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Voorwoord  

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft in 2007 voor het eerst de EMAS-registratie en het ISO-certificaat verkregen. Bij het 
afsluiten van de cyclus 2013-2015 werd een balans opgemaakt van de resultaten van de doelstellingen die we hadden vooropgesteld  
Het was tevens en vooral de gelegenheid om onze doelstellingen te herzien en er nieuwe vast te leggen  Daarnaast hebben we ons ertoe 
verbonden ons milieubeheersysteem te beheren en te verbeteren  

In 2015 heeft onze FOD een activiteitenverslag gepubliceerd, waarbij werd gekozen voor de maatschappelijke aanpak, in het kader van een 
proefproject van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, op basis van de G4-richtlijnen van de GRI (4de versie van het Global 
Reporting Initiative). Dankzij deze aanpak hebben we kunnen nadenken over onze uitdagingen en meer in het bijzonder over die met 
een milieu-impact  We zijn onze belangrijke verbintenis inzake verantwoorde overheidsinvesteringen via duurzame overheidsopdrachten 
nagekomen, alsook onze verbintenis om van duurzame ontwikkeling een dagelijkse realiteit te maken via de EMAS-doelstellingen die we 
vooropstellen  

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, dat tijdens deze laatste cyclus werd opgericht bij onze FOD, heeft ons geholpen met 
de diepgaande analyse van ons milieubeheersysteem en met het maken van een denkoefening over de milieu-impact en over de vastleg-
ging van doelstellingen voor de volgende cyclus 

Wij willen ons meer dan ooit inzetten om onze voorbeeldrol, die overigens alle overheidsadministraties moeten spelen, voort te zetten.

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



Voorstelling van de organisatie

De opdracht van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister is onderge-
bracht in het gebouw van de Wetstraat 16 in het centrum van Brussel  De “16” 
staat bekend als het kloppend hart van de Belgische politiek. Daar worden 
de krijtlijnen van het regeringsbeleid uitgetekend, dat aan het begin van elke 
legislatuur in het regeerakkoord wordt beschreven en elk jaar in een federale 
beleidsverklaring wordt geconcretiseerd. De Kanselarij heeft als opdracht de 
eerste minister te ondersteunen in zijn functie als regeringsleider.

De kerntaken

De Kanselarij staat in voor de organisatie van vergaderingen waarbij de rege-
ring beslissingen neemt (Ministerraad) en ook van de vergaderingen waarbij 
de verschillende structuren van de federale staat samenkomen (Overlegco-
mité, Comité A etc.). 

Ze staat de eerste minister bij op het niveau van de inhoud van bepaalde 
dossiers, vooral als het gaat om de coördinatie van het regeringsbeleid tussen 
ministers. De Kanselarij biedt ook juridische hulp aan de eerste minister, bv. 
door het opstellen van juridische adviezen, het voorbereiden en uitvoeren 
van de wettelijke bevoegdheid van de eerste minister inzake overheidsop-
drachten, het opvolgen van geschillen.

Bovendien deelt de Kanselarij de beslissingen van de Ministerraad mee, 
promoot de diensten van de federale overheid aan de hand van de website 
www belgium be en informatiecampagnes, organiseert evenementen die 
heel het land betreffen en verdedigt het imago van België als federale staat. 

In het onderstaande organigram worden de kerntaken en de structuur van 
de organisatie weergegeven. Dit organigram illustreert ook de bevoorrechte 
relaties tussen het Auditcomité van de Federale Overheid, de Vaste Natio-
nale Cultuurpactcommissie, de drie federale biculturele instellingen, de 
Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, het Federaal Instituut voor 
Duurzame Ontwikkeling en de Kanselarij van de Eerste Minister 

De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werd opge-
richt in 1998. Zijn wettelijke opdrachten bestaan uit het volgende: 

• vereenvoudigingsvoorstellen doen; initiatieven stimuleren en 
coördineren, studies uitvoeren; 

• een methode van kostenmeting voor bedrijven en kmo’s 
uitwerken en toepassen; 

• de samenwerking tussen de verschillende federale adminis-
traties organiseren;

• een fiche van administratieve impact uitwerken in samenwer-
king met de diensten van het Ministerie van Middenstand; 

• het overleg inzake administratieve vereenvoudiging organi-
seren met alle beleidsniveaus, de representatieve partners 
van de middenstand en de kmo’s, evenals met de Europese 
instellingen en de andere internationale instellingen. 

Bij de DAV zijn elf personen in dienst (maart 2016) 

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht 
in 2002 (onder de naam “POD DO”)  Zijn opdrachten bestaan uit:

• de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikke-
ling;

• de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duur-
zame ontwikkeling; 

• de terbeschikkingstelling van expertise. 

Zijn doelstellingen bestaan erin om voor België het beleid inzake 
duurzame ontwikkeling aan te sturen, in België erkend te worden 
als referentie op het vlak van het beleid ter ondersteuning van de 
maatschappelijk verantwoordelijkheid, de integratie van de fede-
rale strategie op het gebied van duurzame ontwikkeling in elk 
beleid over te dragen (op korte, middellange en lange termijn) en 
duurzame ontwikkeling in de eigen werking te integreren  Bij het 
instituut zijn 13 personen in dienst (maart 2016).

http://www.belgium.be
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Het organigram



De derde versie van de EMAS-verordening (1221/2009) werd in 2009 gepubli-
ceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (nr. L 342 van 22 december 
2009)  

Een referentieadres: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

De verbintenis van het Directiecomité

De reikwijdte van het Milieubeheersysteem

De Kanselarij heeft besloten om haar Milieubeheersysteem (MBS) voor al 
haar activiteiten te gebruiken. De site in kwestie omvat de gebouwen in 
de Wetstraat 14 en 16  De oranje kader in het bovenstaande· organigram1 
omvat de diensten die in 2014 en 2015 in deze twee gebouwen waren onder-
gebracht 

Kader van het Milieubeheersysteem

De Europese visie

De Europese Unie heeft onder meer als opdracht duurzame groei te 
promoten  Daartoe werd het communautair milieubeheer- en milieuau-
ditsysteem (EMAS) opgesteld  Europa wil de verbetering van de milieuge-
bonden resultaten van de organisaties van alle sectoren promoten, door:

• de opstelling en de uitvoering van milieubeheersystemen;
• de objectieve en periodieke evaluatie van deze systemen;
• de opleiding en actieve medewerking van het personeel van deze orga-

nisaties;
• het op de hoogte brengen van het publiek en de andere belangheb-

bende partijen. 

Elke organisatie die wenst deel te nemen aan het systeem, moet:

• een milieubeleid goedkeuren waarin haar doelstellingen en actieprin-
cipes op het vlak van milieu worden bepaald; 

• een milieu-analyse van haar activiteiten, producten en diensten 
uitvoeren;

• een milieubeheersysteem invoeren;
• op regelmatige basis een milieuaudit uitvoeren;
• een milieuverklaring opstellen die moet worden gevalideerd door een 

milieu-inspecteur van wie de naam en het nummer in de verklaring 
moeten worden vermeld;

• de gevalideerde verklaring bij de bevoegde instelling van de lidstaat 
registreren;

• en die verklaring ter beschikking stellen van het publiek  

1  Bron = stafdienst P&O, 27/6/2014.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Milieuaspecten en milieudoelstellingen

Algemene opmerking:

De periode 2014-2015 werd gekenmerkt door een veelvuldige en langdurige 
afwezigheid van de aangestelde milieucoördinator. Die afwezigheid was 
voelbaar op het vlak van coördinatie van de doelstellingsacties die aan de 
milieucoördinator toegewezen waren. Wat de acties betreft waar andere 
medewerkers van de FOD Kanselarij betrokken waren is wel vooruitgang 
geboekt zoals uit punt 4 zal blijken.

In de zomer van 2015 heeft het FIDO, op aanvraag van de voorzitster van de 
FOD Kanselarij, tijdelijk een aantal coördinatietaken overgenomen. Dit om 
het draagvlak van het milieubeheersysteem verder te bewaken en verdere 
stappen te zetten in het verminderen van de impact op het milieu.

Directe aspecten

In juli 2015 werd een nieuwe analyse van de directe aspecten uitgevoerd  Uit 
die analyse volgt dat de belangrijkste milieuaspecten in 2015 zich situeren in 
volgende vijf domeinen: energieverbruik, duurzame aankopen, gebruik van 
papier, afval en mobiliteit. 

Het energieverbruik, duurzame aankopen en papierverbruik sluiten nog 
steeds aan bij de doelstellingen voor de cyclus 2013-2015. Deze thema’s 
worden hierna verder in detail besproken  

De zorg voor de thema’s afval en mobiliteit werd vertaald in acties opge-
nomen in het intern communicatieplan. 

Indirecte aspecten

Een verdere analyse naar de milieu-impact van de activiteiten gelinkt met de 
corebusiness werd – door de langdurige afwezigheid van de milieucoördi-
nator – niet voltooid 

Tijdens de laatste beoordeling door de directie werd overeengekomen dat 
dit een prioritair actiepunt is in het eerste jaar van de nieuwe cyclus. Een 
actieplan hieromtrent werd intussen opgemaakt.

Doelstellingen 2013 - 2015

De vooropgestelde doelstellingen voor de derde cyclus 2013 – 2015 alsook 
de belangrijkste voorziene acties worden hier toegelicht. In het volgende 
hoofdstuk bespreken we de voornaamste realisaties en de resultaten. 

Overzicht van de belangrijkste voorziene acties per doelstelling:
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Doelstellingen 2013 - 2015

De vooropgestelde doelstellingen voor de derde cyclus 2013 – 2015 alsook 
de belangrijkste voorziene acties worden hier toegelicht. In het volgende 
hoofdstuk bespreken we de voornaamste realisaties en de resultaten. 

Overzicht van de belangrijkste voorziene acties per doelstelling:

Doelstellingen 2013-2015: Resultaten 
2014-2015 

Milieudoelstelling 1: Het papierverbruik beheersen en 
papierverspilling voorkomen

PAPIERVERBRUIK

De belangrijkste verbruiksposten inzake schrijf- en kopieerpapier zijn de 
multifunctionele toestellen en de individuele printers. In de zomer van 2015 
waren er een 17-tal multifunctionele printers en iets meer dan 100 indivi-
duele printers in gebruik. Wat de individuele printers betreft, komt dit neer 
op bijna één individuele printer per 2 personen.



Jaarlijks papierverbruik per VTE 

De FOD Kanselarij kocht - in 2014 en 2015 - volgende twee soorten schrijf- en 
kopieer papier3 aan: 

• Papier met een ‘Blauwe Engel’-label dat gekenmerkt wordt door 100% 
gerecycleerde vezels. Omwille van zijn kleur wordt het ook ‘grijs’ papier 
genoemd

• Papier voorzien van het Europees Ecolabel en ook FSC Mix – Label4  
Gekend als ‘wit’ papier.

Uit de grafiek m.b.t. de evolutie van de jaarlijkse hoeveelheid aangekocht 
papier per VTE, volgt dat

• De jaarlijkse aangekochte hoeveelheid print- en kopieerpapier per VTE 
in de derde cyclus schommelt tussen de 28 en 29 kg/VTE 

2013 2014 2015

100% gerecycleerd 7,3 8,9 9,1

Wit papier 20,9 20,1 18,7

Totaal 28,2 29,0 27,8

3  Gekleurd papier niet meegerekend
4  Het FSC mix label staat op producten die bestaan uit minstens 70% materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, in 

combinatie met FSC Controlled Wood en/of gerecycled materiaal.

Totaal papierverbruik

Het jaarlijks papierverbruik wordt geanalyseerd op basis van de aangekochte 
hoeveelheden print- en kopieerpapier2  

De onderstaande grafiek heeft de evolutie weer van de jaarlijks aangekochte 
hoeveelheden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
100 % gerecycleerd "grijs"papier (ton) 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 2,0 2,0
"Wit" papier met EU-Ecolabel (ton) 9,6 7,5 3,0 7,0 4,3 4,5 4,1
Totaal aantal ton aangekocht A4-papier 11,1 9,0 6,0 8,5 5,8 6,5 6,1
Aandeel "grijs" aangekocht papier 13% 17% 50% 18% 26% 31% 33%

In de derde cyclus (2013-2015) ligt het verbruik rond de 6 ton  De aange-
kochte hoeveelheid papier in 2015 ligt 30% lager dan in 2010. Het steeds 
meer toepassen en gebruik maken van elektronische documenten (zoals 
e-Premier, de databank met regeringsdocumenten, etc.) alsook bewust 
printen ligt mee aan de basis van de daling van de afgelopen jaren 

Het aandeel papier met 100% gerecycleerde vezels stijgt – sinds 2012 – elk 
jaar gestaag 

2 Het aangekocht papier heeft volgende bestemmingen: Wetstraat 14 en 16 en Lambermontgebouw. Deze hoeveel-
heid wordt niet gecorrigeerd door een stocktelling aan het begin van een nieuw jaar  Dit omdat er wordt uitgegaan 
dat de afwijking tussen aangekochte hoeveelheden en werkelijk verbruik klein zijn (kleine opslagruimte en regel-
matig bijbestellingen in de loop van het jaar).
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Het is ook mogelijk om de gegevens te bekijken per multifunctionele kopieer- 
en printapparaat  Die analyse helpt bij het begrijpen van de print en/of kopi-
eerbehoeften en –gedrag binnen de verschillende afdelingen. In 2015 daalde 
het aantal afdrukken met 15% t.o.v. het jaar 2014.

Het papierverbruik per VTE kent in 2014 een lichte stijging (+2,4 %) t.o.v. 
2013. Maar in 2015 zitten we onder (met 1,3 %) de waarde van 2013. 

Het aandeel 100% gerecycleerd papier steeg van 25,8 % in 2013 naar 30,7 % 
in 2014 en ook in 2015 zit deze lichte stijging zich verder(33%).

Uit een benchmarking van de PODDO5 uit 2013, volgt dat het gemiddeld 
papierverbruik per VTE 35,3kg bedraagt. De FOD Kanselarij scoort dus lager 
dan het federaal gemiddelde 

Veronderstellend dat een voltijds equivalent (VTE) 220 dagen per jaar werkt, 
verbruikt een VTE in 2015 25,3 vellen A4 papier per werkdag6 

Totaal aantal afdrukken

Naast het totaal aangekocht papier beschikt de FOD Kanselarij ook over 
gegevens over het aantal afdrukken geregistreerd door de multifunctionele 
printers. Het betreft het aantal zwart-wit (N) en het aantal gekleurde (C) 
afdrukken7  

5 http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.belgium.be/files/documents/20h_30_2_rapport_benchmarking_2013_
nl pdf

6 Uit een studie uitgevoerd door Ipsos voor Lexmark, november 2009, volgde dat het gemiddeld verbruik voor de 
overheidssector 28 pagina’s/werknemer.dag bedroeg (Bron: http://www.infohightech.com/CPpdf/lexmark3.pdf).

7 Een afdruk stemt niet noodzakelijk overeen met een vel papier  Dit hangt ook van instellingen af als van het aantal te 
printen of kopiëren pagina’s.



De cijfers tonen aan dat het aantal overheidsopdrachten dat gepubliceerd 
werd via e-Notification in de lift zit. Ook het principe om elektronische 
offertes toe te laten, wordt steeds meer benut. En ook de ondernemingen 
zelf dragen bij tot het e-Tendering-verhaal  

EXTERN DRUKWERK

Ook de hoeveelheden extern drukwerk, aangevraagd door dienst Externe 
Communicatie, worden bijgehouden.
De hoeveelheden drukwerk zijn sterk afhankelijk van Belgische evenementen 
die mee door de FOD Kanselarij ondersteund worden  Zo vonden in 2014 
herdenkingsplechtigheden plaats in het teken van de Eerste Wereldoorlog en 
in 2015 van de tweehonderdste verjaardag van de slag bij Waterloo  

Overzicht extern drukwerk

2014 • Wenskaarten: 300 ex 
• Herdenkingsprogramma 4 augustus Luik: 300 ex 
• Herdenkingsprogramma 28 oktober Ieper/Nieuwpoort: 

800 ex 
• Amerikaanse enveloppes, zonder venster, met logo, 

offset 2 kleuren, 80g, 2000 ex, drukkerij Fedopress
• VIP Brochure, 850 ex, drukkerij Impresor

2015 • Belgium at a Glance 6000 ex (4 talen)
• Brochure en menu Waterloo (400 ex  en 175 ex )
• Vouwfolder Wetstraat 16 (2700 ex  in 4 talen)
• Wenskaarten (200 ex )

De komende jaren gaat de externe communicatie de uitdaging aan om meer 
initiatieven te nemen voor de integratie van clausules inzake duurzame 
ontwikkeling in hun overheidsopdrachten 

CONCLUSIES: 

Jaar 2014: Het beheer van het papierverbruik is onder controle. Het 
verbruik neemt licht toe.

Jaar 2015: Het verbruik per VTE neemt licht af t.o.v. 2014. Verbeterde 
registratie en analyse van de verschillende verbruiksposten.

Buiten de multifunctionele printer ‘Wetstraat 16 (2de verdiep)’ werden er voor 
alle andere multifunctionele printers in 2015 een gelijkaardig of verminderd 
aantal afdrukken geregistreerd t o v  voorgaand jaar  Het aantal gekleurde 
afdrukken daalde in 2015, globaal gezien, met 4% t.o.v. het voorgaande jaar.

Om nog beter de verbruiksposten inzake papier te analyseren, wordt sinds de 
zomer van 2014 ook geregistreerd hoeveel riemen (pakken met 500 vellen) 
papier naar elke verbruiker gaat  Deze gegevens zullen het mogelijk maken 
om het verbruik van het kabinet los te koppelen van de FOD Kanselarij 

Verder werd er aandacht besteed aan bewustmakingscampagnes om papier-
verspilling tegen te gaan 

E-NOTIFICATION

Een andere maatregel binnen de FOD Kanselarij om het papierverbruik in 
te beperken betreft het promoten van e-procurement8  De omzendbrief 
“P&O/2012/e-Proc” van 30 november 2012 omvat diverse maatregelen in 
verband met het gebruik van de e-Procurement-toepassingen  Dankzij deze 
toepassingen kunnen overheidsopdrachten voortaan elektronisch verwerkt 
worden om de efficiëntie en mededeling te bevorderen en tegelijk de kosten 
en het papierverbruik te verminderen 

Deze gegevens worden sinds 2013 opgevraagd9 en bijgehouden 1011

e-Notification10 2013 2014 2015

Aantal overheidsopdrachten gepubliceerd via e-Notifica-
tion (BDA + Free Market).

9 9 20

Aantal opdrachten waarbij elektronische offertes werden 
toegestaan

5 9 19

Aantal opdrachten waarbij offertes elektronisch geopend 
werden via e-Tendering11 4 5 15

8  Het platform e-Procurement biedt aanbestedende overheden (federaal, regionaal en lokaal) en ondernemingen 
een gemakkelijke en snelle toegang tot de verschillende toepassingen om overheidsopdrachten elektronisch te laten 
verlopen 

9  Gegevens worden opgevraagd bij FOD P&O
10 e-Notification is een onderdeel van e-Procurement en laat aanbestedende overheden toe om overheidsopdrachten 

te publiceren  Ondernemingen kunnen overheidsopdrachten elektronisch consulteren 
11 E-Tendering is een onderdeel van e-Procurement en laat ondernemingen toe om offertes elektronisch in te dienen;
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De resultaten worden hierna per thema (energie, mobiliteit en voeding) 
verder toegelicht:

LUIK ENERGIE (Elektriciteit en Verwarming)

Het gebouw van de Kanselarij opgenomen in het toepassingsdomein van 
de EMAS-registratie omvat twee delen: Wetstraat 14 en Wetstraat 16. Elke 
gebouw is uitgerust met een afzonderlijke hoofdteller voor elektriciteit en 
aardgas. Vanuit technisch en analytisch oogpunt, worden de resultaten per 
gebouw weergegeven  

Afbeelding: Affiche “Green-Tips”

Milieudoelstelling 2: Het CO2-verbruik verminderen

De aanvankelijke doelstelling beoogde een CO2-bilan -voor zowel het luik 
energie, mobiliteit alsook voeding – bij aanvang van de cyclus. Omwille van 
een langdurige afwezigheid van de milieucoördinator is hiervoor niet tijdig 
een overheidsopdracht voor uitgeschreven  Er kon dan ook geen streefdoel 
aan deze doelstelling toegekend worden  

Voor de subdoelstelling - om op het vlak van energie 100 000 kWh te besparen 
– melden we dat eind 2014 de activiteiten van Fedesco stopgezet zijn. 

Ondanks deze omstandigheden hebben zowel de dienst Logistiek & Secreta-
riaat alsook de dienst ICT in 2014 en 2015 verschillende activiteiten gereali-
seerd die een negatieve impact op het milieu doen indijken. 



Wetstraat 14

Goed om te weten: 
• De Wetstraat 14 kende een grondige renovatie tussen augustus 2011 tot 

en met september 2013. Onder meer volgende werkzaamheden vonden 
plaats: vervanging van de ramen, de verwarmingsketels, voorzien van 
dakisolatie alsook isolatie verwarmingsleidingen, etc.

• De serverlokalen van de FOD Kanselarij alsook een aantal technische 
installaties (koelinstallaties, verwarmingsinstallatie, etc.) bevinden zich 
in de Wetstraat 14.

Het elektriciteitsverbruik in de Wetstraat 14

Bij de analyse van het verbruiksgegevens dienen volgende aspecten in acht 
te worden genomen:

• Tot mei 2011 was er een deel van het verbruik van de Wetstraat 12 
aangesloten op de hoofdteller van de Wetstraat 14  

• Tussen augustus 2011 tot en met september 2013 waren de meeste 
kantoren niet bezet t.g.v. renovatiewerkzaamheden. 

Het is bijgevolg niet opportuun om het verbruik van 2014 en 2015 te verge-
lijken met voorgaande jaren  Het jaar 2014 wordt dan ook het nieuw refe-
rentiejaar.

Het totaal elektriciteitsverbruik is in 2015 met slechts 0,5% gestegen t.o.v. 
het referentiejaar 2014. 

De kernindicator ‘elektriciteitsverbruik per m² ‘:

2014 2015 Federaal gemiddelde12  
(PODDO / BIM)

Totaal elektriciteitsverbruik (kWh) / m² 144,2 144,9 76 / 79

Uit de tabel kan afgeleid worden dat het elektriciteitsverbruik voor een 
kantooromgeving in vergelijking met federale gemiddelden hoog is  Het 
verbruik voor de serverlokalen en bijhorende koelinstallaties verklaren hier 
de hoge waarde 

12 Benchmarkinggegevens PODDO (2012): EMAS Benchmarking rapport (http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.
belgium.be/files/documents/20h_30_2_rapport_benchmarking_2013_nl.pdf) en Benchmarking BIM: Benchmar-
king: milieuprestaties van de tertiaire sector (kantoren) (http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/
label-ecodynamische-onderneming/nuttige-documenten-en-formulieren)

Herinrichting en optimalisatie van de serverlokalen bij de FOD 
Kanselarij

De FOD Kanselarij beheert servers voor verschillende diensten 
binnen de federale overheid  De laatste jaren neemt het aantal 
klanten (andere federale instellingen) gestaag doe 

Er wordt verwacht dat de capaciteit van het datacenter bij de FOD 
Kanselarij nog zal toenemen de komende jaren en het is algemeen 
geweten dat het energieverbruik (en aldus de overeenstemmende 
CO2-uitstoot) van dergelijke datacenter hoog kunnen oplopen 

Daarom werkt de ICT-dienst sinds 2013 - samen met haar consu-
lent - aan een nieuw design van serverlokaal (principe van ‘Cold 
Corridor’) alsook aan een verfijning van de regeling van de instal-
laties. Rekening houdend met de beperkte mogelijkheden op het 
vlak van plaats en grootte van ruimtes is dit een belangrijke uitda-
ging voor de FOD Kanselarij. Het principe van ‘Cold Corridor’ zorgt 
voor een optimalisatie van de koudeproductie.

http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.belgium.be/files/documents/20h_30_2_rapport_benchmarking_2013_nl.pdf
http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.belgium.be/files/documents/20h_30_2_rapport_benchmarking_2013_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/label-ecodynamische-onderneming/nuttige-documenten-en-formulieren
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/label-ecodynamische-onderneming/nuttige-documenten-en-formulieren
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Het verwarmingsverbruik in de Wetstraat 14

Onderstaande grafiek maakt melding van werkelijke en genormaliseerde 
verbruiken  De hoeveelheid aardgas die werkelijk verbruikt wordt om het 
gebouw te verwarmen is onder meer afhankelijk van de buitentemperaturen. 
Om de verbruiken jaarlijks met elkaar te vergelijken is het dus correcter om 
met de buitentemperaturen rekening te houden  Of een jaar koud of warm 
was, kan men beoordelen door het aantal graaddagen13 van dat jaar te verge-
lijken met de gemiddelde graaddagen  Zo was 2014 - ten opzichte van het 
gemiddelde van de afgelopen 30 jaar - een eerder warm jaar en 2010 was 
dan eerder een koud jaar  Deze graaddagen kunnen gebruikt worden om het 
werkelijk verbruik te vertalen naar een “genormaliseerd” verbruik  

13 De graaddagen geven een invers beeld van de temperatuur (de warmte) weer  De graaddagen zijn dus een maatstaf 
voor de koude over een periode 

Dit gebeurt door gangen te voorzien waardoor de koude en warme 
lucht niet meer met elkaar gemengd worden. Hierdoor kan effici-
enter met koudeproductie omgegaan worden. Aanvankelijk was 
voorzien dat Fedesco ook een bijdrage ging leveren aan het project 
maar door het wegvallen van hun activiteiten binnen de federale 
overheid dienen de FOD Kanselarij en de consulent verder zelf 
invulling te geven aan een verdere optimalisatie van de technische 
installaties (bijv. energie-efficiënte koelgroepen met free-cooling 
voorzien ter vervanging van de bestaande) 

In het jaar 2014 werd vooral verder gewerkt aan het concept van 
‘Cold Corridor’. In het jaar 2015 lag de focus in hoofdzaak op een 
verdere verfijning van de regeling van de installaties. Vanaf 2015 
wordt de indicator PUE (Power Usage Effectiveness) sterk opge-
volgd. De indicator is een graadmeter voor de energie-efficiëntie 
van de serverlokalen  PUE is de verhouding tussen de totale energie 
die het datacenter ingaat, en het deel van de energie dat daadwer-
kelijk wordt gebruikt door de IT-apparatuur zelf  Hoe lager de PUE-
waarde hoe efficiënter. De PUE-waarde wordt vooral opgevolgd om 
verbeteringen aangebracht aan de serverlokalen op te volgen en te 
evalueren  In de zomer van 2015 werden gemiddelde PUE-waarden 
tussen 1,6 en 1,65 geregistreerd.

Tussen augustus 2011 tot en met september 2013 waren de meeste kantoren 
niet bezet t.g.v. renovatiewerkzaamheden. De renovatie behelsde onder 
meer de vervanging van de ramen, de vervanging van de oude verwarmings-
ketels door gascondensatieketels, het voorzien van dakisolatie alsook het 
vervangen van de isolatie van verwarmingsleidingen. 

Dat deze renovatie duidelijk vruchten heeft afgeworpen merken we als we 
het verbruik van 2014 en 2015 naast dat van 2010 (het jaar voor de renovatie 
aanving) leggen  Het werkelijk verbruik is van ongeveer 1 000 000 kWh in 
2010 gedaald naar ongeveer 400 000 Kwh de laatste twee jaar  Het genor-
maliseerd verbruik toont eenbeparing aan van 30% t.o.v. 2010. Ook het 
uitschakelen van de verwarmingsinstallatie tijdens de zomermaanden (2014 
en 2015) draagt bij tot een aanzienkijke verbruiksdaling 

Alhoewel 2015 – op basis van het aantal graaddagen – een kouder jaar was 
dan 2014, daalt het werkelijk verbruik met 1%.



De kernindicator ‘verwarmingsverbruik per m² ‘:

2014 2015 Federaal gemiddelde14 

(PODDO / BIM)

Totaal gasverbruik (kWh) / m² 59 58 - / 84

Totaal genormaliseerd gasver-
bruik (kWh) / m² 86,3 71,2 108 / -

Door de renovatie zijn de verbruikswaarden in de Wetstraat gunstig in verge-
lijking met andere gemiddelden 

Wetstraat 16

Goed om te weten: 
• De Wetstraat 16 kende een aantal gefaseerde renovaties voor 2010 

zoals verhuis van de keuken van niveau-1 naar niveau +4 en aantal 
werkzaamheden op niveau +3 en niveau +4. 

• Op het elektriciteitsbord Wetstraat 16 staan onder meer de keuken en 
kantine van de FOD Kanselarij alsook een aantal technische installa-
ties (koelinstallaties, afzonderlijke verwarmingsinstallaties, elektrische 
boiler voor keuken …)

Het elektriciteitsverbruik van de Wetstraat 16

14 Benchmarkinggegevens PODDO (2012): EMAS Benchmarking rapport (http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.
belgium.be/files/documents/20h_30_2_rapport_benchmarking_2013_nl.pdf) en Benchmarking BIM: Benchmar-
king: milieuprestaties van de tertiaire sector (kantoren) (http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/
label-ecodynamische-onderneming/nuttige-documenten-en-formulieren)

De grafiek heeft een beeld weer van het totaal elektriciteitsverbruik voor de 
Wetstraat 16 

Hier merken we tot 2013 eerder een stijging t.o.v. verbruik in 2010. In 2014 
bedraagt het verbruik 3 % meer dan het verbruik in 2010.

Een mogelijke verklaring voor de stijging vanaf 2011 tot en 2013, is dat 
tijdens de renovatiewerkzaamheden in de Wetstraat 14 tijdelijk elektriciteit 
voor deze werkzaamheden afgenomen werd van de Wetstraat 16  Ook hier 
zal het jaar 2014 als nieuw referentiejaar dienst doen.

Het elektriciteitsverbruik in de Wetstraat 16 blijft in 2015 op gelijke hoogte 
als in 2014 

De kernindicator ‘elektriciteitsverbruik per m² ‘:

2014 2015 Federaal gemiddelde 
(PODDO / BIM)

Totaal elektriciteitsverbruik (kWh) / m² 63,3 63,1 76 / 79

In vergelijking met federale gemiddelden blijkt de score bij de FOD Kanse-
larij onder het gemiddelde te liggen  De lage score t o v  gemiddelde is deels 
te verklaren door een redelijk lage bezettingsgraad (aantal VTE/m²) en een 
beperkt aantal koelinstallaties voor de kantoren in de Wetstraat 16.

Dat het verbruik per m² minder dan de helft bedraagt in de Wetstraat 16 dan 
in de Wetstraat 14, kan verklaard worden door het verbruik van de serverlo-
kalen (zoals eerder toegelicht) 

http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.belgium.be/files/documents/20h_30_2_rapport_benchmarking_2013_nl.pdf
http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.belgium.be/files/documents/20h_30_2_rapport_benchmarking_2013_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/label-ecodynamische-onderneming/nuttige-documenten-en-formulieren
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/label-ecodynamische-onderneming/nuttige-documenten-en-formulieren
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Het verwarmingsverbruik van de Wetstraat 16

In tegenstelling tot de Wetstraat 14 geeft bovenstaande grafiek een minder 
positieve evolutie weer wat het gasverbruik betreft. Het genormaliseerd 
verbruik neemt, sinds 2012, licht toe. 

Het jaar 2015 was kouder dan 2014, wat een stijging van het werkelijk verbruik 
verklaard. Maar de algemene stijging van het genormaliseerd verbruik de 
laatste jaren, wijst erop dat de installatie aan herziening toe is.

Er werd – mede door het diagnoseverslag van de ketels – door de FOD Kanse-
larij aan de eigenaar van het gebouw gevraagd om de twee oude ketels te 
vervangen  Dat zal vermoedelijk in de loop van de komende jaren uitgevoerd 
worden. Ook hier worden de ketels zoveel mogelijk tijdens de zomermaanden 
buiten dienst gesteld 

De kernindicator ‘verwarmingsverbruik per m² ‘:

2014 2015 Federaal gemiddelde 
(PODDO / BIM)

Totaal gasverbruik (kWh) / m² 130 158 - / 84

Totaal genormaliseerd gasver-
bruik (kWh) / m²

191 194 108 / -

Het hoog gasverbruik in vergelijking met gemiddelde federale waarden kan 
verklaart worden door de verouderde installatie (zie hierboven) en de minder 
energie-efficiënte schil (oudere ramen in vergelijking met Wetstraat 14) maar 
ook de aanwezigheid van hoge lokalen heeft een impact op verbruik.

CONCLUSIES: 

Het verbruik zowel van elektriciteit en gas wordt beheerd.

Wat de Wetstraat 14 betreft geven de verbruiksgegevens van 2014 en 
2015 een positieve evolutie weer van de impact van de renovatie op 
het vlak van verwarmingsverbruik.

Het elektriciteitsverbruik wordt dan weer sterk beïnvloed door het 
verbruik van serverlokalen. Hier zal – in de toekomst - de indicator 
PUE de efficiëntie van deze lokalen mee bewaken. 

In de Wetstraat 16 is het noodzakelijk dat de eigenaar de nodige 
investeringen voorziet om in de loop van de komende jaren de twee 
oude ketels te vervangen.



LUIK MOBILITEIT

De FOD Kanselarij heeft een bedrijfsvervoersplan 2014-2017 opgemaakt. 
Deze wettelijke verplichting helpt de FOD Kanselarij om haar beleid inzake 
duurzame mobiliteit in kaart te brengen alsook om maatregelen te nemen 
om hiervoor blijvend aandacht te hebben 

Gegevens over het woon-werkverkeer15 (hoofdtraject):

Vervoersmiddel %
Wagen, bestelwagen 12,2
Carpool 0,81
Trein 52,44
Bus, tram of metro: MIVB 28,46
Bus of tram: De Lijn 0,41
Bus: TEC 1,63
Collectief vervoer 0
Fiets 0,41
Bromfiets of moto 0,41
Te voet 3,25

Aandeel duurzaam 86,6

Wat betreft de gehanteerde vervoersmiddelen – voor het hoofdtraject - om zich 
te verplaatsen van woon- naar werkplek (en vice versa), zijn vooral de openbare 
vervoersmiddelen populair. 83 % van de medewerkers maakt hiervan gebruik. Het 
aandeel ‘fiets’ bedraagt 0,41% en 3,25 % komen te voet. 

Het aandeel wagen van 12 % wordt een stuk mee beïnvloed door de aanwezigheid 
van consultants op de site van de FOD Kanselarij (zie voor meer info voetnoot 15)

De terugbetaling van de abonnementen alsook de nabije aanwezigheid van trein- en 
metrostations verklaren het hoge aandeel ‘openbaar vervoer’.

Hieronder geven we graag ook een zicht inzake het aantal dienstvoertuigen 
en bestelwagens (situatie eind 2015) bij de FOD Kanselarij. De instelling kiest 
voor het leasingprincipe en respecteert hierbij de voorwaarden zoals opge-
geven in de omzendbrief 307quinqies. Naast deze gegevens houdt de dienst 
Secretariaat en Logistiek ook nog gegevens bij over het werkelijk brandstof-
verbruik  

15 Op de site FOD Kanselarij zijn 38 consultants tewerkgesteld die door een andere firma worden betaald maar op de 
site minstens 50% van hun prestaties verrichten. 18 van hen verplaatsen zich met de wagen naar het werk (47,5%!). 
Indien we deze externe consultants buiten beschouwing laten, zoals in eerdere versies van het bedrijfsvervoerplan 
het geval was, verplaatst amper 5,77% van onze personeelsleden zich met de wagen naar het werk

Andere acties/maatregelen om een duurzaam mobiliteit te onderbouwen 
zijn:

• Voor de dienstverplaatsingen zijn er 2 elektrische en 2 gewone dienst-
fietsen ter beschikking

• Er is een overdekte fietsenstalling van 5 plaatsen voorzien op de binnen-
koer Wetstraat 16. In de toekomst (in functie van het budget eventueel 
in 2016), wordt een bijkomende overdekte fietsenstalling van 5 plaatsen 
voorzien op de binnenplaats Wetstraat 14 

• Verplichte maatregelen volgens BVP: 
 » Voorzien van communicatie omtrent maatregelen in het kader van 

het BedrijfsVervoerPlan (BVP) via intranet
 » Ten minste 1 keer per jaar een sensibiliseringsactie voor de werk-

nemers:
 - In 2014: Informatie inzake pollutiepieken op Intranet
 - In 2015: Tijdens de Week van de Mobiliteit werd het gebruik 

van de dienstfietsen, in het bijzonder de elektrische fietsen, 
gepromoot 

 » Ten minste 1 keer per jaar een sensibiliseringscampagne voor de 
bezoekers:

 - In 2014 en 2015: Voorzien van alle dichtstbijzijnde openbare 
vervoersmogelijkheden op bereikbaarheidsplan FOD Kanse-
larij (website)
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ASPECT VOEDING

De keuken heeft haar inspanningen verdergezet om de negatieve milieu-
impact van de gerechten die aan de klanten in het restaurant worden aange-
boden te verminderen. Zo zijn er vegetarische alternatieven en biobroodjes 
voorhanden, is er keuze tussen verschillen soorten MSC-gelabelde vis, wordt 
er meer aandacht besteed aan seizoensgebonden groenten en fruit, de 
aankoop van bioproducten (brood, melk, quinoa, bepaalde groenten etc.) 
en wordt er deelgenomen aan de bioweek etc  Daarbij wordt er zowel reke-
ning gehouden met de tevredenheid van de klanten als met de budgettaire 
beperkingen  

Bovendien heeft het keuken- en zaalpersoneel in 2014 negen en in 2015 
veertien opleidingen gevolgd (opleidingen georganiseerd door Leefmilieu 
Brussel) inzake thema’s als duurzame vis, huisbereide desserten, koken op 
lage temperatuur, graangewassen, pasta etc. 

Milieudoelstelling 3: De duurzaamheid van de 
overheidsopdrachten verhogen 

Milieudoelstelling 4: Boordtabellen invoeren

Andere milieu-indicatoren

Waterverbruik



De stijging van het waterverbruik in 2015, zowel in de Wetstraat 14 als 16, is 
toe te schrijven aan volgende werkzaamheden:

• In de zomermaanden werden reinigings- en schilderwerken gereali-
seerd in de twee binnenkoeren

• In september vond er een reiniging van de riolering en sterfputten 
plaats 

• Bij de heropstart van de ketels – na de zomer – werd water aan de 
verwarmingsinstallatie toegevoegd.

De kernindicator ‘waterverbruik per VTE ‘:

Wetstraat 14 en Wetstraat 16 2014 2015 Federaal gemid-
delde (PODDO )

Waterverbruik (m³) / VTE 10,3 12,3 10,4 

Waterverbruik (l) / VTE over 220 werk-
dagen

46,8 55,8 47,2

Het water in de Wetstraat 14 en 16 wordt hoofdzakelijk aangewend voor de 
sanitaire ruimtes, een aantal douches, kitchenettes en de keuken.

CO2 emissies16 gelinkt aan energieverbruik

De grafiek heeft de equivalente CO2-emissies weer die gelinkt worden aan 
het elektriciteitsverbruik, het aardgasverbruik en sinds 2015 ook de brand-
stofverbruik voor diesel 

De forse daling van de CO2-uitstoot TGV elektriciteitsverbruik sinds 2013 
heeft te maken met de feit dat sinds 1 januari 2013 “groene” stroom aange-
kocht wordt 

Afval
De FOD Kanselarij houdt gegevens bij over het aantal opgehaalde containers, 
maar beschikt vandaag niet over exacte hoeveelheden uitgedrukt in kg of 
ton 

Biodiversiteit
De FOD Kanselarij heeft geen groene zones. De indicator ‘biodiversiteit – 
aandeel landgebruik’ wordt in deze context als niet significant aanschouwd.

Communicatie
De interne communicatie binnen de Kanselarij is opgebouwd rond volgende 
pijlers: informatieoverdracht, bewustwording en motivatie.

16 Gehanteerde conversiefactoren: 1 KWh ”groene” stroom = 0,026 kg CO2 equivalent, 1 kWh “grijze” 
stroom = 0,403 kg CO2 equivalent; 1kWh aardgas = 0,217 kg CO2 equivalent en 1 liter diesel = 2,688 kg 
CO2 equivalent
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Intern communiceert de FOD Kanselarij via intranet ‘http://intra16.fed.be/’ 
via de rubriek nieuws 
Er werden ook presentaties voorzien om het personeel in te lichten over een 
stand van zaken inzake de EMAS-doelstellingen  Ook de jaarlijkse dag DO 
draagt bij tot bewustwording van het personeel

De belangrijkste acties:

Dag DO:
• In 2014: in het teken van duurzaam personeelsbeleid
• In 2015: in het kader van de klimaattop COP21 in Parijs: Presentatie 'De 

uitdagingen van de COP21” door de heer Etienne Hannon.

Andere belangrijke acties/ontwikkelingen:
• Publicatie van eerste duurzaamheidsverslag
• Publicatie van “Green tips” voor elke medewerker van de FOD Kanselarij
• Bewustmakingscampagne betreffende het gebruik van elektrische 

dienstfietsen tijdens de week van de mobiliteit (2015)
• Bewustmakingscampagne inzake afvalsortering: Nieuws, voorzien van 

PMD-stickers op overeenstemmende afvalbakjes en sorteeraffiche

De doelstellingen voor de cyclus  
2016-2018. 
Tijdens de directiebeoordeling werden de volgende doelstellingen voor de 
4de EMAS-registratiecyclus vastgelegd: 

• Papier: Het huidige papierverbruik verminderen van 28 kg/VTE/jaar tot 
27 kg/VTE/jaar tegen 2019

• Elektriciteit: de Power Usage Effectiveness van de ICT-dienst tussen 1,4 
en 1,7 houden 

• Duurzame aankopen: het aantal bestekken met DO-clausules van de AD 
Excom met 20% verhogen 

• Restaurant: het Good Food Label van Leefmilieu Brussel (1 ster) toege-
kend krijgen 

• Indirecte aspecten: de invloed van de FOD Kanselarij, de DAV en het 
FIDO ten volle benutten om de bewustmaking op het vlak van duurzame 
ontwikkeling met de actoren waarmee wordt samengewerkt, te ontwik-
kelen en te verhogen 

Validering van het Milieubeheersysteem

Informatiefiche

Naam: Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister
Contactpersoon : Laurence BERTRAND
E-mail : emas@premier fed be
Adres: Wetstraat (14-)16, 1000 Brussel
Telefoon: 02/501 03 63
Fax: 02/513 42 41
Website: http://kanselarij.belgium.be/nl/
NACE-code: 84 111
Gemiddeld aantal werknemers/jaar: 200
Oppervlakte in m²: 15 000
Activiteitensector: Openbaar bestuur

Registratie

Gegevens van de milieuverificator
Vinçotte,
Jan Olieslagerslaan 35 
1800 VILVOORDE 

Nummer validatieverklaringen en afleveringsdatums

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

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

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

Certificaatnummer registraties ISO 14001:2004 en afleveringsdatums
BE-07 EMS 253, 26 maart 2007 en 12 juli 2010 door AIB- Vinçotte  
International (BE-V- 0016)

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

Nummer en datum EMAS Registratie
BE-BXL-000010, 2 april 2007

mailto:emas@premier.fed.be
http://kanselarij.belgium.be/nl/


Verklaring van de milieuverificateur 
over de verificatie- en 
valideringswerkzaamheden
AIB-Vinçotte International N.V., EMAS-milieuverificateur met registratie-
nummer 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, 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 dat hij heeft geverifieerd of  de kanselarij van de eerste minister 
zoals vermeld in de milieuverklaring 2016, gegevens 2014 en 2015, voldoet 
aan alle eisen van Verordening (EG) nr  1221/2009 van het Europees Parle-
ment 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 aanwij-
zingen zijn dat niet aan de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften 
is voldaan; 

• de gegevens en informatie van de milieuverklaring 2016, gegevens 2014 
en 2015, van de kanselarij betrouwbaar, geloofwaardig en juist beeld 
geven van alle activiteiten van de kanselarij binnen de in de milieuver-
klaring vermelde reikwijdte 

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

Gedaan te Brussel op 20/06/2016

De volgende milieuverklaring zal op 16 februari 2017 gepubliceerd worden 



Federale Overheidsdienst
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