoldpark en de Belliardstraat met druk autoverkeer aan de noorde-
lijke gevel: er is een dubbelbeglaasde voorkant gemaakt met een hoogte van 40 meter en 
een lengte van 100 meter. In de ruimte tussen het dubbele glas zijn 1 800 bamboeplan-
ten geplaatst als efficiënte en milieuvriendelijke bescherming tegen de vervuiling en de 
geluidshinder van het verkeer. Die dubbele beglazing werkt isolerend, zodat er ook op 
energie wordt bespaard.
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Ook het BvS-gebouw, dat van de jaren 1990 dateert, is (in 2000) overgenomen van het 
Europees Parlement, waarna het een aanzienlijke opknapbeurt heeft gekregen.

Het REM-gebouw is in 2006 opgetrokken op een plek waar vroeger een kantoorgebouw 
stond met een benzinestation aan de weg. De bodem werd daarom gesaneerd. 

Het B68-gebouw dateert van de jaren 1970 en is in 2002 overgenomen van de Commissie. 
Sindsdien is het ingrijpend gerenoveerd. 

Het TRE-gebouw, dat eveneens van het begin van de jaren 1990 dateert, werd door het 
tijdschrift "Trends" in 1994 uitgeroepen tot Gebouw van het Jaar. Ook heeft het een prijs 
gekregen van de Fédération belge de l'Urbanisme. Het werd in 2004 overgenomen van 
de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie), waarna het ingrijpend is gerenoveerd.

Het in 1985 opgetrokken VMA-gebouw wordt sinds 2007 gedeeld met de Europese Com-
missie. Het is eigendom van de Europese Commissie.

JDE-gebouw, thermische en 
akoestische bescherming 

Jacques Delorsgebouw 
(JDE),  Belliardstraat  
99-101  
1040 Brussel
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Activiteiten

De gebouwen bestaan voornamelijk uit kantoorruimten, vergader- en conferentiezalen. 
Ook is er plaats voor een drukkerij, een copyshop, cafetaria, computerruimten, sportzalen, 
afvalberging, medische diensten, een bibliotheek en technische apparatuur. Daarenbo-
ven omvat het gebouwenpark kleine groene, onbebouwde ruimten en groene daken.

In het JDE-gebouw is er verder ook nog een reisbureau dat buiten het toepassingsgebied 
van het MBS valt, omdat het door een extern bedrijf wordt geëxploiteerd. Wel worden 
externe contractanten van de Comités op de hoogte gehouden van de MBS-procedures 
van de Comités en wordt hun verzocht die toe te passen.

De politieke activiteiten van de leden van het EESC en het CvdR worden in het MBS bui-
ten beschouwing gelaten, omdat de leden daarin geen beperkingen mogen worden 
opgelegd, aangezien zij hun advieswerkzaamheden in alle onafhankelijkheid moeten 
kunnen uitvoeren. Het criterium «milieubescherming» is immers slechts één van de door 
de leden gehanteerde criteria. Voor het personeel en alle andere functionarissen van de 
instelling geldt dat alleen de niet-politieke aspecten van hun dagelijkse bezigheden in 
aanmerking worden genomen. Verder ontvangen beide Comités dagelijks, meestal in het 
JDE-gebouw, gemiddeld 200 bezoekers (groepen studenten, deelnemers aan de Open 
Dagen, contractanten enzovoorts).

JDE-voorgevel, detail 
van de dubbelwandige 

gevel en de 
bamboeplanten

Vergaderzaal in het JDE-gebouw
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Personeelsleden per Comité 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CvdR 549 568 580 585 588 563 565 563

EESC 789 812 809 806 810 772 754 735

Bron: administratieve diensten van het EESC en het CvdR. De cijfermatige gegevens voor beide Comités 
komen overeen met de situatie op 1 oktober van ieder jaar (personeel in actieve dienst). 

Hoe dit personeel over alle gebouwen is verdeeld, wordt pas sinds 2010 geïnventariseerd.

Het personeel is onderverdeeld in de volgende categorieën: 

- ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale 
deskundigen, raadgevend arts, stagiairs.

Aantal leden van het EESC en het CvdR

 Sinds 2008 Sinds 2015

CvdR 344 350

EESC 344 350

Bron: Verdragen van de Europese Unie.

2.2 Organisatiestructuur van EMAS

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

1. het directiecomité van EMAS

2. de EMAS-projectbeheerder

3. het EMAS-team

Het directiecomité van EMAS

Het directiecomité van EMAS is een orgaan dat het bestuur van het EESC en van het 
CvdR vertegenwoordigt. De leden ervan zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de 
goede werking van het 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:

EESC CvdR

Secretaris-generaal 

Kabinetschef van de secretaris-generaal

Directeur van het directoraat Logistiek

Directeur van het directoraat Wetgevingswerkzaamheden, 
belast met milieukwesties

Directeur van het directoraat Personeel en Interne Diensten

Vertegenwoordiger van het personeelscomité

Secretaris-generaal 

Kabinetschef van de secretaris-generaal

Directeur van het directoraat Vertaling

Directeur van het directoraat Wetgevingswerkzaamheden, 
belast met milieukwesties

Directeur van het directoraat Administratie en Financiën 

Vertegenwoordiger van het personeelscomité

De EMAS-projectbeheerder

De beheerder van het EMAS-project is verantwoordelijk voor de toepassing van het MBS 
volgens de geldende EMAS-criteria.
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De projectbeheerder 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 enzovoorts;

• de coördinatie van het project in alle directoraten;

• de organisatie van campagnes om mensen bewust te maken van het belang van 
milieubescherming;

• de organisatie van beoordelingen door de directie;

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

• de organisatie van interne milieuaudits;

• de opstelling en bijwerking van de milieuverklaring.

Er is een intranetsite in het leven geroepen om EMAS meer bekendheid te geven 
bij het personeel en de leden. Daar vinden zij het laatste nieuws, maar ook informatie 
over bewustmakingsevenementen, uitleg over het MBS, de lijst van EMAS-contactpun-
ten, de milieuresultaten, officiële documenten (procedures, milieubeleid enzovoorts), 
maatregelen die de Comités al hebben genomen en tips voor dagelijks milieuvriendelijk 
gedrag.

Ons team

De leden van het EMAS-team treden op als contactpersonen op het gebied van commu-
nicatie en bewustmakingscampagnes. Het EMAS-team is samengesteld uit een vijftigtal 
personeelsleden uit alle directoraten.

Welkomstpagina van de EMAS-
intranetsite van het CvdR en 

het EESC

Het EMAS-team: ongeveer 
zeventig «EMAS-contactpunten» 

houden hun directe collega’s  
op de hoogte van al  

het milieunieuws en verzamelen 
eventuele suggesties.
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3.  Milieuresultaten en -indicatoren 
Hier worden de in het kader van ons actieplan verkregen milieuresultaten gepresenteerd. 

 Onderwerp van de doelstelling In het actieplan 
opgenomen 

sinds

Titel van de huidige 
doelstelling

Resultaten in 2015

Milieuwetgeving4 2009 Onverkorte naleving van de milieuwetgeving Doelstelling afgesloten sinds 
2012 (onverkorte naleving)

Gasverbruik 2009 Vermindering van het gasverbruik per  
kWh/m² met 5 % in de periode 2015-2020 

- 56 % sinds2008
- 11 % sinds 2014

Waterverbruik 2012
Handhaving van het waterverbruik 
per m³ per persoon in de periode 
2015-2020 (referentiejaar: 2014) 

- 44 % (vs. 2009)
- 8 % (vs. 2014) 

Stroomverbruik 2009 Vermindering van het stroomverbruik per 
kWh/m² met 5 % in de periode 2015-2020

- 22 % sinds2009
-1 % sinds 2014

Papier voor publicaties 2009
Rationalisering van het verbruik van papier 
voor publicaties en documentatiemappen 
voor ledenvergaderingen

Geen streefcijfer

Papier voor kantoorgebruik 2009 Vermindering van het papierverbruik 
met 10 % tussen 2013 en 2015 

- 36 % sinds 2009
- 16 % sinds 2012

Afvalvermindering 2009 Vermindering van de afvalberg met 
5 % tussen 2015 en 2017 

- 11 % sinds 2010
+ 17 % sinds 2014

Afvalscheiding 2009 Verbetering van de afvalscheiding 

Groene aankopen 2009
In alle aanbestedingen (ter waarde 
van meer dan 60 000 EUR) worden 
milieuclausules opgenomen 

100 % waarvan 83 % top 
green en 17 % medium green

Dienstauto’s 2009 Vermindering van de vervuiling 
door dienstauto’s

Hogere ecoscore  
(dus minder vervuiling)

Mobiliteit 2014 Percentage van het personeel dat milieu-
vriendelijke vervoermiddelen gebruikt

70,7 % (bij het EESC) en 
73,5 % (bij het CvdR) 

Biodiversiteit 2014 Zorgen voor meer biodiversiteit in de stad, 
en met name voor meer bestuivers Geen streefcijfer

Voeding 2012
Vermindering van het milieueffect 
van het door de cateringbedrijven van 
de Comités geleverde voedsel

Gemiddeld 64 % 
seizoensproducten op het menu; 
4,5 % biologische producten;
3 % fairtradeproducten; 
42 % vis met MSC-keurmerk

Milieueffect van 
conferenties

2013 Vermindering van het milieueffect 
van conferenties Geen streefcijfer

Bewustmaking van 
het personeel

2009 Bewustmaking van het personeel Geen streefcijfer

4

3.1 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 vijf gebouwen en voor de pro-
ductie van warm water voor de sanitaire voorzieningen in het JDE-gebouw.

Toelichting bij de gegevens 

• De door de eenheid Infrastructuur verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de facturen van de 
gasleverancier. 

[4]  Afgerond sinds 2012, omdat de milieuwetgeving onverkort wordt nageleefd
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Indicator: kilowattuur/
dagtemperatuur 

18:18 per persoon en 
per jaar voor de vier 

gebouwen (het JDE-, 
het BvS-, het B68- en 

het REM-gebouw)

• Er zijn maar 4 gebouwen in aanmerking genomen bij de berekening van het 
gasverbruik van beide Comités. De volgende gebouwen zijn buiten beschouwing 
gelaten: 

• het TRE-gebouw, dat over een elektrisch verwarmingssysteem beschikt; 

• het REM-gebouw: vanaf 2016 wordt het gasverbruik van het REM-gebouw 
meegerekend in het totale gasverbruik voor elk van de geanalyseerde jaren;

• vanaf 2015 wordt ook het gasverbruik in het VMA-gebouw5 in dit document 
opgenomen. Aangezien dit gebouw deels door de Comités en deels door de 
Europese Commissie wordt gebruikt, wordt het gasverbruik naar rato van de 
door de Comités gebruikte oppervlakte berekend. Het gasverbruik van het VMA-
gebouw wordt niet bij het verbruik van de andere gebouwen opgeteld om 
vertekening van de eindresultaten te voorkomen. 

• Voor de weerscorrectie “dagtemperatuur 18:18” 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 (zie de tabel in 2.1)6.

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

 

[5]  De gegevens van 2010 van de gebruikers van het VMA-gebouw zijn gebruikt voor de jaren 2009 en 
2010, omdat er geen nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over de periode vóór maart 2010.

[6]  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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Indicator: kilowattuur/
dagtemperatuur 18:18 
per m² en per jaar voor 
de vier gebouwen (het 
JDE-, het BvS-, het B68- 
en het REM-gebouw)

Indicator: kilowattuur/
dagtemperatuur 18:18 
per persoon en per jaar 
voor het VMA-gebouw  

Analyse van de resultaten
56 % minder gas verbruikt sinds 2008

Tussen 2008 en 2015 is het gasverbruik per persoon met 56 % afgenomen. Die vermindering 
verliep de afgelopen acht jaar geleidelijk, en kwam in 2015 uit op een nieuwe afname van 8 %. 

Het doel om het gasverbruik ten opzichte van 2014 met 5 % te verminderen, is dus ruim-
schoots bereikt: de uiteindelijke verbruiksvermindering beliep in het eerste jaar van de nieuwe 
doelstelling niet minder dan 8 %.

In het VMA-gebouw is het gasverbruik per persoon tussen 2014 en 2015 met 11 % gestegen. 
Die stijging is te wijten aan de afname van het aantal gebruikers van het gebouw in 2015 en 
de strenge winter van 2014-2015, waarvan de gevolgen voor het gasverbruik niet volledig 
kunnen worden gecompenseerd door de weerscorrectie.

Indicator: kilowattuur/
dagtemperatuur 18:18 
per m² en per jaar voor 
het VMA-gebouw
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Maatregelen waaraan dit resultaat te danken is

Deze besparingen zijn te danken aan de voortdurende inzet van de ingenieurs.

In 2015 was het vooral zaak de prestaties van de maatregelen uit 2013 en 2014 te verbete-
ren. Zo werd het programmeersysteem geoptimaliseerd en zodanig nauwkeurig afgesteld dat 
lege vergaderzalen niet langer onnodig worden verwarmd, en werden de convectoren in het 
B68-gebouw voorzien van betere regelinstrumenten.

In 2015 werd het GTB (gecentraliseerd technisch beheer) voor het BvS-gebouw volledig in ge-
bruik genomen en werd achter een aantal radiatoren een reflecterende isolatieplaat geplaatst. 
Daardoor daalde het gasverbruik per persoon voor dat gebouw met 11 %. In het B68-gebouw 
is het verbruik per persoon stabiel gebleven. Deze stagnering is waarschijnlijk het gevolg van 
de afname, in 2015, van het aantal medewerkers in dit gebouw.

Aangezien het contract voor onderhoudsdiensten in de gebouwen in 2015 werd verlengd, 
leende de situatie zich niet tot grote maatregelen om het gasverbruik terug te dringen.

De daling van het gasverbruik is in 2008 ingezet in de vier gebouwen die voor deze indica-
tor worden meegerekend. Deze afname is het duidelijkst in het JDE-gebouw (-63 %) en het 
B68-gebouw (-67 %) en is minder uitgesproken in het BvS-gebouw, met een afname van 21 %. 

De eigenschappen van de verwarmingsinstallaties verschillen sterk van gebouw tot gebouw. 
Een «statische» vorm van verwarming (radiatoren), zoals die van het BvS-gebouw, biedt de 
technici minder optimaliseringsmogelijkheden dan een «dynamisch» systeem (HVAC en con-
vectoren) zoals dat van het JDE- en het B68-gebouw.

Anderzijds moet worden opgemerkt dat het verwarmingssysteem in het BvS-gebouw in ab-
solute zin «per m²» zuiniger is dan dat van de andere gebouwen. De dynamische systemen 
in het JDE-gebouw en het B68-gebouw bieden weliswaar een hoger comfortniveau, maar 
hebben een relatief hoger energieverbruik.

In de toekomst

In de toekomst zal, voor zover 
dit technisch haalbaar is en er 
voldoende begrotingsmidde-
len beschikbaar zijn, de mo-
gelijkheid worden onderzocht 
het verbruik verder te vermin-
deren door systemen voor de 
terugwinning van energie uit 
de ventilatieluchtstromen te 
installeren.

Al die maatregelen, evenals 
andere waarnaar nog onder-
zoek wordt gedaan, staan in 
de tabel «Omschrijving van de 
significante milieuaspecten en 
milieueffecten van de milieu-
doelstellingen» (zie 4.2).

In 2016 zal de haalbaarheid van de projecten onder de loep worden genomen. De ingenieurs 
hebben voor volgend jaar geen grote maatregelen gepland.

Er zullen wel enkele maatregelen worden getroffen om de isolatie van de gebouwen te ver-
beteren: 

• installatie van snelle rolluiken voor de parkeergarage van het JDE-gebouw;

• verbetering van de dubbelwandige gevel van het REM-gebouw;

• vervanging van de buitenraamwerken van het BvS-gebouw.

Vergaderzalen in het JDE-
gebouw: er is een «slim 

systeem» voor de bediening van 
de ventilatie-inrichtingen in de 

vergaderzalen ingevoerd. Dit 
systeem past het bedrijfsbereik 
aan op basis van de in AGORA 
geregistreerde vergaderingen.

Verbetering van de 
energieprestatie: in 2015 werd 

achter sommige radiatoren 
warmtereflecterende isolatiefolie 

aangebracht om de prestaties 
van de radiatoren in het  

BvS-gebouw te verbeteren.
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3.2 Waterverbruik 

Doelstelling: handhaving van het verbruik per persoon, uitgedrukt in m³, in de periode 2015-
2020 (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 buiten-
tuinen. 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 wa-
terbedrijf in 2009, 2010 en 2011 en de standen van de watermeters sinds 2012. De gegevens op 
de facturen bestrijken zeer uiteenlopende perioden. De cijfers voor de jaren 2009, 2010 en 2011 
zijn dan ook een extrapolatie over een jaar. Daarom vormen de gegevens voor de eerste drie jaar 
slechts een schatting en kunnen ze niet als nauwkeurig worden beschouwd.

Vanaf 2015 wordt ook het waterverbruik van het VMA-gebouw7 in dit document opgenomen. 
Aangezien dit gebouw deels door de Comités en deels door de Europese Commissie wordt 
gebruikt, wordt het waterverbruik naar rato van de door de Comités gebruikte oppervlakte 
berekend. Het waterverbruik van het VMA-gebouw wordt niet bij het verbruik van de andere 
gebouwen opgeteld om vertekening van de eindresultaten te voorkomen.

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

[7]  De gegevens van 2010 van de gebruikers van het VMA-gebouw zijn gebruikt voor de jaren 2009 en 
2010, omdat er geen nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over de periode vóór maart 2010.

Indicator: 
waterverbruik per 
jaar en per persoon, 
uitgedrukt in m³, voor 
de vijf gebouwen 
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Analyse van de resultaten

-44 % sinds 2009 

Tussen 2009 en 2015 is het waterverbruik per persoon met 44 % afgenomen. Die ver-
mindering verliep de afgelopen acht jaar geleidelijk, en kwam in 2015 uit op een nieuwe 
afname van 8 %.

De doelstelling om het waterverbruik per persoon, uitgedrukt in m³, te handhaven ten 
opzichte van 2014 werd dus ruimschoots bereikt en zelfs overtroffen. 

Het VMA-gebouw werd vóór 2014 niet meegenomen in de analyse van het waterverbruik. 
Het verbruik lijkt tussen 2014 en 2015 met 4 % te zijn afgenomen, terwijl de schommelin-
gen in het waterverbruik tussen 2009 en 2015 waarschijnlijk het gevolg zijn van de steeds 
wisselende gebruikers en de omvangrijke ruwbouwwerkzaamheden.

Verbeteringen

Voor het JDE-gebouw heeft een reeks 
reparaties van het bewateringssysteem 
voor de bamboeplanten in de voorgevel 
het waterverbruik sterk helpen terugdrin-
gen. In juni 2015 werd een watermeter 
geïnstalleerd, waardoor waterlekken in 
het systeem kunnen worden opgespoord 
en snel kunnen worden aangepakt.

Er is sinds een aantal jaar een proactieve 
aanpak ingesteld om het risico op weg-
lekkend water in de gebouwen ook in 
het algemeen minder groot te maken. 
Het personeel wordt attent gemaakt op 
het risico op lekkages, zodat die onmid-
dellijk worden gemeld bij de technische 
diensten. Daarnaast wordt er bijzondere 
aandacht besteed aan preventieve acties, 
met regelmatige controles in de risicozo-
nes (voornamelijk toiletten en keuken-
hoeken). 

Lekkages: op stickers in de 
toiletten wordt het personeel 
gevraagd om bij een lekkage 

de technische dienst te 
waarschuwen

Indicator: 
waterverbruik per 

jaar en per persoon, 
uitgedrukt in m³, voor 

het VMA-gebouw.

Bewatering van de 
bamboeplanten:  

het automatische 
bewateringssysteem van de 

bamboebakken in de voorgevel 
van het JDE-gebouw verbruikte 

veel water en vertoonde 
vaak lekkages. Het systeem 

is aanzienlijk verbeterd en de 
resultaten waren meteen te 

zien in de statistieken over het 
waterverbruik in het  

JDE-gebouw.
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In de toekomst

Voor het bewateringssysteem voor de bamboeplanten zal er, naast het simpelweg repareren 
van lekken zoals dat tot nu toe is gebeurd, een studie worden verricht om na te gaan hoe het 
systeem kan worden verbeterd om nog meer water te besparen. 

Ook zal worden onderzocht of het mogelijk is om de toiletten in het BvS-gebouw te voorzien 
van een dubbele spoelknop om de benodigde hoeveelheid water beter te kunnen doseren.

3.3 Stroomverbruik 

Doelstelling: vermindering van het stroomverbruik, uitgedrukt in kWh/persoon, met 5 
% in de periode 2015-2020 (referentiejaar: 2014).

Gebruik:

Er is vooral stroom nodig voor de verlichting, de liften, de airconditioning, de computers, 
de printers en andere elektrische apparaten, en voor de verwarming van het TRE-gebouw.

Sinds 2009 verbruiken de Comités uitsluitend groene stroom.

Toelichting bij de gegevens 

• De door de eenheid Infrastructuur verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de facturen 
van de stroomleverancier. 

• Voor het stroomverbruik “per persoon” wordt uitgegaan van het aantal personeelsleden 
met kantoorruimte, dat eenmaal per jaar wordt geteld (zie de tabel in 2.1)8. 

• Sinds 2015 valt het VMA-gebouw onder het toepassingsgebied van het 
milieubeheersysteem. De gegevens over het stroomverbruik in dat gebouw zijn 
daarom in dit document opgenomen. Aangezien dit gebouw deels door de Comités 
en deels door de Europese Commissie wordt gebruikt, wordt het stroomverbruik naar 
rato van de door de Comités gebruikte oppervlakte berekend. Het stroomverbruik van 
het VMA-gebouw 9 wordt niet bij het verbruik van de andere gebouwen opgeteld om 
vertekening van de eindresultaten te voorkomen.

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

[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.

[9]  De gegevens van 2010 van de gebruikers van het VMA-gebouw zijn gebruikt voor de jaren 2009 en 
2010, omdat er geen nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over de periode vóór maart 2010.

Indicator: 
kilowattuur per persoon 
in alle vijf gebouwen
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Indicator: 
kilowattuur per m² voor 

het VMA-gebouw 

Indicator: 
kilowattuur per persoon 

voor het VMA-gebouw 

Indicator: 
kilowattuur per m² in 

alle vijf gebouwen 
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Analyse van de resultaten

-20 % sinds 2008 

Tussen 2008 en 2015 is het stroomverbruik per persoon met 20 % afgenomen. Die ten-
dens zette zich geleidelijk aan door tot in 2014. In 2015 nam het stroomverbruik licht toe, 
met 2 %. 

De doelstelling om het stroomverbruik tegen 2020 met 5 % te verminderen ten opzichte 
van 2014 is nog niet bereikt. Dit is wel het eerste jaar dat wordt geanalyseerd in het kader 
van de nieuwe doelstelling voor het stroomverbruik. 

De toename van het stroomverbruik per persoon tussen 2014 en 2015 is waarschijnlijk te 
wijten aan de afname van het aantal gebruikers van de gebouwen, in het bijzonder van 
het TRE-gebouw. Het reële stroomverbruik voor alle gebouwen samen is evenwel met  
1 % afgenomen.

Maatregelen waaraan dit resultaat te danken is

Zoals al werd aangehaald, is de toename van het stroomverbruik per persoon waarschijn-
lijk te wijten aan de afname van het aantal personeelsleden. Het reële stroomverbruik is 
in 2015 slechts 1 % gedaald en dus vrij constant gebleven ten opzichte van 2014. Deze 
verdere daling van het reële stroomverbruik in 2015 is hoofdzakelijk te danken aan de 
talrijke afstellingen van de technische installaties voor een optimaal gebruik ervan. Aan-
gezien het contract voor onderhoudsdiensten in de gebouwen in 2015 werd verlengd, 
leende de situatie zich niet tot grote maatregelen om het stroomverbruik terug te drin-
gen. 

De doorgevoerde aanpassingen staan in de tabel «Omschrijving van de significante mi-
lieuaspecten en milieueffecten van de milieudoelstellingen» (zie 4.2) en hebben betrek-
king op:

• het soort verlichting (renovatie, spaarlampen, afstelling van de lichtsterkte);

• de tijdschakeling van de verlichting;

• de geleidelijke modernisering van de liften;

• het optimale gebruik van technische en kantoorapparatuur (boilers, printers, pc’s, 
bewustmaking van het personeel);

• het optimale gebruik van de koelinstallaties (en de verwarmingsinstallaties);

• de tijdschakeling van het verkoelingssysteem in de zomer.

Tussen 2011 en 2015 zijn alle liften in het JDE-, het BvS-, het TRE- en het B68-gebouw ge-
renoveerd. Er zijn systemen voor de terugwinning van energie in aangebracht waardoor een 
lift tot 30 % minder energie verbruikt. Dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het stroom-
verbruik van het BvS-gebouw aanzienlijk is gedaald. In het TRE-gebouw, dat elektrisch wordt 
verwarmd, zorgde de relatief strenge winter van 2014-2015 daarentegen voor een aanzienlij-
ke stijging van het stroomverbruik ten opzichte van 2014.
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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-ge-
bouw) 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 één na grootste gebouw is, heeft geen air-
conditioning, wat verklaart waarom daar per persoon en per m² veel minder stroom wordt 
verbruikt dan in de andere gebouwen. Het TRE-gebouw, dat elektrisch wordt verwarmd, is 
gevoelig voor weersomstandigheden. 

In de toekomst 

In 2016 zal de haalbaarheid van nieuwe energiebesparingsmaatregelen worden bestudeerd. 
Een van de acties die momenteel worden overwogen, is het installeren van meerdere meters 
om een beter inzicht te krijgen in het stroomverbruik per gebruikstype en om dit verbruik 
nauwlettender in de gaten te kunnen houden. Dat kan erg nuttig zijn om abnormaal stroom-
verbruik op te sporen en gerichte maatregelen te treffen om het probleem te verhelpen. 

Daarnaast is er een project gepland om de verlichting in de toiletten en de parkeergarages 
van het JDE-gebouw te vervangen door ledlampen, die veel zuiniger zijn. In de parkeergarage 
wordt de nieuwe verlichting uitgerust met aanwezigheidsdetectoren en een slim beheersys-
teem. Zo zou het stroomverbruik volgens de studies met 66 % kunnen worden teruggedron-
gen.

Enkele andere belangrijke maatregelen die naar verwachting in 2017 van start gaan:

• de vervanging van het elektrische verwarmingssysteem door een 
gasverwarmingssysteem in het TRE-gebouw;

• de geleidelijke vervanging van de pompen met vast debiet door pompen met variabel 
debiet;

• de vervanging van de koelinstallaties in het B68-gebouw door zuinigere installaties.

• Optimalisering van de ventilatie van de dubbelwandige gevel van het JDE-gebouw

Deze maatregelen staan ook beschreven in de tabel “Omschrijving van de significante mili-
euaspecten en milieueffecten van de milieudoelstellingen” (zie 4.2).

Productie van hernieuwbare energie

Op de daken van het JDE-gebouw en het B68-gebouw zijn in de zomer van 2010 zon-
nepanelen (150 m²) geplaatst. De jaarlijkse productie in de eerste vijf volledige jaren na 
de installatie ervan bedroeg ongeveer 13 MWh, ofwel ongeveer 0,15 % van het totale 
stroomverbruik van beide Comités. In 2015 was de productie met 15 243 MWh groter 
dan de vijf voorgaande jaren. Er werd voorzien in 0,18 % van het totale stroomverbruik. 

Systeem voor de terugwinning 
van energie

Tractietoestel van een lift 
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Zonnepanelen op het dak 
van het B68-gebouw

Het jaar 2015 is dus het beste jaar geweest voor de productie sinds de plaatsing van de 
zonnepanelen.

3.4 Papierverbruik 

Papier wordt in beide Comités op twee zeer verschillende manieren verbruikt:

• als kantoorpapier: hierbij gaat het om gerecycleerde A4-bladen van 80 g die de 
personeelsleden voor hun eigen printers of voor die van het netwerk gebruiken;

•  als papier voor publicaties: hierbij gaat het om allerlei soorten papier die alleen 
door de eenheid Drukkerij worden gebruikt om kopieën10 van vergaderstukken en 
communicatiemateriaal te maken. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
brochures, boeken, posters, wenskaarten en visitekaartjes e.d., die meestal in kleurendruk 
en op speciaal papier worden uitgebracht.

[10]  Op A4-kringlooppapier van 80 g dat zwart-wit en dubbelzijdig wordt bedrukt.



24Milieuverklaring 2016   |  

Indicator: 
jaarlijks aangekochte 

hoeveelheid papier 
voor publicaties, 

in ton en per 
soort papier

Indicator: 
aantal geprinte 

bladzijden per 
personeelslid per dag 

Kantoorpapier

Doelstelling: de in 2013 vastgelegde doelstelling bestond erin om het verbruik van kan-
toorpapier tussen 2013 en 2015 (ten opzichte van 2012) met 10 % te verminderen. 

Analyse van de resultaten  

Bevestiging van de dalende tendens 

De dalende tendens die sinds 2009 kon worden 
opgetekend, heeft zich ook in 2015 doorgezet: het 
papierverbruik bleef op hetzelfde niveau als in 2014. 
Het verbruik van kantoorpapier is met 36 % afgeno-
men ten opzichte van 2009, van ongeveer 30 blad-
zijden per persoon per dag naar 19. Tussen 2012 en 
2015 is het papierverbruik per persoon met 16 % af-
genomen. De doelstelling om het verbruik van kan-
toorpapier tussen 2013 en 2015 (ten opzichte van 
2012) met 10 % te verminderen is dus bereikt. 

Papier voor publicaties

Doelstelling: rationalisering van het verbruik van papier voor publicaties en voor de do-
cumentatiemappen 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 communicatiepro-
gramma’s van de Comités.

Inzameling van voorbladen (van 
netwerkprinters) voor hergebruik 

als kladpapier of voor scholen.
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Analyse van de resultaten

Met deze indicator wordt gemeten hoeveel papier er is aangekocht en niet hoeveel pa-
pier er 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 beleidsac-
tiviteiten en van het aantal door beide Comités uitgebrachte adviezen.

Sinds 2012 lijkt de hoeveelheid papier die wordt aangekocht voor publicaties evenwel 
aanzienlijk te dalen. 

Die daling is hoofdzakelijk te verklaren door de afname in de categorie 100 % kringloop-
papier in A4-formaat. Dit papier wordt gebruikt voor de werkdocumenten die tijdens de 
zittingen en andere vergaderingen van de leden worden behandeld. 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 enzovoorts.

De overige categorieën papier worden gebruikt voor brochures en communicatiemid-
delen. De hoeveelheid papier die daarvoor wordt gebruikt, lijkt eerder toe te nemen. 
De verklaring daarvoor schuilt mogelijk in het beheer van de voorraden: het papier is al 
aangekocht, maar nog niet daadwerkelijk verbruikt. Het is dan ook zinvoller om de ten-
densen over meerdere jaren te analyseren; op de lange termijn lijkt dan ook het verbruik 
van papier voor publicaties af te nemen.

Genomen maatregelen

Om het gebruik van papier voor publicaties te rationaliseren, zijn er vanaf 2010 meerdere 
maatregelen genomen: er wordt bijgehouden hoeveel papier per papiersoort (kringloop-
papier, gebleekt papier, chloorvrij papier) wordt gebruikt; met de documentatiemappen 
die op bijeenkomsten (zittingen, afdelingsvergaderingen, commissievergaderingen en-
zovoorts) aan de leden worden uitgedeeld, wordt efficiënter omgesprongen; en “inter-
ne 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. Ook wordt nagedacht over maatregelen ter vermindering van 
de hoeveelheid extern, niet op naam verstuurd reclamedrukwerk voor het personeel en 
leden in het algemeen, dat tot meer papierafval leidt.

Er werd een proefinitiatief voor paper poor meetings (“papierarme vergaderingen”) ten 
uitvoer gelegd. Bedoeling was de mogelijkheden te onderzoeken om vooral met elektro-
nische middelen en weinig papier een advies op te stellen. De technische en praktische 
beperkingen waarop de deelnemers aan dit initiatief zijn gestuit, moeten eerst worden 
verholpen voordat er kan worden overwogen om het experiment verder te zetten. Tol-
ken en leden die niet over de nodige computerapparatuur e.d. beschikken, hebben nog 
steeds papier nodig.

Vermindering van het aantal aan alle personeelsleden uitge-
deelde publicaties: de 1 300 personeelsleden krijgen niet langer 
een exemplaar van het personeelsblad en andere publicaties op-
gestuurd. In plaats daarvan staan deze publicaties uitgestald op 
plaatsen waar veel mensen langskomen. Bovendien staan deze 
publicaties doorgaans ook op het intranet. Door deze maatrege-
len kon flink worden gesnoeid in de oplage van deze publicaties, 
waardoor de papierafvalberg is geslonken.

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 ratio-
neel papergebruik te bereiken. Het percentage kringlooppapier neemt af omdat het gekoppeld 

Uitstaleenheden voor 
zelfbediening op druk 
bezochte plaatsen: publicaties 
voor personeelsleden worden niet 
langer stelselmatig uitgedeeld. 
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is aan de tendens van de aangekochte hoeveelheid A4 100 % kringlooppapier, dat hoofdzakelijk 
wordt gebruikt voor kopieën van documenten die tijdens de zittingen en andere vergaderingen 
van de leden worden behandeld. De cijfers in die categorie zijn sterk gedaald, terwijl het gebruik 
van andere categorieën niet-gerecycleerd papier eerder stabiel blijft.

Voor de brochures van de Comités die met een 
offsetprinter worden gedrukt, wordt kringlooppa-
pier gebruikt. Als niet aan het gebruik van nieuw 
vervaardigd papier (bijvoorbeeld voor omslagen of 
digitaaldruk) valt te ontkomen, dan is dat in de re-
gel gemaakt van pulp dat is gebleekt volgens een 
ECF (elementary chlorine free)- of een TCF (totally 
chlorine free)-procedé.

De drukkerij bestudeert momenteel de mogelijkheid om kringlooppapier te gebruiken 
voor digitaal (en niet met een offsetprinter) gedrukte publicaties. Bij die druktechniek kon 
tot op heden om technische redenen geen kringlooppapier worden gebruikt. Als het re-
sultaat van de tests positief is, zou het aandeel van kringlooppapier in de totale hoeveel-
heid aangekocht papier kunnen worden vergroot. 

Extern geproduceerd drukwerk

Drukwerk kan afkomstig zijn van onze eigen drukkerijen, maar ook van drukkerijen bui-
ten de Comités. Extern geproduceerd drukwerk wordt onder kwalitatieve en kwantitatie-
ve controle gehouden. De hoeveelheid extern geproduceerd drukwerk is door de jaren 
heen afgenomen, behalve in 2011, vanwege een bijzondere publicatie. 

Van kringlooppapier 
vervaardigde brochures
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3.5 Afvalberg 

Doelstelling: vermindering van de afvalberg tussen 2015 en 2017 met 5 % (ten opzichte 
van 2014) 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 worden de statistieken gebaseerd op het werkelijke gewicht 
van het afval en zijn zij dus veel nauwkeuriger.

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. 

Doelstelling bereikt: -7 %

• Tussen 2014 en 2015 is de per persoon en per jaar gegenereerde totale hoeveelheid 
afval met 7 % afgenomen.

• De hoeveelheid restafval is tussen 2010 en 2015 met 31 % afgenomen. Tussen 2014 
en 2015 is deze hoeveelheid met 28 % gedaald. Die verandering is waarschijnlijk te 
verklaren door het feit dat het afval tegenwoordig wordt gewogen en niet langer 
wordt geschat. 

• Het papierafval is tussen 2010 en 2015 met 50 % afgenomen, maar met 24 % gestegen 
tussen 2014 en 2015. Die stijging is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de archieven 
in 2015 werden opgeruimd.

• De hoeveelheid PMD-afval is tussen 2014 en 2015 met 30 % toegenomen, hetgeen op 
een onmiskenbaar betere afvalscheiding bij de Comités wijst. 

• Het glasafval is met 7 % afgenomen tussen 2010 en 2015 en met 61 % tussen 2014 
en 2015. Dat komt waarschijnlijk doordat er in 2015 minder evenementen werden 
georganiseerd in de Comités.

• De hoeveelheid organisch afval is met 13 % verminderd, hetgeen deels te danken is 
aan de acties tegen voedselverspilling.

• Er worden ook gegevens verzameld over de totale hoeveelheid afval, met inbegrip van 
afval van bouwplaatsen, afval afkomstig van werkzaamheden, meubilair enzovoorts. 
In 2015 nam de totale hoeveelheid restafval met 20 % toe. Dat afval was hoofdzakelijk 
afkomstig van de bouwplaatsen waar vloertapijten zijn vervangen en gangen en valse 
plafonds zijn verbouwd, en van de renovatiewerkzaamheden aan de daken.

Indicator: gewicht 
per jaar, per soort 
afval en per persoon
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• Het percentage gevaarlijk afval van de totale hoeveelheid afval bedroeg in 2015 
ongeveer 5 % (2,6 % in 2014). Die stijging is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat een 
grote voorraad oude IT-apparaten werd verwijderd.

Afvalinzameling

• Het afval wordt normaliter opgehaald met een vrachtwagen van een erkend 
afvalinzamelingsbedrijf.

• Gevaarlijk afval wordt voor iedere dienst apart opgehaald. Tot gevaarlijk, bij de Comités 
ingezameld afval worden gerekend: afgedankte elektrische of elektronische apparaten 
(de hoofdmoot van al het gevaarlijk afval), door de medische diensten gebruikte 
naalden, voor de printers gebruikte toners en cartridges, tl-buizen en gloeilampen, 
door de schoonmaakdiensten van de gebouwen gebruikte oliën, drukkerijafval (vuile 
doeken, inkt, vervuild water), lege verfblikken enzovoorts.

• Voedselresten (met andere woorden organisch afval) worden sinds augustus 2010 
afzonderlijk opgehaald en daarna omgezet in biogas.

Bezoek aan de locatie voor opslag en verwerking van organisch afval  

Eind 2014 heeft een delegatie van vertegenwoordigers van de Comités de locatie voor 
verwerking van het door de Comités gegenereerde afval bezocht. De bedoeling van het 
bezoek was te begrijpen hoe het van de Comités afkomstige afval wordt beheerd en of 
dit op duurzame en milieuvriendelijke wijze plaatsvindt. 

Tijdens dit bezoek kon worden vastgesteld dat al het van de Comités afkomstige orga-
nische afval naar behoren wordt gerecycleerd en in biomethaan en natuurlijke meststof 
voor de landbouw wordt omgezet.

Kortom, de keten van duurzaam afvalbeheer lijkt correct te worden gevolgd, waarbij het 
bedrijf bijzondere aandacht besteedt aan de opslag van de verschillende soorten afval.

Maatregelen om de afvalberg te verkleinen

Afvalvermindering tijdens de organisatie van evenementen
Tijdens conferenties en grote evenementen in de gebouwen van de Comités (open da-
gen enzovoorts), is er bijzondere aandacht voor afvalvermindering. Zie de doelstelling 
ten aanzien van het milieueffect van conferenties.

Vermindering van voedselverspilling
De Comités zetten zich al jarenlang in voor de bestrijding van voedselverspilling. Ze heb-
ben diverse bewustmakingsacties opgezet in het kader van de Europese week van de 
afvalvermindering (in 2011, 2013 en 2015 was voedselverspilling het thema).

In nauwe samenwerking met het cateringbedrijf zijn concrete maatregelen getroffen wat 
betreft aankoop- en voorraadbeheer, bewaring van voedsel en maaltijden, bewustma-
king van het keukenpersoneel en gebruik van de verkoopstatistieken.

In 2014 heeft Leefmilieu Brussel de Comités aangespoord op deze weg verder te gaan 
en de verspilling in de kantine, alsmede die door buffetten in hun gebouwen, te vermin-
deren. De oorzaken van de verspilling werden nauwkeurig geanalyseerd en de buffetten 
werden gemonitord, teneinde verbeterpunten vast te stellen. Er worden instrumenten 
ontwikkeld om de verspilling te meten en om betrokkenen (organisatoren van evene-
menten van beide Comités en externe partners) met name aan de hand van een prak-
tische gids voor te lichten en bewust te maken. Tevens wordt gestreefd naar continue 
analyse en verbetering.

In het nieuwe contract voor cateringdiensten dat in december 2015 in werking is getre-
den, is de strijd tegen voedselverspilling als integraal onderdeel opgenomen. Daarnaast 
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werd het hele jaar gewerkt aan de voorbereiding van een proefproject voor voedsel-
schenking, dat in oktober 2015 van start is gegaan. Het project is bedoeld om de voedse-
loverschotten van buffetten onder bepaalde voorwaarden weg te schenken.

Vermindering van voedselafval (Europese week van de afvalvermindering 2015) 
Beide Comités nemen elk jaar deel aan de Europese week van de afvalvermindering. Elk 
jaar wordt een ander thema uitgelicht: papier, voedselverspilling, elektronisch afval en-
zovoorts. In 2015 was deze bewustmakingsactie gericht op voedselafval. De boodschap-
pen rustten op twee pijlers: de hoeveelheid voedselafval beperken door ons bewust te 
worden van de sociale en milieueffecten en voedselresten en fruit en groenten met een 
afwijkende vorm hergebruiken.

Er worden ook andere maatregelen getroffen 
voor een beter afvalbeheer. Zo wordt er sinds 
2008 79 % minder afval geproduceerd in de 
vorm van wegwerpbordjes en -bestek. Die ster-
ke daling is vooral te danken aan het besluit om 
het gebruik van wegwerpbekertjes voor warme 
dranken tijdens vergaderingen niet langer toe te 
staan. Ook de inwerkingtreding van het nieuwe 
cateringcontract in 2015, dat het gebruik van 
wegwerpmateriaal sterk inperkt en de gebruikers 
van de cateringdiensten aanmoedigt om hun ei-
gen kopje mee te brengen11 heeft een positieve 
invloed gehad.

Afvalscheiding

De EMAS-dienst voert samen met de schoonmaakdienst ieder jaar één of twee kwaliteits-
controles van de afvalscheiding uit. Dankzij deze controles kan worden bepaald welke 
soorten vuilnisbakken nodig zijn en waar in de gebouwen afvalscheiding nog problemen 
geeft.

Statistieken van deze afvalscheidingscontroles tonen aan dat het personeel van de Co-
mités het afval zeer goed scheidt. Bij problemen wordt via de EMAS-contactpunten een 
gerichte, contextspecifieke boodschap uitgestuurd naar de gebruikers.

In elk gebouw zijn dozen en bakken neergezet 
voor speciale inzamelingen: glas, lege batterij-
en, kurken, pennen en markeerstiften en cd’s en 
dvd’s. 

In de ruimten voor bezoekers, die naargelang 
van hun land van herkomst soms sterk verschil-
lende sorteergewoonten kunnen hebben, is in 
2015 een nieuw formaat vuilnisbak geplaatst 
met duidelijkere pictogrammen. Uit de controles 
in 2015 blijkt dat de afvalscheiding aanzienlijk is 
verbeterd.

[11]  De personeelsleden worden via een financiële stimulans aangespoord om hun eigen kopje te ge-
bruiken: sinds 1 december 2015, de datum waarop het nieuwe cateringcontract in werking is getreden, 
krijgt elke klant 5 cent korting op dranken (koffie, thee enzovoorts) als hij zijn eigen kopje meebrengt. 
Voor dranken die worden geserveerd in een wegwerpbeker, wordt dan weer een toeslag van 5 cent aan-
gerekend.

Hergebruik van papier: 
de drukkerij maakt van 
papiercoupures notitieblokken

Dankzij het nieuwe formaat 
vuilnisbakken sorteren bezoekers 
hun afval opmerkelijk beter. 
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Inzameling van gebruikte 
pennen en markeerstiften.

Open bibliotheek: een initiatief om de uitwisseling 
van goederen te stimuleren en overconsumptie te 
voorkomen. Iedereen mag boeken – zonder registratie 
of controle – komen brengen of meenemen. 
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Indicator: 
hoeveelheid gebruikte 
schoonmaakmiddelen 
(standaardproducten 
ten opzichte van 
milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen) 

3.6 Groene aankopen  

Doelstelling: in alle aanbestedingen (ter waarde van meer dan 60 000 EUR) worden mi-
lieuclausules opgenomen.

Resultaten: sinds 2011 controleert de EMAS-dienst of in alle door het directoraat Lo-
gistiek uitgeschreven aanbestedingen milieuclausules worden opgenomen. Sinds 2015 
wordt deze aanpak ook toegepast in alle andere directoraten.

In 2015 is de EMAS-dienst geraadpleegd over 23 
aanbestedingsprocedures. Als het voorwerp van 
de aanbesteding zich daartoe leent, worden mili-
eucriteria in de aanbesteding opgenomen, hetzij 
als vereiste in de omschrijving van het gevraagde 
product of de gevraagde dienst, hetzij als gun-
ningscriterium om de meest milieuvriendelijke 
inschrijvingen te bevoordelen. Die milieucriteria 
hebben gewoonlijk betrekking op afvalverwer-
king, opslag van gevaarlijke producten, materiaal- 
en productkeuze, energieverbruik van elektrische 
apparatuur en naleving van milieuwetgeving. De 
belangrijkste aanbestedingen die in 2015 werden 
herzien, hadden betrekking op: cateringdiensten, 
afwerkingswerkzaamheden (schilderwerken en 
scheidingswanden), diensten in verband met de 
organisatie van evenementen en aankoop van 
promotiegadgets.

Momenteel wordt een lopend contract getoetst 
aan een follow-upindicator: schoonmaakmidde-
len. Dit gold ook voor een contract voor fytosa-
nitaire producten, maar daarachter is in 2011 een 
punt gezet; de doelstelling om uitsluitend mili-
euvriendelijke middelen te gebruiken, was toen 
namelijk volledig bereikt.

Schoonmaakmiddelen

Doelstelling: aankoop van milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen en consumptie-
artikelen.

Aankoop van 
kantoorbenodigdheden: 
mogelijkheid om milieuvriendelijkere 
artikelen te kopen, zoals balpennen 
met vullingen, markeerstiften 
op waterbasis waarvan de 
plastic onderdelen voor 90 % 
van gerecycleerd materiaal zijn 
gemaakt en correctierollers met een 
behuizing van gerecycleerd plastic.

Contract voor onderhoud 
van de groene ruimte en 
kamerplanten:  het gebruik 
van chemische fytosanitaire 
producten is niet toegestaan. 
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Indicators: 
ecoscore en gewogen 
gemiddelde ecoscore

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.

Het schoonmaakbedrijf van de Comités gebruikte tot 2009 uitsluitend standaardproduc-
ten. Vanaf 2010 is het een groot deel daarvan gaan vervangen door milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen. In 2012 zijn er bij de Comités speciale behandelingen uitgevoerd 
(het afschuren van en aanbrengen van een beschermlaag op vinylvloeren) waarvoor 
standaardproducten zijn gebruikt. In 2015 was 79 % van alle gebruikte schoonmaakmid-
delen milieuvriendelijk. De totale hoeveelheid gebruikte producten is van 2012 tot 2015 
met 40 % verminderd. 

De gebruikte milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen zijn snel en volledig biologisch 
afbreekbaar. Ze bevatten noch bioaccumulerende grondstoffen noch genitreerde mus-
kusverbindingen (geurmiddelen) en zijn gebaseerd op oppervlakteactieve stoffen van 
plantaardige of minerale oorsprong. Bovendien kunnen de navulpakken worden gerecy-
cleerd en de doseerflessen worden hergebruikt.

3.7 Dienstauto’s 

Doelstelling: vermindering van de vervuiling door dienstauto’s. 

De Comités beschikken samen over zeven dienstauto’s: drie voor het EESC en vier voor 
het CvdR. Op de dienstauto’s zijn twee indicatoren van toepassing: de ecoscore en de 
gewogen gemiddelde ecoscore. 

De ecoscore geeft een indicatie van de algemene milieuprestaties van een motorvoer-
tuig. Daarvoor wordt gekeken naar meerdere factoren, zoals het broeikaseffect, de lucht-
kwaliteit en de geluidshinder. Het 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 inge-
voerd om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de voortgebrachte emissies, rekening 
houdend met de afgelegde afstanden.

Hoe hoger de ecoscore en de gewogen gemiddelde ecoscore, hoe beter dat is voor het 
milieu. En dat is het geval bij de Comités.

Voor nog betere resultaten op dit gebied hebben beide Comités bij de vernieuwing van 
hun leasingcontracten zoveel mogelijk rekening gehouden met deze indicatoren. Mo-

Schoonmaakmiddelen: het 
schoonmaakbedrijf van de Comités 

gebruikt hoofdzakelijk producten 
met een milieukeurmerk en probeert 
de hoeveelheid gebruikte producten 

elk jaar verder te beperken. 



33 |   Milieuverklaring 2016

menteel leasen de Comités drie hybride au-
to’s en één elektrische auto.

Bovendien volgen de chauffeurs van de Co-
mités om de twee jaar een opleiding milieu-
vriendelijk rijden.

3.8 Mobiliteit

Doelstelling: vermindering van het milieueffect van het woon-werkverkeer van het per-
soneel.

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 milieu-
vriendelijkere vervoermiddelen: het openbaar vervoer, de fiets, lopen en carpooling.

Hieronder volgen de belangrijkste maatregelen:

Bewustmakingsacties

• organisatie van interne bewustmakingsacties: Friday Foot/Bike Days, de actie “Naar het 
werk zonder auto” – georganiseerd in het kader van de Europese mobiliteitsweek;

• deelname aan externe bewustmakingsacties: Interinstitutional Alternative Mobility Day, 
Bike Experience, Bike to work enzovoorts;

• Step Challenge: een nieuwe actie in de vorm van een uitdaging, waarmee het EESC zijn 
personeel wil aanmoedigen om meer te bewegen. Het is de bedoeling om elke dag 
gemiddeld 10 000 stappen te zetten en zo in verschillende teams het traject van Brussel 
naar Straatsburg af te leggen. Zo’n 200 collega’s zijn deze uitdaging aangegaan.

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.

Financiële bijdrage en organisatie van de gebouwen 

• financiële bijdrage aan de abonnementskosten voor het openbaar vervoer;

• kilometervergoeding voor woon-werkverkeer per fiets (alleen bij het EESC);

• terbeschikkingstelling van tien dienstfietsen, garderobes, douches en kluisjes aan 
personeel dat zich met de fiets verplaatst;

• parkeerplaatsen voor carpoolers en motoren.

Voorlichting en opleiding

• regelmatige voorlichting van het personeel (via mededelingen, strat-up page, CEScoop, 
EMAS-nieuwsbrief enzovoorts) over verontreinigingspieken en alle evenementen die 
gevolgen hebben voor de mobiliteit: stakingen, manifestaties, Europese topbijeenkomsten 
enzovoorts;

• terbeschikkingstelling van specifieke informatie aan het personeel via de intranetpagina 
“Mobiliteit – BVP” – regelgeving, formulieren, bevordering van carpooling, 
fietsinfrastructuur, handige links enzovoorts;

• organisatie van opleidingen: op de fiets in de stad, milieuvriendelijk rijden;

• specifieke workshops tijdens bewustmakingsacties: onderhoud, reparatie en graveren 
van fietsen.

Elektrische dienstauto van het CvdR.
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De twee secretarissen-generaal 
van het EESC en het CvdR nemen 

deel aan de Inter-institutional 
Alternative Mobility Day

In 2014 werden met behulp van de meest recente mobiliteitsenquête de gegevens over 
de door het personeel gebruikte vervoermiddelen verfijnd: 

Uit deze enquête is gebleken dat:

• een ruime meerderheid van de personeelsleden gebruikmaakt van milieuvriendelijke 
vervoermiddelen (70,7 % bij het EESC en 73,5 % bij het CvdR);

• de personeelsleden van de Comités minder gebruikmaken van de auto om naar het 
werk te gaan dan gemiddeld het geval is bij bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (29,3 % van de personeelsleden bij het EESC en 26,5 % bij het CvdR, ten 
opzichte van 45,7 % van de bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Het personeel kan 
dienstfietsen lenen.

Tijdens de workshop fietsen graveren
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Groene daken: 
(778 m²) op het JDE-gebouw

In 2013 is op het BvS-gebouw 
een groen dak van ongeveer 
400 m² aangebracht.

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 van het effect op de biodiversiteit is een van de “verplichte 
indicatoren” uit de EMAS III-verordening. Daaraan kunnen de Comités 
gevolg geven door hun bodemgebruik te bekijken, en dan vooral het 
gebruik van het bebouwde deel van hun percelen. Bebouwde opper-
vlakten laten geen water door, zodat er dus ook geen planten op kun-
nen 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 %).

Van de onbebouwde oppervlakte bestaat  
2 062 m² (15 % van de totale oppervlakte) uit 
groene ruimte. De rest is niet waterdoorla-
tend (stoepen, binnenplaatsen enzovoorts).

Van de bebouwde oppervlakte bestaat  
1 803 m² bovendien uit groene daken (op het 
JDE-gebouw en het BvS-gebouw). 

Groene daken bieden tal van voordelen in 
steden. Behalve voor een onmiskenbare ver-
fraaiing van het stedelijk landschap zorgen 
groene daken voor betere warmte- en ge-
luidsisolatie, minder luchtvervuiling, minder 
CO2-uitstoot en een minder groot warm-
te-eilandeffect van de stad. Daar komt nog 
bij dat groene daken overtollig regenwater 
filteren en reguleren en de biodiversiteit in de 
stad beschermen.
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Het EESC heeft in 2012 twee bijenkorven 
op het dak van het hoofdgebouw laten 
zetten en is daarmee de eerste instelling 
van de EU in Brussel die aan stedelijke 
bijenteelt doet. Het wilde met dit initi-
atief de aandacht van zijn personeelsle-
den en bezoekers op het belang van bij-
en voor het milieu en voor de continuï-
teit van de voedselvoorziening vestigen.

Nadat de bijen in 2014 waren verdwe-
nen, werd het project opgeschort. In 2015 is een aanbesteding uitgeschreven voor het 
onderhoud van de bijenkorven en de communicatie rond het project, maar die heeft 
niet tot de gunning van een contract geleid. In 2016 zal een nieuw project van drie jaar 
worden gelanceerd om vanaf de tweede helft van 2016 nieuwe bijenkolonies te plaatsen.

De bijenkorven zullen symbool staan voor de inzet van het EESC voor een duurzaam 
stadsmilieu. In de buurt van het JDE-gebouw zijn veel parken en tuinen waardoor bijen 
gemakkelijk aan voedsel kunnen komen. Het is de bedoeling om de geoogste honing 
aan de gasten en partners van het Comité aan te bieden. De talrijke publieksevenemen-
ten in de gebouwen zijn ideale gelegenheden om over de bijenkorven te vertellen. Voor 
het project worden verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld, die bijvoorbeeld 
tijdens de open dagen kunnen worden gebruikt. Het EESC zal daar het belang van be-
stuivers kunnen benadrukken door bezoekers te informeren over het project en hen van 
de honing te laten proeven. 

3.10 Voedsel

Doelstelling: vermindering van het milieueffect van het door de cateringbedrijven 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. Bovendien worden er veel buffetten geor-
ganiseerd ter gelegenheid van conferenties. Het CvdR en het EESC dienen rekening te 
houden met de milieueffecten van voeding. 

In 2015 berust de doelstelling rond voedsel net zoals in 2014 op twee pijlers: enerzijds de 
invoering van een aanpak voor duurzame voeding in de kantine en andere eetgele-
genheden en anderzijds de strijd tegen voedselverspilling.

Deze doelstelling zal worden nagestreefd in de periode 2016-2010 aan de hand van een 
aantal streefcijfers die tegen eind 2019 moeten worden bereikt12. 

Voordat we de twee pijlers toelichten waarop de acties om de milieueffecten van onze 
voeding te beperken zijn gebaseerd, willen we erop wijzen dat het beheer van de eet-
gelegenheden volgens een specifiek contract door een bedrijf voor collectieve catering 
wordt verzorgd. De Comités werken dan ook nauw samen met deze contractant om de 
doelstelling rond voedsel te bereiken.

Er zij in dat verband op gewezen dat in 1 december 2015 een nieuw contract voor 
cateringdiensten in werking is getreden, dat werd uitgewerkt op basis van een bestek 
dat striktere milieuvereisten en duurzaamheidscriteria bevatte dan zijn voorganger13. 

[12]  Er zal dieper op dit thema worden ingegaan in de Milieuverklaring 2017 – Gegevens over 2016.

[13]  Deze nieuwe duurzaamheidscriteria worden hier voor de duidelijkheid niet in detail toegelicht 
omdat zij enkel betrekking hebben op december 2015. Voor meer informatie verwijzen wij opnieuw naar 
de Milieuverklaring 2017 – Gegevens over 2016.

In mei 2012 zijn bijenkorven op het 
dak van het JDE-gebouw gezet 

© Gilles Buyck 
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Naar duurzamere voeding

Genomen maatregelen

Samen met het cateringbedrijf voeren het CvdR en het EESC sinds 2011 een beleid voor 
duurzame voeding. Ze hebben in 2011-2012 aan het programma “Duurzame kantine”14 
van Leefmilieu Brussel deelgenomen en zijn deze aanpak de jaren erna blijven volgen.

De grootste verandering in 2015 bestaat in het feit dat het beleid voor duurzame voeding 
vanaf nu is opgenomen en vastgelegd in het contract voor cateringdiensten. 

Aangezien het contract pas in werking is getreden op 1 december 2015, hebben de meeste 
acties rond duurzaamheid en milieu in 2015 zich echter binnen dezelfde context afgespeeld 
als de voorgaande jaren, dus in onderlinge samenwerking tussen de Comités en de con-
tractant, zonder dat die samenwerking was vastgelegd in een contract15. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er in 2015 meer nadruk werd gelegd op informa-
tie over duurzame voeding en op de opleiding van de medewerkers van het bedrijfsrestau-
rant over dit aspect.

Om het personeel bewust te maken van de belangrijkste aspecten van duurzame voeding, 
werd bijzondere aandacht geschonken aan communicatie:

• het intranet van de dienst Bedrijfsrestaurant werd volledig herzien en er werden 
nieuwe rubrieken “Duurzaamheid” en “Kwaliteit en gezondheid” toegevoegd, waar 
alle informatie over dit thema is terug te vinden;

• de structuur en de grafische voorstelling van de maandelijkse nieuwsbrief van de 
dienst Bedrijfsrestaurant werden volledig herzien;

• het personeel werd geïnformeerd over de verschillende aspecten van duurzame 
voeding. Als aanvulling op de informatie op het intranet bevat de nieuwsbrief 
vanaf nu ook elke maand een achtergrondartikel over een specifiek onderwerp: 
seizoensproducten, biologisch voedsel, kwaliteitskeurmerken, productoorsprong 
enzovoorts;

• er worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met de contractant rond 
specifieke thema’s zoals voedselverspilling, seizoensgroenten, fair trade enzovoorts;

• de campagne “Donderdag Veggiedag” die in 2014 werd gelanceerd om vegetarische 
voeding te bevorderen, wordt voortgezet.

Deze bijzondere voorlichtingsactiviteiten in 2015 komen bovenop de maatregelen die de 
voorgaande jaren al werden ingevoerd.

Resultaten in cijfers:

Seizoensproducten:

• Statistische gegevens over de saladbar (groenten en rauwkost). De meest 
opvallende ontwikkeling van 2015 heeft betrekking op de keuze aan groenten 
die wordt aangeboden in de saladbar. Het aanbod is tussen 2014 en 2015 bijna 
verdubbeld. In 2015 was gemiddeld 57 % van het aanbod van de saladbar afkomstig 
van seizoensgroenten. In juni 2015 steeg dat percentage tot 82 %, en in september 
zelfs tot 96 %.

• Statistische gegevens over de menu’s (bereide groenten). In 2015 bedroeg het 
aandeel seizoensgroenten gemiddeld 64 %; dit is vergelijkbaar met het cijfer uit 2014.

• Statistische gegevens over fruit. Voor fruit beloopt het jaarlijkse gemiddelde voor 
2015 37 %.

[14]  Het programma is in februari 2016 omgedoopt tot «Good Food». Meer informatie is te vinden op de 
website: www.goodfood.brussels . 

[15] Tot eind november 2015 bevatte het contract voor cateringdiensten geen specifieke bepalingen 
inzake duurzame voeding of voedselverspilling. De resultaten voor de periode tussen 1 januari en 30 
november 2015 werden dan ook bereikt dankzij de gezamenlijke inzet van de Comités en de contractant 
om de milieueffecten van voeding te beperken. Sinds 1 december 2015 zijn er duurzaamheidscriteria 
opgenomen in het nieuwe contract, en die zijn nu ook bindend.

www.goodfood.brussels
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Duurzame visserij

In 2015 maakte vis afkomstig uit duurzame visserij 42 % van het totale aanbod uit. In 2014 
was dat nog 55 %, in 2013 40 % en in 2012 22 %.

Sinds 1 december 2015, en in overeenstemming met de aanbevelingen van het WWF, 
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 WWF zijn opgenomen16). Tegelijker-
tijd wordt een minimumpercentage voorgeschreven voor producten afkomstig uit aqua-
cultuur en duurzame visserij met een MSC- of ASC-keurmerk of gelijkwaardig. 

Fairtradeproducten

In 2015 was 3 % van alle door de contractant aangekochte en in de eetgelegenheden 
aangeboden producten afkomstig uit eerlijke handel. Daaronder waren alle voedings-
middelen begrepen (koffie, thee, vruchtensappen, bananen, chocolade enzovoorts). Dat 
cijfer is iets hoger dan in 2014: toen bedroeg het nog 2,5 %.

In het nieuwe contract zijn voor bepaalde producten eveneens minimumpercentages 
opgenomen voor producten met een fairtradekeurmerk. Zo moet sinds 1 december 2015 
minimaal 80 % van de koffie en 80 % van de bananen een fairtradekeurmerk dragen17.

Producten van de biologische landbouw

In 2015 was 4,5 % van de door de contractant aangekochte producten die werden ge-
bruikt in de keuken of los werden verkocht afkomstig uit de biologische landbouw en 
voorzien van een biokeurmerk18. 

[16]  De viswijzer 2015 van het WWF is beschikbaar op de website van de organisatie: www.wwf.be .

[17]  In de Milieuverklaring 2017 zullen nauwkeurigere gegevens kunnen worden meegedeeld.

[18]  Er mag niet worden vergeten dat de wetgeving wat betreft de aanduiding «bio-» op cateringgebied 
sinds juni 2013 strikter is geworden.

Naar een duurzame kantine: 
om als duurzaam te worden 

bestempeld, moet een kantine 
steeds meer levensmiddelen voor 

een gezonde en evenwichtige 
voeding aanbieden, waaronder 

lokale, seizoengebonden, 
bioproducten en producten 

verkregen uit eerlijke handel. 
Een andere voorwaarde is dat 

een kantine die daarnaar streeft, 
minder dierlijke eiwitten serveert 
en voedselverspilling tegengaat.

In de gerechten in de 
kantine aangeboden 

seizoensgroenten: 
maandgemiddelden 

in 2015

www.wwf.be
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Dat is iets meer dan in 2014 (3 %), en verwacht wordt dat dit percentage volgend jaar 
nog zal stijgen. Een van de belangrijke wijzigingen in het nieuwe cateringcontract is de 
verplichting voor de contractant om elke dag een minimumaantal producten en be-
reidingen met een biogarantiekeurmerk aan te bieden: zo moet hij vanaf 1 december 
2015 elke dag een biologische dagschotel, biologische soep, een biologisch broodje, bio-
logisch fruit en biologisch brood aanbieden.

Vegetarische voeding

In 2015 bleek uit een analyse van de gegevens over de verkoop van de verschillende 
gerechten dat het vegetarische gerecht het op één na meest verkochte gerecht is in 
de kantine, samen met de dagschotel. Het is goed voor 21 % van de verkoop van de 
gerechten die dagelijks worden geserveerd (gegrilde gerechten, dagschotel, vegetarisch 
gerecht, traditioneel gerecht en pasta).

Deze resultaten kunnen niet worden vergeleken met de voorgaande jaren omdat er over 
de periode vóór 2015 geen gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. De evolutie van de 
vegetarische gerechten kan dus niet met cijfergegevens worden gestaafd.

Net zoals in 2014 nemen de Comités deel aan de campagne “Donderdag Veggiedag”, 
waarmee men evenwichtige vegetarische voeding wil promoten om zo de gezondheid 
en de aandacht voor het milieu te verbeteren. Elke donderdag staan er twee vegetarische 
schotels op het menu in de kantine, terwijl er op andere dagen slechts één vegetarisch 
gerecht verkrijgbaar is. 

Uit de gegevensanalyse is gebleken dat het aantal vegetarische gerechten dat op 
donderdag wordt verkocht tussen 2014 en 2015 met 11 % is gestegen. Er is dus 
aanzienlijke vooruitgang geboekt. De invoering van Donderdag Veggiedag heeft het 
aandeel verkochte vegetarische gerechten voor het gehele jaar aanzienlijk verhoogd. 
De beschikbare gegevens (over de verkoop van vegetarische gerechten op donderdag) 
lijken aan te tonen dat er meer vegetarische dagschotels worden verkocht dan vegetari-
sche standaardgerechten. 

Bestrijding van voedselverspilling

De bestrijding van voedselverspilling maakt deel uit van de aanpak op het gebied van 
duurzame voeding en het milieubeleid die de Comités al jaren hanteren. Het EESC en het 
CvdR verbinden zich ertoe de voedselverspilling in de kantine en bij de buffetten 
tijdens de in hun gebouwen georganiseerde conferenties te verminderen.

Sinds 2011 zijn diverse bewustmakingsacties opgezet, met name in het kader van de 
Europese week van de afvalvermindering. Voedselverspilling was ook het thema van de 

Placemats voor het promoten 
van de "vegetarische 
donderdagen" in de kantine
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Monitoring van de buffetten in 
2015: voorbeeld van voedselresten 

na afloop van een buffet

Europese week voor afvalvermindering 
van 2015 en van een specifieke activiteit 
waarbij “lelijke” producten en andere her-
gebruikte voedselresten konden worden 
geproefd.

In 2014 hebben het EESC en het CvdR 
deelgenomen aan een door Leefmilieu 
Brussel gesteund proefproject ter bestrij-

ding van voedselverspilling. Dankzij dit project hebben zij hun aanpak kunnen professio-
naliseren en hun statistische instrumenten kunnen verbeteren.

In 2015 zijn de Comités zich blijven inzetten om voedselverspilling tegen te gaan. In ver-
gelijking met 2014 werd in 2015 dieper ingegaan op de oorzaken van verspilling. Een 
belangrijke ontwikkeling was de opzet van een proefproject voor voedselschenking 
door het EESC, het CvdR, het cateringbedrijf en twee Brusselse sociale restaurants in ok-
tober 2015.

Genomen maatregelen:

Alle maatregelen die in 2014 werden getroffen om voedselverspilling tegen te gaan, wer-
den voortgezet in 2015:

• Maatregelen van de contractant wat betreft aankoop- en voorraadbeheer, bewaring 
van voedsel en maaltijden, bewustmaking van keukenpersoneel.

Meten van de voedselverspilling in de kantine en tijdens de buffetten. Met de hulp van 
een externe consultant werd een instrument op maat ontwikkeld waarmee het voedse-
lafval sinds 2014 kan worden gemeten. Deze voedselresten worden berekend in porties 
en niet in kilo’s. Vervolgens worden ze maandelijks vergeleken en geanalyseerd. De me-
ting van de verspilling vertoont een aanzienlijke foutmarge (zie hieronder).

• Monitoring van de buffetten: de buffetten in 
de gebouwen van de Comités leiden tot de meeste 
voedselverspilling. Er is een monitoring van de buffetten 
opgezet om de voornaamste oorzaken van de verspilling 
op te sporen en verbeterpunten vast te stellen. Zie 
de doelstelling ten aanzien van het milieueffect van 
conferenties hieronder. 

• Bewustmaking en voorlichting van actoren, met 
name via de “Green Buffets”-gids die is samengesteld voor 
de organisatoren van evenementen en waarin goede 
praktijken worden uiteengezet om voedselverspilling 
tegen te gaan en het milieueffect van buffetten te 
beperken.

In oktober 2015 werd een nieuwe maatregel ingevoerd in de vorm van een proefproject 
voor voedselschenking, waardoor sommige voedselresten konden worden verdeeld 
onder Brusselse verenigingen in plaats van ze weg te gooien. Zie de doelstelling ten aan-
zien van het milieueffect van conferenties hieronder.

Resultaten in cijfers:

De meting van voedselresten bevat een foutmarge: de meting geschiedt niet aan de 
hand van kilo’s (het voedselafval wordt niet gewogen), maar van porties die door de des-
betreffende personen worden geschat.

Op grond van de cijfers die met behulp van deze instrumenten zijn verkregen, kon een 
vermindering van de voedselverspilling in de loop van 2014 worden vastgesteld, zo-
wel in de kantine als tijdens de buffetten. Er waren echter niet voldoende gegevens om 
een duidelijke tendens vast te stellen.

In 2015 bedroeg de voedselverspilling in de kantine ongeveer 5 %. In de praktijk blijkt 
dat gemiddeld zo’n 200 gerechten worden weggegooid per maand. Rekening houdend 

Voorbereiding voor 
voedselschenking: de na 

een evenement overgebleven 
sandwiches worden verpakt
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met een foutmarge19, komt het erop neer dat elke maand gemiddeld 5 tot 10 % aan 
voedselresten wordt weggegooid. Dat resultaat ligt iets lager dan het gemiddelde voor 
de collectieve catering. De maatregelen die werden ingevoerd in de kantine, blijken dus 
vruchten af te werpen. Er zij op gewezen dat deze cijfers in lijn liggen met die van 2014 en 
dat het de bedoeling is om de voedselverspilling in de kantine in de periode 2016-2019 
terug te dringen tot minder dan 10 %.

De verspilling tijdens de buffetten werd in 2015 minder systematisch gecontroleerd dan 
in de kantine. Als we de beschikbare gegevens extrapoleren, bedraagt de verspilling bij 
de buffetten 15 tot 20 %. Voor meer informatie kunt u hieronder de gegevens over de 
doelstelling met betrekking tot de organisatie van evenementen en vermindering van 
het milieueffect van conferenties raadplegen.

3.11 Organisatie van evenementen

Doelstelling: vermindering van het milieueffect van conferenties. 

Deze doelstelling werd in het leven geroepen omdat elk jaar tal van evenementen wor-
den georganiseerd in de gebouwen van het EESC en het CvdR: conferenties, seminars, 
open dagen enzovoorts.

Genomen maatregelen:

In het kader van deze doelstelling werd een werkgroep onder de naam Green Events 
opgezet om te bezinnen over manieren om het milieueffect van evenementen te beper-
ken. De belangrijkste actoren van de twee Comités namen deel aan deze werkgroep die 
heeft geleid tot de opstelling van een Green Events-gids. Hierin zijn goede praktijken 
voor vermindering van allerlei soorten afval tijdens de organisatie van een evenement 
opgenomen.

Enkele voorbeelden van goede praktijken: 

• 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 
over de beginselen van duurzame voeding en de gasten bewust maken van 
voedselverspilling. Deelnemers informeren over de mogelijkheden om met openbaar 
vervoer naar het evenement te gaan;

• indien deelnemers uit andere steden of landen voor het evenement zijn uitgenodigd, 
nadenken over de mogelijkheid een videoconferentie te organiseren ter voorkoming 
van het aan vervoer gerelateerde milieueffect. Sinds begin 2016 is er een nieuwe zaal 
voor videoconferenties beschikbaar, waarover reeds een bewustmakingsactie werd 
opgezet.

Naast de Green Events-gids werd in 2014 ook een Green Buffets-gids uitgewerkt, met 
goede praktijken op het gebied van duurzame voeding en voedselverspilling. De gids 
werd verspreid onder de diensten die instaan voor de organisatie van evenementen in 
het CvdR en het EESC. Dit document moet de preventieve acties van de medewerkers 
van het bedrijfsrestaurant helpen om voedselverspilling tegen te gaan tijdens de buffet-
ten.

Naast de preventie- en bewustmakingsmaatregelen zorgen de medewerkers van het be-
drijfsrestaurant voor de monitoring van de buffetten. Die kwantitatieve en kwalitatieve 
monitoring van de buffetten ging in 2014 van start en is bedoeld om na te gaan hoeveel 
resten er overblijven na de buffetten, maar ook om relevante informatie te verzamelen 

[19]  Op basis van de monitoring van de voedselverspilling in de kantine sinds 2014, wordt de foutmarge 
op 5 % geschat. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat bij het monitoren van de vers-
pilling enkel wordt gekeken naar de hoofdgerechten die elke dag worden aangeboden in de kantine. Er 
wordt dus niet met alle gerechten rekening gehouden. Een deel van de verspilling is dus niet meegeno-
men in de statistieken. In de uiteindelijke raming moet alle verspilling worden weergegeven. De werkelijke 
voedselverspilling in de kantine bedraagt dus tussen 5 % en 10 %. 
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die de eventuele oorzaken van voedselverspilling zou kunnen verklaren. In september 
2015 werd een document over de belangrijkste oorzaken van voedselverspilling tijdens 
de buffetten in de Comités opgesteld en voorgelegd aan het cateringbedrijf dat de trai-
teurdiensten verleent. In dit document worden voorstellen gedaan om elk vastgesteld 
probleem te verhelpen.

Resultaten in cijfers:

Volgens de gegevens die werden verzameld bij de kwantitatieve en kwalitatieve monito-
ring van de buffetten, bedroeg de voedselverspilling in 2015 tussen 15 en 20 %. 

Maar hoe moet dit cijfer nu worden geïnterpreteerd? Ten eerste mogen we niet vergeten 
dat het gaat om een gemiddelde, dat op jaarbasis werd berekend. Er bestaan grote ver-
schillen tussen de buffetten. Bij sommige evenementen in 2015 ging wel 80 % van het 
voedsel verloren, terwijl er bij andere geen sprake was van verspilling. Bovendien bevat 
het cijfer ook een foutmarge, hoofdzakelijk vanwege de manier waarop de voedselresten 
aan het eind van het buffet worden verzameld (de resten worden geraamd en niet in 
detail gewogen of geteld). Tot slot mag dat cijfer misschien wel hoog lijken in vergelijking 
met de verspilling in de kantines (5 %), maar het is niet uitzonderlijk voor buffetten voor 
een groot aantal mensen.

Om te vermijden dat aan het eind van de buffetten te veel voedselresten zouden worden 
weggegooid, werd in de loop van het jaar een proefproject voor voedselschenking op 
touw gezet. In oktober 2015 werd de aftrap voor het project gegeven. Het project wordt 
gecoördineerd door de dienst Bedrijfsrestaurant, die hiervoor nauw samenwerkt met de 
contractant voor traiteurdiensten en twee Brusselse verenigingen. Het doel is om bepaal-
de voedselresten te verdelen onder behoeftigen (daklozen, vluchtelingen enzovoorts). 
Het project is momenteel nog beperkt tot het wegschenken van broodjes: tussen ok-
tober en december 2015 werden al meer dan 1 000 broodjes weggegeven. De actie zal 
worden voortgezet in 2016.

Specifieke maatregelen voor terugkerende evenementen

Bijzondere aandacht gaat uit naar grote jaarlijkse evenementen die de Comités organise-
ren (open dagen enzovoorts). De EMAS-dienst maakt de organisatoren van deze evene-
menten gevoelig voor de afvalkwestie en verzoekt hun milieuverantwoorde werkwijzen 
te hanteren. Er wordt advies gegeven om de afvalproductie voorafgaand aan het evene-
ment 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.

Algemene maatregelen voor alle evenementen

De twee Comités hebben bijzondere maatregelen getroffen om 
het door wegwerpvaatwerk (bekertjes, borden, bestek) gege-
nereerde afval te verminderen. Zo is het sinds januari 2015 niet 
meer mogelijk om tijdens vergaderingen en conferenties koffie 
en thee in wegwerpbekers te bestellen. Dit houdt een aanzien-
lijk milieuvoordeel in, aangezien hiervoor zo’n 40 000 bekers 
per jaar werden gebruikt. Dankzij deze maatregel kon het afval 
afkomstig van wegwerpvaatwerk met 64 % worden vermin-
derd ten opzichte van 2014. 

Evenzo hebben de Comités karaffen aangeschaft om tijdens 
vergaderingen en conferenties kraanwater te serveren, hetgeen 
een milieuvriendelijker alternatief is voor water in plastic flessen. 

3.12 Emissies

Tot alle indicatoren die volgens de EMAS-verordening verplicht moeten worden gevolgd, 
behoren ook de indicatoren voor de totale emissies van broeikasgassen en de jaarlijkse 
emissies van andere gassen. 

Emissies worden gewoonlijk ingedeeld in verschillende “perimeters”.

Sinds 1 januari 2015 wordt koffie 
en thee tijdens vergaderingen 

en conferenties in porseleinen 
kopjes geserveerd. Bespaard afval: 

ongeveer 40 000 bekers per jaar.
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• Perimeter I: directe emissies uit de verbranding van fossiele brandstoffen (zoals boilers, 
ovens), emissies uit eigen vervoersmiddelen, procesemissies en emissies die verband 
houden met lekkages van koelvloeistoffen en klimaatregelingsgassen.

• Perimeter II: indirect energieverbruik (verbruik veroorzaakt door de aankoop van 
elektriciteit, warmte en koeling van stoom).

• Perimeter III: andere indirecte emissies, in het bijzonder afkomstig van activiteiten in 
verband met vervoer (woon-werkverplaatsingen en beroepsmatige verplaatsingen, 
distributie), afvalverwijdering, franchising en uitbesteding van geleasede activa, 
aankoop van goederen en diensten en grondstoffen en brandstoffen (zoals winning, 
verwerking en productie).

In dit verslag komen de emissies uit de perimeters I en II aan bod. Het gaat om het gasver-
bruik (perimeter I) en het stroomverbruik (perimeter II) van de gebouwen, lekkages van 
koelgassen en koelmiddelen (perimeter I) en emissies van het wagenpark van de Comités 
(perimeter I). 20 21 22

CO2-emissies van gebouwen 

Energieverbruik in de gebouwen

Stroom

Gebouw kWh/jaar Conversiefactor20 Totale emissies per gebouw

JDE 4.707.895 0 kg/Mwh 0 21

BvS 1.714.838 0 kg/Mwh 0

B68 831.126 0 kg/Mwh 0

REM   220.817 0 kg/Mwh 0

VMA 1.215.093 0 kg/Mwh 0

Gas

JDE 2.252.988 217 kg/Mwh 488,9 ton

BvS 874.298 217 kg/Mwh 189,7 ton

B68 478.791 217 kg/Mwh 103,9 ton

REM 209.105 217 kg/Mwh 45,4 ton

VMA 1.695.537 217 kg/Mwh 367,9 ton

Totaal energie 1 195,8 ton

Lekkage van koelgassen

Gas Hoeveelheid Aardopwarmingsvermogen22 Emissies

R404 0,58 kg 3922 2,3 ton

R507 2,00 kg 3985 8,0 ton

R407c 44,08 kg 1774 78,2 ton

Totaal koelgassen 88,4 ton

[20]  Voor de berekeningen is uitgegaan van de cijfers uit het ministerieel besluit van 24 juli 2008 van 
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin de hypotheses voor de energievoorziening 
staan die bij haalbaarheidsstudies moeten worden meegewogen.

[21]  De Comités kopen groene stroom aan waarvan de broeikasgasemissies niet worden meegerekend, 
aangezien deze stroom afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. 

[22]  De conversiefactoren (het aardopwarmingsvermogen) zijn uitgewerkt door de Intergouverne-
mentele Werkgroep inzake klimaatverandering en zijn opgenomen in de Europese Verordening (EU) nr. 
517/2014.
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CO2-emissies van voertuigen

Aantal voertuigen gCO2/km  
(gemiddelde voor de 

zeven auto’s)23

Afgelegde kilometers Emissies24

7 124,6 g 59.818 6,6 ton

Totaal voertuigen 6,6 ton

TOTAAL 1 290,9 ton

23 24

Verwijzing naar de toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften
De Comités zijn gehouden om de milieuvoorschriften van de EU, België, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Brussel toe te passen. Het toezicht op de toe-
passing daarvan wordt vormgegeven door een register van alle toepasselijke milieuvoor-
schriften en regelmatige hoorzittingen over de conformiteit met die regelgeving. 

De Comités brengen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en het gemeentebe-
stuur van de Europese wijk onmiddellijk op de hoogte van ongelukken of incidenten die 
schadelijk kunnen zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid en veiligheid.

Conclusie 
De hiervoor omschreven milieu-indicatoren tonen een reële tendens: namelijk die van 
een beduidende vermindering van de voetafdruk van de Comités. Die verbetering komt 
concreet tot uiting in minder energie- en materiaalverbruik en een groot aantal belang-
rijke indicatoren die zonder meer worden opgevolgd.

EMAS is opgezet als een voortdurend verbeteringsproces. De komende jaren zal de uit-
daging dus zijn deze goede resultaten te behouden, mogelijke verbeteringen te blijven 
vaststellen, toezicht te houden op de milieuprestaties en de statistische instrumenten te 
verbeteren.

Daarom moet steeds weer kunnen worden gerekend op krachtige steun van de directie 
en een nog grotere inzet van de EMAS-dienst en de personeelsleden. Ook in de toe-
komst moet nauw en doeltreffend worden samengewerkt met de contractanten voor 
cateringdiensten, schoonmaak, renovatie van de gebouwen en technisch beheer van de 
gebouwen, aangezien hun activiteiten betrekking hebben op essentiële aspecten van 
ons milieubeheersysteem.

[23]  Dit gemiddelde wordt verkregen uit de som van het aantal gram CO2/km van elke dienstauto, ge-
deeld door het aantal dienstauto’s van de Comités (totaal van de indicatoren CO2/km gedeeld door 7).

[24]  De totale hoeveelheid emissies is het product van de indicator CO2/km van elke dienstauto met de 
kilometerstand van elke dienstauto.
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4. Bijlagen

4.1 Milieubeleid



46Milieuverklaring 2016   |  

Onderwerp Activiteit Milieuaspect Milieueffecten Bijzonderheden Actoren
Sta-
tus

Termijn

Water

Reiniging van de 
gebouwen en 

onderhoud van 
de groene ruimte

Gebruik van 
schoonmaak-
middelen en 
fytosanitaire 
producten

Watervervuiling

Vergroting van het aandeel milieuvriendelijkere 
schoonmaakmiddelen

Eenheid 
Infrastructuur ✔ Doorlopend 

 
Waterverbruik in 
alle gebouwen

Waterverbruik in 
alle gebouwen

Waterverbruik Organisatie van minstens één bewustmakings-
campagne om de drie jaar

EMAS-dienst ➜ Doorlopend

Installatie van meters
Eenheid 

Infrastructuur
2020 

Installatie van zuinige doorspoelsystemen in 
het BvS-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur

2020

Besproeien van de bamboe met regenwater. 
Haalbaarheidsstudie

Eenheid 
Infrastructuur

2020

Organisatie van minstens één bewustmakings-
campagne om de drie jaar

EMAS-dienst 2020

Energie

 

Verlichting Soort lampen Stroomverbruik Vervanging van energieverslindende lampen 
(zoals halogeenlampen) door spaarzamere 
lampen (ledverlichting), installatie van bewe-
gingssensoren

Eenheid 
Infrastructuur ➜ Doorlopend 

 

Tijdschakeling van 
de verlichting

Stroomverbruik 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 ➜  2020

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

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2015

Onderzoek naar en installatie van gecentra-
liseerd technisch beheer in het BvS-gebouw 

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2013

Liften Gebruik van 
liften

Stroomverbruik Modernisering van de liften in het  
JDE-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2013

Modernisering van de liften in het  
BvS-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2014

 
Elektrische 

huishoudapparaten
Veelvoud aan 

apparaten 
Stroomverbruik Invoering van een beleid om de aanwe-

zigheid van eigen huishoudelijke apparaten 
in de kantoren te rationaliseren 

Dienst 
Bewaking en 

Veiligheid
✔ 2014

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

EMAS-dienst ➜ 2012

 

 

Kantoor-
automatisering

Aanwezigheid 
van eigen 
printers

Stroomverbruik Haalbaarheidsstudie naar de voortzetting 
van de pogingen om de aanwezigheid van 
eigen printers te rationaliseren 

IT-eenheid ✔ 2013

Rationalisering van de aanwezigheid van 
eigen printers

IT-eenheid ➜ 2020

Computers die 
nooit worden 

uitgezet

Stroomverbruik
Voorlichtingscampagne over energiebespa-
ring (pc’s, verlichting enzovoorts)

IT-eenheid en 
EMAS-dienst ✔ Doorlopend 

4.2 Omschrijving van de significante milieuaspecten 
en milieueffecten van de milieudoelstellingen

Voltooid ✔
wordt aan 

gewerkt ➜

moet nog 
gebeuren
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Onderwerp Activiteit Milieuaspect Milieueffecten Bijzonderheden Actoren
Sta-
tus

Termijn

IT-apparatuur Stroomverbruik Verwijdering van oude Storage Area 
Networks (SAN’s)

IT-eenheid ✔   2020

Verwijdering van oude servers (virtualisatie) IT-eenheid ✔ 
2020

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

T-eenheid 
en eenheid 

Infrastructuur
✔ 2020

Verwarming 
van het 

TRE-gebouw

Keuze voor 
elektrische 

verwarming 

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

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2013

  

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

Eenheid 
Infrastructuur ➜ 2020

 
Koeling Gebruik van 

koelinstallaties
Stroomverbruik Installatie van een freechilling-systeem in 

het JDE-gebouw
Eenheid 

Infrastructuur ✔ 2013

Aanpassing van de airconditioning aan het 
daadwerkelijke gebruik van de conferentie-
zalen in het JDE-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2015

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

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2013

Vervanging van twee koelinstallaties in R22 
van het BvS-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2014

Haalbaarheidsstudie naar de installatie 
van zonwering in het atrium van het  
JDE-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2020

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

Eenheid 
Infrastructuur ➜ 

2020

 
Stroomverbruik 

in alle 
gebouwen 

Elektrische appa-
raten, verlichting 

enzovoorts

Stroomverbruik
Installatie van pompen met variabel debiet 
op de ventilatiegroepen

Eenheid 
Infrastructuur

2020

 

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

Eenheid 
Infrastructuur ➜ 2020

Verwarming 
van de 

gebouwen 

Ontoereikende 
isolatie van 
gevels en 

buizenstelsels

Gasverbruik Installatie van warmte-isolerende raamwer-
ken in het BvS-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ➜ 2018

Installatie van een centraal bedie-
ningspaneel voor de thermostaat in het 
B68-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2013

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 ✔ 2015

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

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2015

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

Eenheid 
Infrastructuur ➜ 

2020
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Onderwerp Activiteit Milieuaspect Milieueffecten Bijzonderheden Actoren
Sta-
tus

Termijn

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

Eenheid 
Infrastructuur ➜ 

2020

Installatie van een systeem voor energiete-
rugwinning op de ventilatiegroepen in alle 
gebouwen

Eenheid 
Infrastructuur  2020

Bijstelling van de ingestelde kantoortempe-
ratuur: <tussen 20 °C en 23 °C> (in plaats 
van <tussen 18 °C en 24 °C>) 

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2013

Installatie van energiemeters voor de warm-
waterproductie in alle gebouwen 

Eenheid 
Infrastructuur ➜ 2020

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

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2013

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

Eenheid 
Infrastructuur ➜ 

2020

    
Haalbaarheidsstudie met het oog op de 
plaatsing van een dubbele wand in het 
REM-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2015

Omvorming van de glazen gevel van het 
REM-gebouw in een dubbelwandige gevel 
met natuurlijke ventilatie

Eenheid 
Infrastructuur  2020

 
Energieaudit van het BvS- en het  
TRE-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur

2020

 
Haalbaarheidsstudie naar de installatie van 
een warmtekrachtkoppelingssysteem in het 
JDE-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur ✔ 2014

Installatie van een warmtekrachtkoppe-
lingssysteem in het JDE-gebouw

Eenheid 
Infrastructuur

2020

 

Rationalisering 
van het verbruik

Gasverbruik
Onderzoek naar mogelijkheden om op 
dagen waarop flexibel wordt gewerkt (lange 
weekenden enzovoorts), niet alle kantoren 
te verwarmen 

Eenheid 
Infrastructuur ➜

2020 
Termijn 

verlengd 
wegens 

onbeschik-
baarheid 
gegevens

Materiaal-
verbruik

Printen en 
fotokopiëren

Papierverbruik 
door het perso-
neel en de leden

Verbruik van 
natuurlijke 

hulpbronnen

Vorderingen van het project voor elektronisch 
documentenbeheer – elektronische archive-
ring van documenten

Administratie ✔ 2015

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

Administratie ✔ 2015

Optimaal gebruik van ABAC-software 
(financieel beheer) teneinde documenten 
zoveel mogelijk online (en dus zo weinig 
mogelijk in papiervorm) te versturen 

Eenheid 
Financiën van 

het EESC 
✔ 2015

Optimaal gebruik van AGORA-software 
(beheer van vergaderingen) teneinde docu-
menten zoveel mogelijk online (en dus zo 
weinig mogelijk in papiervorm) te versturen 

Administratie ✔ 2014

Ontwikkeling van een elektronisch systeem 
om deskundigen aan te stellen

Directoraat 
Wetgevings-

werkzaamhe-
den van 
het EESC

➜ 2020
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Onderwerp Activiteit Milieuaspect Milieueffecten Bijzonderheden Actoren
Sta-
tus

Termijn

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

Directoraat Wet-
gevingswerk-
zaamheden 
van het EESC

➜ 2020

Automatische behandeling van sollicitaties 
op vacatures via een elektronisch cv

Administratie 
en IT-dienst ➜ 2020

Project voor het elektronische beheer van 
evaluatie- en bevorderingsprocedures 

Administratie 
en IT-dienst ➜ 2020

Ontwikkeling van de Sysper2-software 
(personeelsbeheer): functieomschrijvin-
gen, aanvraag van verlof om redenen van 
persoonlijke aard, aanvraag van pensioen-
rechten, aanvraag tot overdracht van pen-
sioenrechten, huwelijks-/geboorteaangifte, 
beheer van externe activiteiten, integratie 
van functieomschrijvingen voor elke functie, 
onlineattesten enzovoorts.

Administratie 
en IT-dienst ➜ 2020

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

Administratie 
en IT-dienst ➜ 2020

Online-inschrijving voor Europese crèches 
en naschoolse opvang

Administratie 
en IT-dienst ➜ 2020

Elektronisch beheer van sollicitaties voor 
kortlopende stages

Administratie 
en IT-dienst ➜ 2020

Elektronisch beheer van het verlof van 
stagiairs

Administratie 
en IT-dienst ➜ 2020

Elektronische aangifte van de kosten van de 
leden

Directoraat 
Financiën van 

het EESC
➜ 2020

Ontwikkeling van een elektronisch systeem 
voor het beheer van dienstreizen

Administratie 
en Financiën ➜ 2020

Ontvangst van elektronische facturen van 
leveranciers

Administratie 
en Financiën 
van het EESC

➜ 2020

Ontwikkeling van een elektronisch systeem 
voor alle uitgaven in verband met de orga-
nisatie van vergaderingen

Dir. A Leden en 
Zittingen, CvdR ➜ 2020

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

Dir. A Leden en 
Zittingen, CvdR ➜ 2020

Bevordering van de mogelijkheid voor 
leden om elektronische werkdocumenten 
te gebruiken

Dir. A Leden en 
Zittingen, CvdR ➜ 2020

Ontwikkeling van elektronische formulieren 
voor vergaderingen met vertolking

Dir. A Leden en 
Zittingen, CvdR ➜ 2020

Terbeschikkingstelling van samengevoegde 
wijzigingsvoorstellen op Toad (ledenpor-
taal) tijdens de zittingen

Dir. A Leden en 
Zittingen, CvdR ➜ 2020
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Onderwerp Activiteit Milieuaspect Milieueffecten Bijzonderheden Actoren
Sta-
tus

Termijn

 Drukkerij
Verbruik van 
papier voor 
publicaties

Verbruik van 
natuurlijke 

hulpbronnen

Bewustmaking van diensten die publicaties 
aanvragen omtrent de aanpassing van het 
aantal bestelde exemplaren aan de doel-
groep; verspreiding van goede praktijken; 
vermindering van het aantal herdrukken 
omwille van correcties 

Communicatie ✔ Doorlopend 

De indicatoren blijven monitoren en waar 
nodig corrigerende maatregelen treffen

Drukkerij 
EMAS-dienst ➜ Doorlopend

Organisatie van bewustmakingsacties voor 
het personeel

EMAS-dienst ➜ Doorlopend 

Aankopen Aanbestedingen 
voor de aankoop 

van goederen 
en diensten 

Verbruik van 
natuurlijke 

hulpbronnen

Bevordering van «groene» aanbestedingen 
bij alle directoraten. Verplichte raadpleging 
van de EMAS-dienst 

EMAS-dienst-
Management ✔ 2015

Organisatie van specifieke opleidingen voor 
de verschillende aanbestedingen

EMAS-dienst 
Dienst 

Opleiding 
➜ 2017

Opzet monitoring van de uitvoering van de 
milieuclausules

EMAS-dienst ➜ 2017

Bevordering van de uitwisseling van goede 
praktijken tussen de instellingen

EMAS-dienst ➜ 2017

Bedrijfscatering
Kantine en 
cafetaria’s

Consumptie 
van voedings-

middelen
Verbetering van het statistisch instrument

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant
✔ 2015

Vergaring van statistische gegevens over 
seizoensgroenten en -fruit in de saladbar en 
op het weekmenu

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant
✔ 2015

Verbetering van de communicatie over 
duurzame voeding 

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant
➜

2019 
Doelstelling 

verlengd

Schrapping uit het menu van vis die op de 
rode lijst van het WWF staat en handhaving 
van het aandeel duurzaam gevangen vis

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant
✔ 2015

Handhaving van het aandeel biologische 
producten

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant
✔ 2015

Handhaving van het aandeel fairtradepro-
ducten

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant
✔ 2015

Vaststelling van instrumenten voor evaluatie 
en vermindering van voedselverspilling in 
de kantine en tijdens buffetten

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant
✔ 2015

Deelname aan praktijkopleidingen
Dienst Bedri-
jfsrestaurant ✔ Doorlopend

Opzet monitoring van de uitvoering van de 
milieuclausules van het nieuwe contract

Dienst Bedri-
jfsrestaurant ➜ 2019

Seizoensproducten: gemiddeld ten minste 
50 % seizoensgroenten in de zelfbediening

Dienst Bedri-
jfsrestaurant ➜ 2019

Vis uit aquacultuur en duurzame visserij: 
schrapping uit het menu van vis die op de 
rode lijst van het WWF staat en handhaving 
van het aandeel duurzaam gevangen vis op 
minimaal 20 % in 2016, 30 % in 2017 en 
40 % in 2018.

Dienst Bedri-
jfsrestaurant ➜ 2019
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Sta-
tus

Termijn

Biologische producten: verhoging van het 
aandeel producten afkomstig van biologi-
sche landbouw

Dienst Bedri-
jfsrestaurant ➜ 2019

Fairtradeproducten: handhaving of verho-
ging van het aandeel producten verkregen 
uit eerlijke handel

Dienst Bedri-
jfsrestaurant ➜ 2019

Vegetarische voeding: verkoop van ten 
minste 10 % vegetarische gerechten en 
broodjes

Dienst Bedri-
jfsrestaurant ➜ 2019

Voedselverspilling: verbetering van de 
instrumenten om de verspilling te meten; 
handhaving van de voedselverspilling in de 
kantine op minder dan 5 % in 2019.

Dienst Bedri-
jfsrestaurant ➜ 2019

Toevoeging in de eerstvolgende aanbeste-
ding van een clausule betreffende duurzame 
levensmiddelen (inclusief concrete cijfers) 

Dienst Bedri-
jfsrestaurant ➜

2020  
Doel-

stelling 
verlengd

Mobiliteit 
(inclusief 
gevolgen 
voor de 

luchtkwa-
liteit)

Dienstauto’s Keuze van 
vervuilende 
dienstauto’s

Verontreinigende 
emissies

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

Interne diensten 
van het EESC 
en het CvdR

✔ Doorlopend 

 

Verplaatsing 
van het 

personeel

Gebruik van 
auto’s en andere 
vervoermiddelen

CO²-emissies, 
materiaalverbruik, 
verkeerstoename, 
geluidsemissies

Bedrijfsvervoerplan en bewustmakingsac-
ties: Friday Bike Day, mobiliteitsweek, Midi 
de la mobilité, Move it!, Een stad in bewe-
ging, Bike to work, Bike experience, cursus 
«Op de fiets in de stad» enzovoorts

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

✔ Doorlopend 

    
Verfraaiing van de rubriek mobiliteit op het 
intranet

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

✔ 2015

    
Voorbereiding van het volgende vervoers-
plan op grond van de ervaring met het 
huidige mobiliteitsbeleid 

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

✔ 2015

    
Organisatie van bewustmakingsacties rond 
zachte mobiliteit voor het personeel

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

➜ 2020

Organisatie van voorlichtings- en bewust-
makingsacties, in het bijzonder voor carpoo-
lers en voetgangers

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

➜ 2020

Voorbereiding en lancering van het volgen-
de vervoersplan voor 2017-2019

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

➜ 2020

Financiële steun voor bijdragen aan de kos-
ten van OV-abonnementen

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

➜ 2020

http://www.ecoscore.be
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tus

Termijn

Steun voor kilometervergoeding voor 
woon-werkverkeer per fiets

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

➜ 2020

Handhaving van de voorzieningen voor 
fietsers

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

➜ 2020

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

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

➜ 2020

Personeelsparticipatie meten: de maatrege-
len op het gebied van duurzame mobiliteit 
in cijfers uitdrukken aan de hand van statis-
tieken

Mobiliteits-
coördinatoren 
van het EESC 
en het CvdR

➜ 2020

Bevordering van teleconferenties

Interne diensten 
van het EESC 

en het CvdR en 
EMAS-dienst

➜
2020 

Doelstelling 
verlengd

    Bevordering van telewerken
Administratie 
van het EESC 
en het CvdR

✔ Doorlopend 

Afval Alle activiteiten 
van de Comités

Bedrijfscatering, 
kantoorwer-
kzaamheden, 
infrastructuur, 

drukkerij, copys-
hop enzovoorts

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

Interne diensten 
en EMAS-dienst ✔ 2015

    
Vermindering van de hoeveelheid weg-
werpvaatwerk, en met name wegwerpbe-
kers

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant 
➜ Doorlopend 

Beoordeling van alternatieven voor gebot-
teld water tijdens vergaderingen

EMAS-dienst 
en dienst Be-

drijfsrestaurant 
➜ Doorlopend 

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

EMAS-dienst ✔ Doorlopend 

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

Eenheid 
Infrastructuur, 
EMAS-dienst

✔ Doorlopend 

    
Het testen van nieuwe soorten afvalbakken 
voor afvalscheiding in bezoekersruimten

Eenheid 
Infrastructuur, 
EMAS-dienst

➜ 2017

    

Bestrijding van voedselverspilling, met 
name tijdens evenementen 

Dienst Bedrijfs-
restaurant ➜ Doorlopend 

Uitwerking van het project voor voedsel-
schenking

Dienst Bedrijfs-
restaurant ➜ Doorlopend 

Preventie van de productie van afval tijdens 
evenementen

EMAS-dienst ➜ Doorlopend 
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Termijn

Beoordeling van alternatieven voor het 
gebruik van plastic badges op evenementen

EMAS-dienst, 
het directoraat 

Communicatie van 
het CvdR en de 

eenheid Conferen-
ties van het EESC

✔ 2014

 

 

 

 

Voorlichting van externe organisatoren van 
conferenties

EMAS-dienst, 
het directoraat 

Communicatie van 
het CvdR en de 

eenheid Conferen-
ties van het EESC

➜ Doorlopend 

 

 

Voortdurende vervanging van papierketens IT-eenheid ➜ Doorlopend 

 

 

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

EMAS-dienst ➜ Doorlopend

Biodiver-
siteit

Onderhoud 
van groene 
daken en de 

groene ruimte 

Groene daken en 
groene ruimte 

Bevordering van 
biodiversiteit 

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

Afdeling NAT 
van het EESC ➜

2020 Termijn 
verlengd; 

aanbesteding 
is zonder 
resultaat 
gebleven

Aanplanting van honing dragende planten 
naast de bijenkorven

Afdeling NAT 
van het EESC

2020 Termijn 
verlengd; 

aanbesteding 
is zonder 
resultaat 
gebleven

Onderzoek naar de mogelijkheid om 
honingdragende en/of lokale planten in de 
groene ruimte en op de groene daken aan 
te planten

Eenheid 
Infrastructuur 

en afdeling NAT 
van het EESC

2020 Termijn 
verlengd; 

aanbesteding 
is zonder 
resultaat 
gebleven

Organisatie van bewustmakingsacties voor 
het personeel, de leden van de Comités en 
bezoekers

Afdeling NAT 
van het EESC

2020 Termijn 
verlengd; 

aanbesteding 
is zonder 
resultaat 
gebleven

Bewustmaking   
Bewustmaking van alle personeelsleden op 
elk niveau

EMAS-dienst ✔ Doorlopend 

  
Organisatie van doelgerichte opleidingen 
voor diensten die gevaarlijke stoffen ge-
bruiken

EMAS-dienst ✔
Doorlopend 

(tous les 
deux ans)

De volgende indirecte milieuaspecten worden als significant aangemerkt: 

• de aankoop van schoonmaakmiddelen en fytosanitaire producten; 
• de verplaatsing van het personeel.

Om uit te maken of indirecte milieueffecten al dan niet significant zijn, wordt gebruikge-
maakt 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.
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Gegevens over de verificatie
VERKLARING VAN DE MILIEUVERIFICATEUR OVER DE VERIFICATIE- EN VALIDERINGSWERKZAAMHEDEN

AIB-Vinçotte International S.A., EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016, geaccrediteerd met als 
reikwijdte 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 
(NACE-code), verklaart te hebben geverifieerd of alle organisaties, zoals vermeld in de Milieuverklaring 2016 (gegevens 
over 2015) van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s, voldoen aan alle 
eisen van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de 
vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

Met de ondertekening van deze verklaring verklaar ik dat:

• de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1221/2009 zijn 
uitgevoerd,

• uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat niet aan de toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften is voldaan;

• de gegevens en informatie van de milieuverklaring van de betrokken organisaties een betrouwbaar, geloofwaardig 
en juist beeld geven van alle activiteiten van de organisaties binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte.

Dit document is niet gelijk aan een EMAS-registratie. EMAS-registratie kan alleen worden gedaan door een bevoegde 
instantie in de zin van Verordening (EG) 1221/2009. Dit document wordt niet gebruikt als een zelfstandig stuk open-
bare communicatie.

Gedaan te Brussel, op 16/06/2014

Bart Janssens, 
voorzitter van de certificeringscommissie.
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