
NL    NL 

NL 



NL 1   NL 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE 

EMAS-milieuverklaring 2002-2004 

Voorwoord 

De Europese Commissie is een van de grootste openbare diensten ter wereld en staat ten 
dienste van 476 miljoen Europeanen. Wereldwijd werken ongeveer 24 000 mensen voor de 
Commissie, waarvan 20 000 alleen al in Brussel, in 65 verschillende gebouwen. De 
Commissieactiviteiten hebben dus een reële impact op het milieu. Zij vergen energie en water 
en brengen afval voort, de Europese ambtenaren pendelen elke dag naar het werk, er worden 
goederen en diensten aangekocht, er wordt wetgeving geproduceerd die een impact heeft op 
het milieu, enzovoort. Ondertussen staat het milieu onder grotere druk dan ooit tevoren. In 
brede kring is men ervan overtuigd dat de mondiale opwarming een feit is die voor een groot 
deel het gevolg is van door de menselijke activiteit veroorzaakte emissies. De natuurlijke 
rijkdommen worden in alarmerend tempo uitgeput en onze afvalbergen groeien ons boven het 
hoofd. Een goed beheer van de milieueffecten van onze activiteiten vormt een onderdeel van 
algemeen goed bestuur. 

In 1997 heeft de Commissie een programma 'Milieuvriendelijk bestuur' gelanceerd dat liep tot 
2001 en een reeks acties omvatte om de voetafdruk van het geheel van de Commissie op het 
milieu te verkleinen. Hoewel dit successen opleverde, werd aangevoeld dat een meer 
systematische en geïntegreerde aanpak vereist was om een duurzame verbetering van de 
milieuprestaties te waarborgen. Om die reden besloot de Commissie een milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) op te zetten om de milieueffecten van haar dagelijkse activiteiten 
te verminderen. EMAS is een op onafhankelijke wijze geverifieerd beheersysteem dat zowel 
particuliere als openbare organisaties helpt om hun milieuprestaties te verbeteren, meer 
bepaald door een systematische vaststelling van doelstellingen en streefcijfers en door de 
meting van de voortgang bij het bereiken van die doelstellingen. Gezien de omvang en 
complexiteit van de Commissiewerkzaamheden heeft zij bij de start van EMAS in 2002 
ervoor gekozen om eerst een proefproject op te zetten dat uitsluitend op drie diensten 
betrekking heeft: het Secretariaat-generaal, het Directoraat-generaal Personeelszaken en 
algemeen beheer en het Directoraat-generaal Milieu. Later in 2003 en 2004 zijn 
achtereenvolgens ook het Brusselse Bureau Infrastructuur en logistiek en het Directoraat-
generaal Informatica (DG DIGIT) bij het project betrokken. Aangezien dit laatste EMAS pas 
in een later stadium is beginnen toepassen, zullen de desbetreffende milieuprestaties slechts 
voor de eerste maal worden opgenomen in de volgende actualisering van de milieuverklaring 
die verwacht wordt in het tweede halfjaar van 2006. 

In de afgelopen drie jaar heeft EMAS de departementen waar het proefproject liep geholpen 
om op meer systematische wijze hun milieuprestaties te verbeteren en hun milieuprioriteiten 
vast te leggen. Nog belangrijker is dat het ongeveer 3 500 personeelsleden, alsook voor de 
Commissiediensten werkende contractanten, ertoe gestimuleerd heeft een milieuvriendelijker 
gedrag aan te nemen, en dit in algemene zin aangezien de EMAS-beginselen zowel op het 
werk als thuis kunnen worden toegepast. De meeste bij dit project betrokken personeelsleden 
zijn ervan overtuigd geworden dat zij de natuurlijke hulpbronnen op een meer behoedzame 
wijze moeten gebruiken in alle aspecten van hun dagelijks leven. 
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Bij het lanceren van dit project wilden wij een voorbeeld stellen voor de andere Europese 
instellingen en voor alle openbare diensten, zoals ministeries en lokale raden. Meer en meer 
steden en gemeenten moeten het hoofd bieden aan fundamentele en steeds terugkerende 
milieuproblemen van allerlei aard. Wij geloven dat EMAS de overheidsinstanties erbij kan 
helpen de juiste keuzes te maken door meer met alle aspecten van problemen, inclusief de 
milieuaspecten, rekening te houden en zo van hun gemeenschappen betere plaatsen om te 
leven en te werken te maken. Dat voelen wij aan als onze bijdrage aan onze gaststad, Brussel. 
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EMAS-validatie 

In deze milieuverklaring worden de milieuaspecten en –effecten behandeld van vier diensten 
van de Europese Commissie (Secretariaat-generaal, Directoraat-generaal Milieu, Directoraat-
generaal Personeelszaken en algemeen beheer en Bureau Infrastructuur en logistiek Brussel) 
als gerapporteerd in de loop van 2002, 2003 en 2004 in de voornaamste door deze diensten 
bezette gebouwen in Brussel. Dit zijn: Berlaymont, Breydel 2, Beaulieu 1, Beaulieu 5, 
Guimard 10, Houtweg 23, Montoyer 34 en Science 11. 

Deze milieuverklaring is geverifieerd door DNV1 (Det Norske Veritas) Certification B.V. Op 
grond van interviews, documenten, interne procedures van de Europese Commissie en tijdens 
het verificatieproces verzamelde gegevens en informatie verklaart de heer D.A. Laske namens 
DNV Certification B.V. dat deze EMAS-verklaring, met inbegrip van het milieubeleid, de 
jaarplannen en het milieuverslag, in overeenstemming zijn met de eisen van 
Verordening (EG) nr. 761/2001 van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)2 

(Handtekening van de heer Laske) 

Uiterste termijn voor de volgende openbare milieuverklaring. 

De volgende verklaring zal midden 2006 worden toegezonden aan de bevoegde instantie van 
de Brusselse regio. Zij zal betrekking hebben op de milieuprestaties van vijf bij het 
proefproject betrokken diensten gedurende 2005, met inbegrip, voor de eerste maal, van 
DG DIGIT. 

                                                 
1 Verificatienummer NL-C-425 (RvA). 
2 PB L 114/1 van 24.4.2001. 
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1. INLEIDING 

1.1. De Europese Commissie 

De Europese Commissie is de uitvoerende arm van de Europese Unie. Zij is, samen met het 
Europees Parlement en de Raad, een van de drie voornaamste instellingen die de Unie 
besturen. De Commissie bestaat momenteel uit 25 Commissieleden die worden bijgestaan 
door ongeveer 24 000 ambtenaren die wereldwijd werken in 36 Directoraten-generaal en 
diensten. Elk Commissielid is direct bevoegd voor een specifiek beleidsgebied en staat aan 
het hoofd van een of meerdere departementen die Directoraten-generaal worden genoemd. 

De hoofdtaak van de Commissie is om wetgeving voor te stellen en uit te werken en op te 
treden als 'hoedster van de verdragen', wat inhoudt dat zij bevoegd is om bij het Europees Hof 
van Justitie inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten en andere instanties die volgens 
haar inbreuken hebben gepleegd op de EU-Verdragen en het overige gemeenschapsrecht. 
Namens de EU onderhandelt de Commissie ook, in nauwe samenwerking met de Raad van de 
Europese Unie, over internationale overeenkomsten. 

Het hoofdkwartier van de Commissie is gelegen in Brussel (België), maar er zijn ook 
Commissiediensten in Luxemburg, agentschappen in andere lidstaten, vertegenwoordigingen 
in alle EU-landen en delegaties in vele hoofdsteden in de gehele wereld. 

1.2.  Milieubeheer – EMAS 

Een steeds groter aantal organisaties, zowel publiek als particulier, gebruikt milieubeheer-
systemen om de milieukwesties die verband houden met hun hoofdactiviteiten op een meer 
systematische wijze aan te pakken. Door voor EMAS te kiezen heeft de Commissie zich ertoe 
verbonden de meest stringente beschikbare normen na te leven. 

EMAS is een EU-verordening die een instrument in het leven roept om organisaties te helpen 
hun milieuprestaties te evalueren, te beheren en voortdurend te verbeteren. Daarbij moeten die 
organisaties aantonen dat hun regelgeving volledig in overeenstemming is met de geldende 
milieuwetgeving, moeten zij het grote publiek op gezette tijden informeren over hun 
resultaten en moeten zij, last but not least, hun werknemers aansporen tot het nastreven van de 
vastgestelde milieudoelstellingen en -streefcijfers. Geloofwaardigheid tenslotte is een van de 
voornaamste pluspunten van EMAS aangezien de deelnemende organisaties een programma 
van interne controle moeten uitvoeren en een onafhankelijke externe verificatie moeten 
ondergaan. Op het einde van dit proces verifieert een bevoegde instantie of de organisaties al 
dan niet op een bevredigende wijze hebben voldaan aan de eisen van de EMAS-verordening. 

1.3. EMAS in het Commissieproject – Proefprojecten en voornaamste 
verantwoordelijkheden 

Vier van de vijf diensten waarvoor proefprojecten zijn opgezet, hebben EMAS voltooid. Het 
Directoraat-generaal Informatica, dat slechts in 2004 bij het project is betrokken, zal zijn 
eerste EMAS-audit afronden in 2006 en over de milieuprestaties van dit DG zal worden 
gerapporteerd in de volgende actualisering van deze milieuverklaring. Het volledige 
organigram van de vier diensten is gegeven in bijlage A. 
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Figuur 1: Vier bij de EMAS-rapportage betrokken Commissiediensten en hun voornaamste 
taken (jaar 2004) 
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1.4. Tien gebieden voor verbetering van het milieu 

Wij hebben ons momenteel tot de hierna volgende doelstellingen verbonden (dit is een 
samenvatting; het volledige EMAS-beleid wordt geschetst in bijlage B): 

1. Ononderbroken verbetering 

Een onophoudelijke verbetering van de milieuprestaties van onze diensten. 

2. Naleving van de wetgeving 

Uitvoering van onze werkzaamheden overeenkomstig de geldende milieuwetgeving. 

Erop toezien dat de in de Commissiegebouwen werkende contractanten zich bewust 
zijn van de milieuwetgeving en de milieunormen van de Commissie en dat zij deze 
wetgeving en normen daadwerkelijk naleven. 

3. Betrokkenheid van het personeel 

Bevordering van de actieve deelname van de personeelsleden aan milieuacties en 
vermindering van onze milieu-impact door opleiding en bewustmaking. 

4. Transparantie 

Actieve uitwisseling van informatie met alle externe betrokken partijen inzake 
milieukwesties. 

5. Groene aanbesteding 

Integratie, waar mogelijk, van het milieuaspect in ons gebouwenbeleid. 

Invoering van milieucriteria bij het beleid voor de aankoop van drukmateriaal en 
door externe ondernemingen geleverde drukwerkdiensten, kantoorbenodigdheden en 
-meubilair en diensten met betrekking tot de sociale infrastructuur. 

Eis van milieuefficiënt vervoer van goederen. 

Eis dat bij de organisatie van evenementen milieucriteria worden gehanteerd. 

6. Afvalstoffen 

Maximalisering van afvalrecycling en -hergebruik, optimalisering van de 
afvalverwijdering en bevordering van afvalpreventie. 

7. Mobiliteit 

Bevordering van alternatieven voor het individueel vervoer per auto bij de 
personeelsleden, e.g. naar en van het werk in Brussel en bij zakenreizen. 

8. Natuurlijke hulpbronnen 

Nastreven van verbetering van de energieprestaties, vermindering van het verbruik 
van hulpbronnen en verlaging van de emissies van gebouwen. 
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Vermindering van het verbruik van hulpbronnen en van vervoer en afval ten gevolge 
van het zelf verzorgde druk- en kopieerwerk. 

Bevordering van de vermindering van het gebruik door het personeel van natuurlijke 
hulpbronnen, met name energie, water, papier en andere kantoorbenodigdheden. 

9. Gezondheid en veiligheid 

Toezien op een verantwoord gebruik door personeelsleden en contractanten van 
chemicaliën in de Commissiegebouwen. 

10. Formulering en financiering van milieubeleid 

Erop toezien dat het beleid, de wetgeving en de financiering op een doeltreffende 
wijze milieubaten opleveren. 

Bevordering van de integratie van het milieuaspect in andere communautaire 
beleidslijnen. 

2. HOE WERKT EMAS BINNEN DE EUROPESE COMMISSIE? 

2.1. Wie doet wat? 

EMAS is ontworpen rond een piramidale structuur met verschillende hiërarchische niveaus. 
Op het topniveau vormen de secretaris-generaal en de directeurs-generaal van de bij het 
proefproject betrokken diensten een leidinggevend comité dat het EMAS-beleid uitwerkt en 
het project aanstuurt. Het middelmanagement houdt toezicht op het dagelijks beleid van de 
EMAS-ambtenaren bij de toepassing van het milieubeheersysteem en rapporteert aan het 
leidinggevend comité. Aan de basis coördineren de EMAS-ambtenaren de werkzaamheden 
van de milieuambtenaren in elk van de sectoren die onder het milieubeheersysteem vallen 
(afvalstoffen, vervoer, milieubeleid en -financiering, enz.). 

2.2. Hoe beslissen we wat te doen? 

In 2003 hebben de bij het proefproject betrokken diensten met de hulp van externe consultants 
(KWI Management Consultants & Auditors GmbH) een voorafgaande milieuevaluatie van 
hun activiteiten gemaakt, die zowel betrekking had op de gebieden die zij volledig onder 
controle hebben (zoals het gebruik van energie en water), als op gebieden waar de 
milieuprestaties ook van andere spelers afhangen. De milieubeleidsvorming en -financiering 
hangen bijvoorbeeld af van respectievelijk de lidstaten en de begunstigden van contracten. 
Deze initiële evaluatie heeft een eerste selectie van belangrijke milieuaspecten opgeleverd, 
waardoor een uitgangspositie kon worden vastgelegd die vervolgens kon worden verbeterd. 
De lijst van belangrijke milieuaspecten wordt jaarlijks opnieuw bekeken en geactualiseerd. 

Het door de desbetreffende diensten uitgewerkte milieubeheersysteem bestaat uit een 
handleiding en 10 horizontale, alsook 14 dienstspecifieke, procedures. Deze procedures 
leggen de modus operandi vast voor de diverse gebieden waarop wordt gewerkt. Een van 
deze procedures heeft betrekking op de keuze en evaluatie van de belangrijke milieuaspecten 
en beschrijft hoe de diensten deze aspecten ten minste één keer per jaar moeten evalueren en 
actualiseren. Er is een puntensysteem opgezet als hieronder uiteengezet. 
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Elk milieuaspect wordt kwantitatief geëvalueerd op basis van onderstaande criteria. Er zijn 
drie gewichtsniveaus: licht (1 punt), gematigd (2 punten) of zwaarwichtig (3 punten). 

• Milieu-impact (x 3) e.g. Afval, CO2-emissie, lucht/water/bodemverontreiniging. 

• Wettelijke en andere eisen (x 2) e.g. Gelden er wettelijke of andere eisen en zoja worden 
zij nageleefd; zijn er inbreuken bekend? 

• Beheer (x 1) e.g. Zijn er duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden, procedures en 
praktijken voor het beheer van de aspecten in kwestie? 

• Belangen van de betrokken partijen (x 1) e.g. Wie zijn de interne en externe betrokken 
partijen, hoe groot is hun belang, hebben bedoelde partijen specifieke eisen gesteld of 
klachten ingediend, enz.? 

Tussen haakjes is steeds een vermenigvuldigingsfactor vermeld. Het puntensysteem is zo 
opgezet dat elk aspect dat minimaal een gematigd milieueffect heeft en/of niet in 
overeenstemming is met de geldende wetgeving als significant wordt beschouwd. Als het 
desbetreffende milieuaspect boven een vooraf bepaald getal (11 punten) scoort, dan wordt dit 
als significant beschouwd en moet er actie worden ondernomen om de milieu-impact van dit 
aspect te verminderen. 

Figuur 2: Procedure voor de keuze van de milieuaspecten 

2.3. Waar kan milieuactie worden opgezet? 

Tien activiteitsgebieden zijn aangewezen als het meest significant. Voor elke activiteit wordt 
aangegeven hoe die interageert met het milieu. 
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e.g. global warming caused by CO 2 

Milieueffecten 
bv. klimaatverandering ten gevolge  
  van CO2 

1. Keuze milieuaspecten 2.Evaluatie van milieuaspecten 
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1. Gebouwenbeleid: 

– gebruik van grond en ruimte; 

– keuze voor huur, leasing of aankoop van het gebouw; 

– planning van de renovatie van Commissiegebouwen (huur, leasing of bezit); 

– opdrachten voor projecten en aanbestedingen voor bouwwerkzaamheden; 

– vervoer met betrekking tot gebouwen en huisvesting/verhuizing van 
personeelsleden; 

– verbruik van water en energie; 

– emissies in de lucht en productie van lawaai, stof en trillingen; 

– aankoop en beheer van onderhoudsdiensten en levering van energie; 

– aankoop van benodigdheden voor sanitair; 

– gebruik en verwijdering van chemicaliën voor onderhoudswerkzaamheden in het 
gebouw; 

– beheer van schadelijke stoffen in bouwmaterialen en installaties; 

– gebruik en verwijdering van in Commissiegebouwen gebruikte schoonmaak-
producten. 

2. Mobiliteit van het personeel en andere vervoersaspecten: 

– mobiliteitsplannen voor personeelsleden die pendelen naar en vanuit Brussel; 

– aankoop van vervoerdiensten; 

– aankoop en onderhoud van het voertuigenpark van de Commissie; 

– brandstofverbruik en uitstoot van het voertuigenpark van de Commissie; 

– gebruik en verwijdering van chemicaliën en brandstof voor het voertuigenpark 
van de Commissie; 

– verwijdering van afval: schroot van voertuigen en carwash-slib. 

3. Sociale infrastructuur: catering en kinderoppas: 

– aankoop en beheer van diensten; 

– aankoop van apparatuur en benodigdheden; 

– verwijdering van afvalstoffen: verpakking, organisch, geneesmiddelen, meubilair 
en apparatuur; 
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– gebruik, opslag en verwijdering van kookolie en -vetten. 

4. Reproductie van documenten: interne documenten en oude archieven: 

– aankoop van drukwerkdiensten; 

– verbruik van natuurlijke hulpbronnen; 

– aankoop van drukbenodigdheden en -apparatuur; 

– vervoer; 

– risicobeheer: gebruik en verwijdering van chemicaliën voor drukwerk; 

– verwijdering van afval: papier en verpakking. 

5. Officiële publicaties: 

– planning; 

– bestelling van publicaties; 

– aankoop van externe drukwerkdiensten; 

– gebruik van vervoermiddelen; 

– verwijdering van afval: papier en niet-verspreide publicaties. 

6. Kantoorbenodigdheden, -apparatuur en -meubilair: 

– aankoop van benodigdheden; 

– verbruik van natuurlijke rijkdommen; 

– verwijdering van afval: papier, toner, elektronische en elektrische apparatuur en 
meubilair. 

7. Medische diensten: 

– gebruik van chemicaliën; 

– verwijdering van afval: speciaal medisch afval en geneesmiddelenafval. 

8. Milieubeleid en -wetgeving: 

– invloed op de milieukwaliteit in de lidstaten; 

– integratie van het milieuaspect in andere gebieden van het Gemeenschapsbeleid 

9. Milieufinanciering: 

– invloed op de milieukwaliteit in de lidstaten 
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10. Evenementen: 

– aankoop van diensten en benodigdheden voor de organisatie van evenementen; 

– gebruik van vervoermiddelen; 

– verbruik van natuurlijke rijkdommen 

2.4. Resultaten van interne audits 

De diensten hebben hun eigen interne audits opgezet die in 2004 door KWI-
consultants zijn uitgevoerd. De resultaten waren over het algemeen positief en er 
werd melding gemaakt van algemene steun van de hoogste bestuursniveaus en 
duidelijk enthousiasme van het bij het project betrokken personeel, alsook van een 
duidelijke visie op de richting die het proces moest uitgaan. Anderzijds werd 
gewezen op bepaalde gebieden waarop verdere verbetering vereist was, zoals het 
ontbreken van een systematische aanpak voor wettelijke en andere eisen in de sector 
van het gebouwenonderhoud, een ontoereikend beheer van vergunningen, het 
ontbreken van een follow-up met betrekking tot inbreuken, het ontbreken van 
informatiebladen in de in-house-drukkerijen, enz. Meer in het algemeen werd door 
de audit de afwezigheid gelaakt van een duidelijke, systematische aanpak voor 
inbreuken en corrigerende of preventieve acties. Tenslotte werd in de interne audit de 
noodzaak onderstreept van een integratie van de milieuacties, bijvoorbeeld om de 
productie van afval te verminderen, in de bestaande plannings- en 
evaluatieprocedures van de diensten, zodat zij op een meer systematische wijze 
zouden kunnen worden gevolgd en geëvalueerd. 

2.5. Monitoring van de naleving van de wetgeving 

Het OIB (Bureau Infrastructuur en logistiek Brussel) is verantwoordelijk voor de 
passende uitvoering van alle activiteiten in Brussel in verband met de huisvesting 
van het personeel, het beheer van de welzijnszorginfrastructuur en de logistiek van 
de Commissie. Dit houdt ook in dat het OIB moet controleren of de desbetreffende 
activiteiten en locaties in overeenstemming zijn met de milieuwetgeving. 

In een algemeen milieuwetgevingsregister3 zijn de wettelijke en milieueisen 
neergelegd die van toepassing zijn op de activiteiten van het OIB en de 
locaties/gebouwen van de Commissie. Dit register heeft betrekking op zaken zoals 
milieuvergunningen voor gebouwen, bescherming van oppervlaktewateren, lucht en 
bodem en lawaaihinder. Dit register wordt op gezette tijden geactualiseerd, in 
samenwerking met de relevante OIB-diensten en de Dienst Veiligheid en hygiëne op 
het werk (Unité Sécurité et Hygiène au Travail - USHT) 

Aangezien het aantal Commissiegebouwen zo groot is, is bijzondere aandacht gegaan 
naar de naleving van de milieuvergunningen voor die gebouwen. Sinds 2004 heeft 
het OIB een begin gemaakt met de actualisering van alle milieuvergunningen. Er is 
een softwaretoepassing uitgewerkt om alle informatie en wettelijke verplichtingen te 
monitoren en de milieuvergunningsstatus van elk gebouw afzonderlijk te volgen. 

                                                 
3 Bronnen voor dit register zijn onder meer het Belgisch Staatsblad, BIM-publicaties en -website, Eurlex, 

externe consultants en gespecialiseerde tijdschriften. 
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Voorts wordt de naleving van de vergunningsvoorwaarden en alle overige wettelijke 
eisen voor elk gebouw gecontroleerd en dit om de drie jaar, met geregelde bezoeken 
en audits ter plaatse. 

Als werkgever moet de Commissie de wetgeving betreffende de arbeidsveiligheid en 
-hygiëne naleven en toepassen en zo een veilige werkplek voor haar personeel en 
contractanten waarborgen. Daartoe past de USHT de meest stringente Belgische en 
Europese wetgeving toe. Hij gebruikt de beste beschikbare praktijken en technieken 
om hygiëne, veiligheid en milieu te bewaken en te reageren op noodgevallen. De 
dienst heeft abonnementen op gespecialiseerde tijdschriften en wetspublicaties op het 
gebied van arbeidsveiligheid en -hygiëne. 

2.6. Vaststelling van de hoofdprioriteiten 

Organisaties kunnen een EMAS-registratie krijgen voor welbepaalde locaties. Gezien 
het grote aantal door de Commissie beheerde gebouwen (65 in de regio Brussel 
Hoofdstad (RBH) in 2004) hebben wij besloten ons eerst toe te spitsen op de 
voornaamste kantoorgebouwen van de bij het proefproject betrokken diensten en ook 
op gebouwen waar de op milieugebied belangrijkste activiteiten worden uitgevoerd, 
zoals de centrale keuken. In een latere fase zal de EMAS-registratie ook voor de 
overige gebouwen worden aangevraagd. 

Bij de vastgestelde gebouwenprioriteiten is rekening gehouden met het gebouwen- 
en infrastructuurbeleid van de Commissie4 dat de aankoop omvat van een groot 
aantal nieuwe gebouwen, alsook de uitvoering van ingrijpende renovatieprojecten. 
Een aantal gebouwen dat momenteel wordt gebruikt door de vier diensten zal 
bijvoorbeeld weldra worden verlaten omdat wordt verhuisd naar andere locaties 
zoals het Berlaymont-gebouw; zij zullen bijgevolg niet langer onder EMAS vallen. 

De zeven prioritaire gebouwen die in 2004 zijn geëvalueerd hebben een nuttige 
oppervlakte van ongeveer 199 566 m² (bovengronds) en huisvesten ongeveer 3 500 
personeelsleden. Een van de gebouwen is de centrale keuken waarin ongeveer 5 775 
maaltijden per dag worden bereid, die worden verspreid naar 11 zelfbedienings-
kantines en 34 cafetaria's. 

                                                 
4 (COM(2003) 755 def.) 
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Figuur 3: Kaart met de EMAS-gebouwen (2004) 

3. ONZE MILIEUEFFECTEN EN -ACTIES 

3.1. Gebouwen 

Verantwoordelijke diensten: 

Het OIB legt het gebouwenbeleid van de Commissie ten uitvoer door: 

– prospectie van de lokale markt en sluiten van contracten voor nieuwe gebouwen. Het 
evalueert ook de behoeften en wensen van de verschillend Directoraten-generaal; 

– uitvoering van het dagelijks beheer van de eigendommen van de Commissie (onderhoud, 
uitrusting en verhuizing). Het OIB controleert ook het energie- en waterverbruik en de 
CO2-emissies; 

– studie van de haalbaarheid van de aankoop, bouw of verbouwing van nieuwe gebouwen en 
vaststelling van de specificaties en bestekken. Voor de kwaliteit van de gebouwen baseert 
het OIB zich op de aanbevelingen en beste praktijken op het gebied van het milieu. 
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Wat is de evolutie van het gebouwenpark van de Commissie? 

De strategie voor aanbestedingen voor gebouwen wordt gedicteerd door het bovengenoemde 
Commissiebeleid voor gebouwen en infrastructuur, samen met het EG-Handboek inzake 
groene overheidsopdrachten en de thematische EG-strategie voor het stadsmilieu. 

Voorts heeft de Commissie haar eigen handleiding opgesteld met de technische en 
milieueisen voor haar gebouwen. Deze handleiding voor normen voor standaardgebouwen 
("Manual of Norms Applicable to Standard Buildings" - MIT) wordt gebruikt als referentie-
document voor de planning, aanbesteding en uitvoering met betrekking tot gebouwen. Zij is 
voor het eerst gepubliceerd in 1992 en is bijgewerkt in 2004. De Commissie zal dit document 
opnieuw herzien in 2008 teneinde er de laatste ontwikkelingen en beste praktijken op 
technisch, milieu- en energiegebied in te verwerken. 

 

Figuur 4: Ontwikkeling van de gebruikte oppervlakte van Commissiegebouwen 

Sinds 1992 is Brussel officieel de hoofdstad van Europa. Sindsdien versterkt de Commissie 
haar rol als belangrijkste speler op de markt, waarbij de door haar bezette oppervlakte in de 
regio Brussel Hoofdstad (RBH) voortdurend werd uitgebreid en weldra één miljoen m² zal 
bedragen. De algemene trend is een voortdurende toename van de hoeveelheid gebouwen in 
eigendom, daadwerkelijke eigendom, dan wel vruchtgebruik of erfpacht, omdat daardoor een 
stabielere basis wordt gelegd voor een actief gebouwenbeleid en goede integratie van 
milieucriteria. 
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Figuur 5: Gecumuleerde CO2-emissies per EMAS-gebouw in de periode 2002-2004 

Voor de gecumuleerde CO2-emissies wordt zowel elektriciteit als aardgas als emissiebron 
meegerekend. Bij de gebouwen waarin de bij het proefproject betrokken diensten zijn 
gehuisvest, tekent zich in de periode 2002-2004 een trend van lagere CO2-uitstoot af. 

Zie bijlage C voor nadere gegevens betreffende het verbruik van elektriciteit, aardgas en 
water in deze gebouwen. 

Wat is er bereikt in 2004? 

– Gebouwenbeleid - De heropening van het Berlaymont-gebouw ten behoeve van ongeveer 
2 250 ambtenaren van de Commissie. Het Berlaymont-gebouw dat in de periode 1991-
2004 werd gerenoveerd, illustreert de wens van de Commissie om een modelgebouw te 
verwerven wat milieubescherming en energiebesparing betreft, gebaseerd op internationale 
en Europese beste praktijken en op de milieuspecificaties van het MIT. 

– Onderhoud – In bepaalde gebouwen werden gerichte acties en eenvoudige maatregelen 
uitgetest om energie te besparen (vervanging van verwarmingssystemen, alternatieven voor 
oude liften, optimalisering van bestaande installaties, enz.). 

– Nieuwe projecten – Uitrusting en huur van nieuwe gebouwen, voorstellen van 
vernieuwende en eenvoudige energiebesparingsmaatregelen voor verwarming, ventilatie en 
klimaatregeling en het gebruik van natuurlijk licht. 

Acties - In de periode 2005-2008 is het OIB voornemens: 

(1) Gebouwenbeleid – Marktprospectie met integratie van een speciaal uitgewerkte Life 
Cycle Cost-methodologie. Bedoelde methodologie wordt in 2007 ontworpen en 
beproefd en zal in 2008 volledig operationeel zijn. 
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(2) Onderhoud – Vaststelling van het energiebesparingspotentieel voor de gebouwen met 
de slechtste energieprestaties en tenuitvoerlegging van technische strategieën voor 
lager energieverbruik en lagere emissies. Doelstelling 2006: vermindering van 3% van 
het energieverbruik in de zeven gebouwen waarop het proefproject betrekking heeft. 

(3) Nieuwe projecten – Verbetering van de energieprestaties en het waterverbruikbeheer 
en verlaging van de CO2-emissies met behulp van aangepaste technische oplossingen 
ten einde te voldoen aan de milieucriteria van het MIT, bijvoorbeeld systemen voor 
warmtekrachtkoppeling, energie-efficiënte HVAC-systemen (verwarming, ventilatie, 
klimaatregeling), energie-efficiëntie buitengevels, gebruik van regenwater voor 
sanitaire voorzieningen, enz. 

3.2. Risicopreventie en –beheer met betrekking tot milieuproblemen 

Verantwoordelijke diensten: 

– De USHT van DG ADMIN, die erop moet toezien dat de Commissie als werkgever 
voldoet aan de voorschriften inzake hygiëne, veiligheid en milieubescherming en de 
geldende normen en richtlijnen nakomt. 

– De medische dienst die verantwoordelijk is voor preventieve en wettelijk opgelegde 
gezondheidszorg op het werk voor het personeel van de Commissie en van de andere 
instellingen. 

Hoe verloopt het beheer van het medisch afval? 

Er worden twee types chemicaliën gebruikt voor de röntgenstralingsmachines: een 
ontwikkelaar en een fixeermiddel. Beide worden afzonderlijk opgeslagen en verwijderd, maar 
worden door de gespecialiseerde firma die de gebruikte chemicaliën komt ophalen, samen 
gewogen. In 2003 bedroeg de verwijderde hoeveelheid 1415 kg, in 2004 was dit 1224 kg. 
Medisch afval wordt opgeborgen in afgesloten recipiënten met een capaciteit van 50 liter. 
Wanneer die vol zijn worden ze door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. 

Hoeveel afval wordt er door het gebruik van medische tests geproduceerd?  

Jaar/Afval Aantal bloedtests Aantal urinestaaltjes Geproduceerd afval 

2002 7 705 7 644 Niet medegedeeld 

2003 7 652 7 472 191 (recipiënten van 50 l) 

2004 9 069 8 953 202 (recipiënten van 50 l) 

Figuur 6: Medische tests en daardoor veroorzaakt afval 

Het is weinig waarschijnlijk dat deze aantallen zullen verminderen aangezien alle nieuwe 
personeelsleden van de Commissie een initiële medische test en daarna een jaarlijkse check-
up moeten ondergaan (hoewel niet noodzakelijk in de Commissiegebouwen). 
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Hoe verloopt de controle op asbest in de Commissiegebouwen? 

Alle Commissiegebouwen worden jaarlijks gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. 
Vierendertig van de 65 gebouwen bevatten ingekapseld asbest dat geen gevaar oplevert voor 
de gezondheid. 

In 2002 werd onderzoek verricht na klachten van het personeel in één van de gebouwen. Uit 
de resultaten bleek dat er geen reden tot ongerustheid is. In 2003 bleken twee gebouwen 
aangetaste asbesthoudende elementen te bevatten. In beide gevallen werden door een erkende 
organisatie met succes herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In 2004 werden geen incidenten 
gemeld. Er moet worden opgemerkt dat de betonnen bovenstructuur van het Berlaymont-
gebouw nog steeds sporen van asbest zou bevatten. Wanneer er in dit gebouw moet worden 
geboord, moet eerst een vergunning bij de USHT worden aangevraagd. 

Tot dusverre zijn er nog geen gevaren voor personeel of milieu aan het licht gekomen. 

Acties: in 2005 heeft DG ADMIN de volgende plannen: 

(1) uitbanning van het gebruik van ozonafbrekende stoffen in brandblussers; 

(2) vermindering van de hoeveelheid in de medische laboratoria gebruikte chemicaliën 
door het opmaken van een inventaris met het oog op de verwijdering van niet langer 
gebruikte producten; 

(3) opmaken van een inventaris van de door onderaannemers in Commissiegebouwen 
gebruikte chemicaliën met het oog op een correcte etikettering en opslag daarvan. 

Hoe verlopen preventie en zonodig optreden in de Commissie? 

Een erkende onderneming controleert jaarlijks de installaties in de gebouwen. Ook elk 
gebouw wordt jaarlijks geïnspecteerd en de bevoegde instantie maakt op grond daarvan een 
verslag op over de conformiteit en goede staat van de installaties (HVAC, branders, enz.). 
Wanneer gebreken worden vastgesteld, wordt dit verslag aan de verantwoordelijke dienst 
toegezonden voor verdere actie. Naar gelang van het belang of de urgentie van de kwestie is 
er follow-up binnen een vastgelegd tijdsbestek of gedurende de volgende geplande controle. 

Hoeveelheid aan de verantwoordelijke diensten toegezonden verslagen betreffende 
gebreken: 

In 2002:  

Periode Totaal 
aantal 

verslagen 

Verslagen 
zonder 

gebreken 

Aan OIB.2 
toegezonden 

verslagen 

Aan OIB.7 
toegezonden 

verslagen 

Aan OIB.6 
toegezonden 

verslagen 

Aan andere 
diensten 

toegezonden 
verslagen  

1/1/02 – 
31/12/02 

1 928 1 532 345 44 0 8 
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In 2003: 

Periode Totaal 
aantal 

verslagen 

Verslagen 
zonder 

gebreken 

Aan OIB.2 
toegezonden 

verslagen 

Aan OIB.7 
toegezonden 

verslagen 

Aan OIB.6 
toegezonden 

verslagen 

Aan andere 
diensten 

toegezonden 
verslagen 

1/1/03 – 
31/12/03 

1,732 1,316 406 10 0 0 

 

In 2004: 

Periode Totaal 
aantal 

verslagen 

Verslagen 
zonder 

gebreken 

Aan OIB.2 
toegezonden 

verslagen 

Aan OIB.7 
toegezonden 

verslagen 

Aan OIB.6 
toegezonden 

verslagen 

Aan andere 
diensten 

toegezonden 
verslagen 

1/1/04 – 
31/12/04 

1,926 1,402 436 53 18 5 
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Figuur 7: Gegevens betreffende preventie & optreden in de Commissie (in 2002, 2003 en 
2004) 

Opmerking: Aan OIB2, OIB6 en OIB7 toegezonden verslagen hebben betrekking op gebreken 
inzake respectievelijk onderhoud van gebouwen, sociale infrastructuur en afvalverwijdering 
& schoonmaken 

Incidenten en ongevallen worden met de hand geregistreerd in de alarmcentrale: 

In 2002 werden 86 waterlekken gemeld en hersteld uit een totaal van 3824 noodoproepen. 

In 2003werden 94 waterlekken gemeld en hersteld uit een totaal van 4249 noodoproepen. 

In 2004 werden 125 waterlekken gemeld en hersteld uit een totaal van 5391 noodoproepen. 

Deze incidenten veroorzaakten echter geen schade voor het milieu. 

Acties - DG ADMIN heeft de volgende plannen voor 2005: 

(1) opname in de verslagen van een hoofdstuk over de eventuele milieueffecten van 
incidenten en ongevallen en monitoring van de frequentie ervan; 

(2) opvoeren van de samenwerking met de OIB-diensten inzake de follow-up van 
inspectieverslagen. 

3.3. Afvalbeheer en schoonmaakdiensten 

3.3.1. Afvalbeheer 

Verantwoordelijke diensten: 

– het OIB is belast met het afvalbeheer voor alle Commissiegebouwen en voor de levering 
van de desbetreffende diensten; 

– de USHT is belast met de supervisie en adviesverlening betreffende de risico's van 
gevaarlijke stoffen die in bouwmaterialen worden gebruikt en betreffende afval ten 
gevolge van onderhoudswerkzaamheden; 

– DG DIGIT is verantwoordelijkheid voor afval van ICT-apparatuur. 
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Types afvalstoffen? 

De Commissie beheert de volgende types afvalstoffen: 

– papier; 

– recycleerbare kunststoffen; 

– recycleerbaar glas; 

– schadelijk afval, zoals batterijen en accu's, microfilms, tonercartridges, afgewerkte olie en 
vetten, bijzonder medisch afval, farmaceutische producten waarvan de gebruiksdatum is 
overschreden, chemisch afval, enz.; 

– afgedankt meubilair en afgedankte kantoorapparatuur; 

– afgedankte voertuigen en carwash-slib. 

De Commissie heeft een contract gesloten met Bruxelles-Propreté dat belast is met de 
inzameling en behandeling van het door de Commissiediensten geproduceerde afval. 

Milieu-impact 
De in figuur 8 opgenomen gegevens voor 2002 and 2003 zijn gebaseerd op cijfers en facturen 
van Bruxelles-Propreté. Voor 2004 komen de gegevens van een door het OIB opgezet intern 
controlesysteem. 

NIET-GEVAARLIJK AFVAL 

Jaar 

Niet-
gescheiden 
algemeen 
afval (kg) 

Totaal 
bijzonder 
afval (m³) 

Niet-
gescheiden 
algemeen 
afval & 

bijzonder 
afval (kg) 

Papier 
(kg) 

Voedsel-
verpakking 

(kg) 

Papier & 
voedsel-

verpakking 
(kg) 

2002 2 883 644 471 3 119 144 2 920 300 15 104 2 935 404 

2003 3 009 336 423 3 220 836 3 040 000 15 585 3 055 585 

2004 2 686 663 484,35 2 928 838 3 404 644 25 007 3 429 651 

Figuur 8: Niet-gevaarlijk afval 

Opmerking: bij bijzonder afval, is 1 m³ bijzonder afval geraamd op +/- 500kg 
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Figuur 9: Volume niet-gevaarlijk afval in alle Commissiegebouwen (2002, 2003 & 2004) 

De stijgende hoeveelheid ingezameld papier wijst op de geleidelijke toename van de 
betrokkenheid van het personeel bij het afvalscheidingsproces. Deze ontwikkeling gaat 
gepaard met een geleidelijke vermindering van de hoeveelheid niet-gescheiden afval.  

GEVAARLIJK AFVAL 

Jaar 
Chem. 
micro 
fiches 

Chem. 
fixeer/
ontwik
-kelaar 

Chem. 
batte- 
rijen 

Chem. 
verf/ 
toner 

Chem. 
laser/ 
inkjet 

Min. 
olie 

Divers 
chem. 
afval 

Totaal 
chem. 

afval (kg) 

Med. 
afval 
(L) 

Olie & 
vetten 
(kg) 

Gerecy-
cleerde 

cartridges 
(aantal) 

2002 729 2 522 533 0 19 419,00 0,00   23 203,00 3 600 15 175 10 153 

2003 152 3 050 617,5 0 23 333,50 0,00 0 27 153,00 9 550 10 483 9 935 

2004 0 697 1 600,80 1 884,10 20 987,20 1,00 1167 26 337,10 11 700 13 156 10 528 

Figuur 10: Gevaarlijk afval 

Opmerking: Voor 2002 zijn voor chemisch afval alleen globale cijfers beschikbaar. Chemisch 
afval is voor dat jaar ingedeeld met gebruikmaking van de verhoudingen in 2003 
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Figuur 11: Volume gevaarlijk afval in alle Commissiegebouwen (2002, 2003 & 2004) 

In 2004 werden 14 verschillende afvalstromen gescheiden ingezameld in de Commissie-
gebouwen. Het doel is het afvalbeheer te verbeteren teneinde meer afval te recycleren en een 
deel van het inerte (d.w.z. niet-gevaarlijke) afval opnieuw te gebruiken. 

Voorts is er een systematische controle op de certificaties en vergunningen van de 
ondernemingen die het afval komen ophalen en worden het personeel en de 
afvalcontractanten grondig geïnformeerd over de milieuaspecten van afvalstoffen en 
schoonmaakproducten. 

Acties - In 2005 heeft het OIB de volgende plannen: 

(1) opzetten van een afvalregister per gebouw. Dit omvat indicatoren betreffende het 
vulniveau van de afvalcontainers en toezicht op de toepassing door het betrokken 
personeel van de voor elk gebouw geldende procedures m.b.t. afval; 

(2) introductie van een nieuw afvalinzamelingsysteem (door de gebruikers) voor glas en 
voedselverpakking in de 11 zelfbedieningsrestaurants en 34 cafetaria's van de 
Commissie. De scheiding van de afvalstromen zal ook geleidelijk worden uitgebreid 
tot de kinderdagverblijven; 

(3) invoering van een gescheiden inzameling van organisch afval als proefproject in 15 
zelfbedieningsrestaurants; 

(4) informatieverstrekking en bewustmaking van het personeel over afvalpreventie, 
-scheiding en -recycling, via bijvoorbeeld affichecampagnes inzake afvalbeheer. 

In 2006 heeft het OIB daarenboven de volgende plannen: 

(5) opzetting van een opleidingscursus inzake afvalstoffen; 
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(6) verbetering van de registratie van ongevallen en klachten; 

(7) follow-up van de AIB Vinçotte-rapporten inzake afvalstoffen; 

(8) productie van labels voor afvalcontainers en vuilnisbakken. 

3.3.2. Schoonmaakdiensten 

Verantwoordelijke diensten: 

– het OIB is belast met de levering van schoonmaak- en knaagdierbestrijdingsdiensten voor 
alle gebouwen van de Commissie en voor het toezicht op de contractanten, onder meer wat 
de instructies voor de afvalophaaldiensten betreft inzake de in de Commissiegebouwen 
geldende procedures voor afvalscheiding, -inzameling en -verwijdering. Het OIB is ook 
belast met het toezicht op de door de firma Debouny geleverde sanitaire benodigdheden; 

– de in de Commissiegebouwen werkzame contractanten Pedus en IRIS leveren kantoor-
schoonmaakdiensten, met inbegrip van het schoonmaken van de parkeergarages 3 maal per 
jaar en het wassen van de ramen; 

– de onderneming CWS levert dameshygiëneboxen; en 

– één contractant, namelijk SGS, is belast met de knaagdierbestrijding in kelderverdiepingen 
(op verzoek van de beheerder van het gebouw) en parkeergarages (7 keer per jaar). 

Wat is de milieu-impact van de schoonmaakdiensten? 

In onderstaande tabel wordt de verscheidenheid aan schoonmaakproducten getoond die 
werden gebruikt in de Commissiegebouwen in 2004 (er zijn in dat verband geen gegevens 
voor de jaren 2002 en 2003). De meeste gebruikte producten zijn biologisch afbreekbaar 
(voor 80 tot 98%). 

SCHOONMAAKPRODUCTEN 2004 

Bedrijven/Producten Aantal biologisch 
afbreekbare 
producten 

Aantal niet biologisch 
afbreekbare producten 

PEDUS 18 1 

BOMA 7 1 

IRIS 24 1 

Figuur 12: In 2004 gebruikte schoonmaakproducten 

In 2004 heeft het OIB het milieuaspect opgenomen in de twee recentste contracten, 
kantoorschoonmaak en glazenwasserij, ondertekend in respectievelijk 2002 en 2003. In de 
lijst van de contractueel vastgelegde eisen zijn er die verder gaan dan de wettelijke 
voorschriften, namelijk: 

– opleiding van het personeel met het oog op een zuinig gebruik van producten, en 
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– biologische afbreekbaarheid van schoonmaakproducten, geen alkalische producten, zuren 
of bleekmiddelen. 

In 2004 is een register betreffende het gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaak-
producten opgezet om ervoor te zorgen dat zowel de ingehuurde schoonmaakbedrijven als het 
Commissiepersoneel dat de schoonmaakactiviteiten beheert, bij hun werkzaamheden rekening 
houdt met de relevante milieuaspecten. 

Acties - In 2005 heeft het OIB de volgende plannen: 

(1) verbetering van het beheer van schoonmaakproducten en regelmatige controles van de 
opslagfaciliteiten voor schoonmaakproducten in samenwerking met de USHT en de 
schoonmaakbedrijven; 

(2) geregelde raadpleging van de schoonmaakbedrijven om alle eventuele problemen op te 
lossen en voorstellen voor verbetering aan te reiken. Dit moet het voor het OIB 
mogelijk maken de naleving door de schoonmaakbedrijven van de in hun contracten 
neergelegde milieueisen te controleren; 

(3) opname van milieucriteria en criteria inzake biologische afbreekbaarheid in het nieuwe 
contract (2005-2007) voor sanitaire benodigdheden, bijvoorbeeld gerecycleerd 
toiletpapier. 

In 2006 heeft het OIB daarenboven de volgende plannen: 

(4) beheer van de opslag van schoonmaakproducten; 

(5) beschikbaarstelling van productgegevenskaarten in de gebouwen; 

(6) informatie en opleiding van schoonmaakpersoneel inzake preventie van en procedures 
bij ongevallen en vergiftiging. 

3.4. Vervoer en mobiliteit 

Verantwoordelijke diensten: 

– het OIB heeft twee operationele sectoren: de sector vervoer en de sector mobiliteit. 

De sector Vervoer heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

– leveren van een auto met chauffeur voor de Commissieleden wanneer dat nodig is 
voor hun professionele taken; 

– leveren van een auto zonder chauffeur voor elke directeur-generaal; 

– beschikbaarheid van een pool van chauffeurs en auto's voor diverse diensten, 
uitsluitend ten behoeve van de Commissie. Deze dienst kan worden uitbesteed; 

– organisatie van het vervoer van documenten, apparatuur en benodigdheden 
(voornamelijk voor vergaderingen en tentoonstellingen ten gevolge van de 
speciale eisen daarvan) tussen de verschillende gebouwen van de Commissie en 
de andere Europese instellingen. 
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De sector Mobiliteit heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

– analyse van de behoeften van het Commissiepersoneel qua vervoer naar en van 
het werk en voorstellen van een mobiliteitsplan op die basis; 

– invoering van praktische oplossingen voor het personeel dat tijdens de werkuren 
van het ene Commissiegebouw naar het andere moet gaan; 

– een bedrijfsvervoersplan opstellen dat tegemoet komt aan de hierboven bedoelde 
behoeften, dit in overeenstemming met de aanbevelingen die zijn gedaan door het 
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) voor de algemene mobiliteitsstrategie 
voor de regio Brussel Hoofdstad. 

– DG TREN is nauw betrokken bij de opstelling van het mobiliteitsplan; 

– DG ENV is geraadpleegd voor de milieukwesties met betrekking tot de aanbesteding voor 
diensten; 

– USHT is geraadpleegd inzake dienstfietsen. 

Wat is tot nog toe gedaan? 

– Mobiliteitsonderzoek: 

• December 1998 (6012 deelnemers, d.w.z. 29% van het personeel) 

• September 2002 (4385 deelnemers, d.w.z. 22% van het personeel). (Technische 
problemen resulteerden in vele onvolledige antwoorden en inconsistenties, wat dit 
onderzoek onbruikbaar maakte voor dit verslag) 

• Maart 2004 (7522 deelnemers, d.w.z. 38% van het personeel). 

– Sinds 2000 zijn dienstfietsen beschikbaar voor het personeel dat van het ene 
Commissiegebouw naar het andere moet gaan. 

– In 1997 werden de "Eurobus"-buslijnen ingevoerd voor personeelsleden die zich 
verplaatsen binnen de Europese wijk. 

– In 2001 werd een gratis shuttledienst naar/van de luchthaven gelanceerd. 

– Sinds 1997 zijn gratis metrokaartjes beschikbaar voor personeelsleden die werken in buiten 
de Europese wijk gelegen Commissiegebouwen voor vervoer naar andere 
Commissiegebouwen in de RBH; 

– Er zijn vier elektrische wagens aangekocht ten behoeve van de technische diensten. 

– De route voor de interne postdienst is geoptimaliseerd zodat het aantal postvoertuigen kon 
worden verminderd van 15 tot 11. 

– De transportmiddelen voor het vervoer van post naar Luxemburg, historische archieven 
naar Firenze en het vervoer van stafleden door privébedrijven werden gedeeld met de 
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andere Europese instellingen (Europees Parlement, Raad van de Europese Unie, Europees 
Economisch en Sociaal Comité en Comité van de Regio's). 

Feiten betreffende vervoer en mobiliteit 

Overeenkomstig het gebouwen- en infrastructuurbeleid van de Commissie moet die laatste 
bijdragen tot oplossingen voor de verkeerscongestie en de luchtverontreiniging in de RBH. 

Uit de volgende grafiek blijkt hoe de acties en maatregelen reeds hebben bijgedragen tot een 
verkleining van de ecologische voetafdruk van de vervoer- en mobiliteitsdienst. 

 

Figuur 13: Door het personeel gebruikte vervoermiddelen voor transport naar en van het 
werk 

Uit deze grafiek blijkt het toenemende succes van het openbaar vervoer tegenover het gebruik 
van particuliere auto's. Het aantal voetgangers en fietsers blijft constant. 
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Figuur 14: Evolutie van het gebruik van dienstfietsen (per maand) 

Deze grafiek illustreert het succes van de dienstfietsen: wanneer hun aantal toeneemt, neemt 
ook het gebruik per maand toe. Ook het "Gemiddelde gebruik per maand gedurende de 
afgelopen periode van 6 maanden" wordt weergegeven omdat daarin het gebruik gedurende 
de laatste zes maanden is gecumuleerd zodat seizoenseffecten zijn geneutraliseerd. 

Gegevens/Jaar 2002 2003 2004 Eenheid 

Gemiddeld aantal voertuigen 118 117 124 - 

Door alle voertuigen samen 
afgelegde afstand 2 450 000 2 350 156 2 436 730 Km/jaar 

Gemiddelde per voertuig 
afgelegde afstand 20 763 20 087 19 651 Km/jaar 

Totaal benzineverbruik 290 988 267 192 282 796 Liter/jaar 

Totaal dieselverbruik 58 086 67 502 65 401 Liter/jaar 

Gemiddeld verbruik 14,5 14,5 14,3 Liter/100 km 

Totale CO2-uitstoot 828 798 829 Kton/jaar 

Gemiddelde CO2-uitstoot N/A 269,30 263,03 gr/km 

Figuur 15: Evolutie van het gemidelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot voor het 
wagenpark van de Commissie 
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Toelichting bij bovenstaande tabel 

Het gemiddeld aantal voertuigen is het aantal voertuigen dat in de desbetreffende periode 
heeft bijgedragen tot het benzine/dieselverbruik. Wagens die in de loop van het jaar door een 
nieuwe zijn vervangen (wegens het aflopen van het leasingcontract) tellen als één voertuig. 

De door alle voertuigen samen afgelegde afstand is de optelsom van de in het 
desbetreffende jaar door de voertuigen afgelegde afstanden. 

De gemiddelde per voertuig afgelegde afstand is de totale afstand gedeeld door het 
gemiddeld aantal voertuigen. 

Het gemiddeld verbruik wordt als volgt berekend: 
tot

DieselPetrol
AVG D

VVC +
=  

Daarin is: VPetrol de totale hoeveelheid gedurende het jaar verbruikte benzine 

 VDiesel de totale hoeveelheid gedurende het jaar verbruikte diesel 

 Dtot de totale door alle voertuigen samen afgelegde afstand 

De totale CO2-uitstoot in kton/jaar is berekend door optelling van de twee resultaten, 
verkregen door toepassing van een omzettingsfactor 2,68.10-3 op het jaarlijkse dieselvolume 
en 2,31.10-3 op het jaarlijkse benzinevolume5. 

De gemiddelde CO2-uitstoot is als volgt berekend: 
∑

∑ ×
=

i
i

i
ii

MEAN d

dE
CO2  

Daarin is: Ei de voor het voertuig in kwestie gepubliceerde CO2-uitstoot 

 di de door dit voertuig in het desbetreffende jaar afgelegde afstand 

 i het voertuig in kwestie 

Opmerking: alleen voertuigen waarvan de CO2-uitstoot is gepubliceerd zijn, met de door hun 
afgelegde afstand, bij de berekening betrokken. 

Acties – Het OIB heeft de volgende plannen: 

(1) Vermindering van het gebruik van privé-auto's door het personeel van 44% tot 35% en 
bevordering van het gebruik van openbaar vervoer van 38% tot 45% in 2009. 

(2) Opstelling van een mobiliteitsplan voor de Commissiediensten die zijn gehuisvest in 
de RBH in 2005 in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 

(3) Bevordering van het gebruik van de fiets als vervoermiddel (van 5 tot 7% in de 
periode 2004-2009) voor het woon/werkverkeer. Vergroting van het aantal 
fietsstandplaatsen naar gelang van de toenemende behoeften. 

                                                 
5 Bronnen voor de CO2-omzettingsfactoren zijn: http://www.nef.org.uk/energyadvice/co2calculator.htm 

en http://ewindows.eu.org/Industry/Reporting/guides/guideworkbook 
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(4) Bevordering van het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor korte afstanden 
tussen verschillende Commissiegebouwen (van 10 000 tot 16 000 in de periode 2004-
2009). Aankoop van nieuwe dienstfietsen tot zolang het gebruik per fiets toeneemt met 
het aantal fietsen (gebruik maken van de grafiek betreffende het aantal dienstfietsen 
om beslissingen te nemen inzake de aankoop van nieuwe dienstfietsen). 

(5) Opname van milieucriteria in aanbestedingen voor het wagenpark van de Commissie 
met het oog op een algemene verbetering van de CO2-cijfers en een lager gemiddeld 
brandstofverbruik. 

(6) Delen van het gebruik van de shuttlediensten tussen Europese en Belgische 
overheidsdiensten (DIV, Protocol, "Ministerie van financiën"). 

3.5. Kantoorbenodigdheden, -apparatuur en -meubilair 

Verantwoordelijke diensten: 

– Het OIB is belast met de aankoop van kantoorbenodigdheden, -apparatuur en meubilair 
voor de Commissiediensten en voor de contacten met de leveranciers. Het OIB is ook 
verantwoordelijk voor herstel van apparatuur en meublilair en draagt er zorg voor dat 
afgedankte apparaten naar behoren worden verwijderd. Het stelt tenslotte maatregelen vast 
voor de preventie, vermindering en/of recycling/hergebruik van afval. 

– Elke Commissiedienst heeft een beheerder van kantoorbenodigdheden en een beheerder 
van de inventaris (voor apparatuur en meubilair) die belast zijn met het beheer van 
kantoorbenodigdheden, -apparatuur en -meubilair voor hun diensten op basis van de hen 
door het OIB toegewezen begroting. 

– DG DIGIT wordt door het OIB geraadpleegd voor de aankoop van de geschikte ICT-
benodigdheden. 
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Milieu-impact 

 

Figuur 16: Verbruik van printpapier 

 

Figuur 17: Verbruik van toner 
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Bovenstaande grafiek toont een algemene tendens van vermindering van papier- en 
tonerverbruik in de bij het proefproject betrokken diensten en in de Commissie als geheel. 

Er moet worden opgemerkt dat het OIB vóór 2003 een onderdeel was DG ADMIN. Dit 
verklaart wellicht de hoge verbruik van papier en toner in ADMIN in vergelijking met de 
andere betrokken diensten. 

Het papierverbruik van het SG moet worden geanalyseerd in het licht van de specifieke 
opdracht van deze dienst om de officiële procedures voor te bereiden en de desbetreffende 
documenten te verzenden. Toch is het verbruik stabiel gebleven tussen 2003 en 2004, en dit 
ondanks de uitbreiding en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de interne organisatie 
van de Commissie. 

Diensten/Jaar 2003 2004 
ADMIN 83 (1037 personeelsleden) 72 (904 personeelsleden) 
ENV 77 (559 personeelsleden) 70 (586 personeelsleden) 
OIB 32 (728 personeelsleden) 34 (763 personeelsleden) 
Gehele Commissie 93 (19 805 personeelsleden) 83 (19 945 personeelsleden) 

 

Figuur 18: Aantal papiervellen per persoon per werkdag 

Opmerking: Het papierverbruik per persoon van het SG kan, gezien de hierboven genoemde 
specifieke opdracht van het SG, niet worden vergeleken met dat in de andere diensten. 

Bovenstaande grafiek toont een algemene tendens van vermindering van het aantal verbruikte 
papiervellen tussen 2003 en 2004. Er wordt verwacht dat deze tendens zal doorzetten als 
gevolg van de voortzetting van EMAS-acties zoals bewustmaking en rationalisering van de 
printfaciliteiten. 
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Figuur 19: Gebruik van tonercartridges 

De Commissie geeft de voorkeur aan de aankoop van gerecycleerde tonercartridges; 75% van 
de cartridges voor laserprinters zijn dan ook van dit type. 

In het verleden genomen milieu-initiatieven en recente verwezenlijkingen 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen bij de werkzaamheden van het OIB is een meer 
ecologisch verantwoord aankoopbeleid. Enkele voorbeelden: 

– In het laatste contract voor kantoorbenodigdheden van 2001 waren reeds 
milieuspecificaties opgenomen. Het geleverde papier bevat 100% gerecycleerde vezels en 
is 100% TCF (Totaal Chloorvrij) overeenkomstig de specificaties van de milieukeuren 
Nordic Swan en Blue Angel en de National Association of paper Merchants Recycled 
Mark (NAPM). Voorts hanteert de papierfabrikant momenteel een milieubeheersysteem 
overeenkomstig EMAS en de ISO 14001-norm, alsook een kwaliteitsbewakingssysteem 
overeenkomstig de ISO 9001-norm. 

– De catalogus die beschikbaar is voor de inkopers van kantoorbenodigdheden van alle 
Commissiediensten bevat meer dan 700 artikelen, waarvan meer dan 80% recycleerbaar is. 

– Het OIB geeft bij de aankoopkeuze vaak de voorrang aan milieuaspecten (oplosmiddelvrije 
lijm, markeerstiften zonder xyleen of tolueen, markeerstiften op waterbasis, enz.). 

– De Commissie heeft een contract met Bruxelles-Propreté voor de terugwinning van 
gebruikt papier en gebruikte cartridges. 

– De Commissie heeft een contract voor de verwijdering van oud kantoormeubilair en 
afgedankte pc's, die door Oxfam worden gerecycleerd en verkocht. Sinds 2000 wordt 
100% van het oude meubilair van de sociale infrastructuur geschonken aan Oxfam. 
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– Momenteel lopen er milieu-informatieacties inzake afvalscheiding om het personeel voor 
te lichten en het ertoe aan te moedigen het verbruik van papier en informatica-
benodigdheden te rationaliseren en te verminderen. 

Sinds 2004 bijvoorbeeld staan alle gedeelde printers van het OIB geprogrammeerd om 
standaard recto-verso te printen. Dankzij de daaruit resulterende vermindering van het aantal 
gebruikte printers, draagt deze maatregel bij tot het terugdringen van energie- en 
tonerverbruik. 

Acties - In het komende jaar heeft het OIB de volgende plannen: 

(1) Lancering van een aanbesteding voor audiovisuele apparatuur in 2005, met daarin 
vervat milieucriteria zoals de recycleerbaarheid van de gebruikte materialen en 
zuinigheid in de wachtstand. 

(2) Lancering van een aanbesteding in 2006, met daarin vervat milieucriteria, namelijk de 
integratie van recycleerbaar gekleurd papier en de integratie van een tiental 
"ecologische" producten (bijvoorbeeld: gebruik van navulbare pennen en potloden of 
gebruik van gerecycleerde materialen). 

(3) Lancering van een aanbesteding in 2006 voor de opslag van meubilair en het vervoer 
van meubilair van en naar de bewaarplaats. Dit contract omvat milieucriteria (1/10 van 
de gunningscriteria). 

(4) Opzetten van een herverdelingssysteem tussen DG's voor ongebruikte artikelen zoals 
overtollige tafels, stoelen enz. Het OIB zal ook een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor 
het sorteren en terugwinnen van dergelijke artikelen. 

(5) In 2005 zullen 38 netwerk-laserprinters met duplex modules (i.e. recto/verso) en 40 
duplex modules voor bestaande machines worden aangekocht voor de OIB-diensten. 
Voorts zullen 151 lokale kleurenprinters (5 jaar en ouder) van de 339 en 81 lokale 
zwartwitprinters (5 jaar en ouder) van de 132 worden verwijderd. 

Voor het OIB is het uiteindelijk de bedoeling om tegen einde 2008 alle lokale kleurenprinters 
en tegen 2009 alle deskspecifieke zwartwitprinters te verwijderen (met uitzondering van 186 
printers, meestal zwartwit, en een beperkt aantal kleurenprinters die voor specifieke 
personeelsleden als noodzakelijk worden beschouwd). 

3.6. Drukwerk en publicaties 

Verantwoordelijke diensten: 

– het SG en DG ENV als bestellende diensten; 

– het OIB als leverancier van grote hoeveelheden interne documenten; 

– het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen (OPOCE) als 
leverancier van officiële publicaties (OPOCE is niet opgenomen in de EMAS-
proefprojectfase). 
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Hoeveel offsetpapier wordt gebruik voor extern drukwerk van de Commissiediensten? 

Zoals onderstaande grafiek aantoont is het gebruik van offsetpapier in de afgelopen jaren 
aanzienlijk teruggelopen: 

 

Figuur 20: Totaal verbruik van offsetpapier 

Wat het drukwerk betreft, hebben de Commissiediensten hun milieuprestaties op de volgende 
wijze verbeterd: 

– gebruik van vegetale inkt voor intern drukwerk; 

– gebruik van totaal chloorvrij (TCF) papier en elementair chloorvrij (ECF) papier; 

– de overstap van "argentiques"-methoden naar het digitale systeem "computer to plate" 
heeft het mogelijk gemaakt het aantal in de printshop gebruikte chemische producten te 
verminderen van 44 in 2003 tot 28 in 2004; 

– vermindering van de hoeveelheid papier die voor de verspreiding van informatie wordt 
gebruikt. Het Bulletin van de Commissie en het jaarlijks Algemeen Verslag, de twee 
belangrijkste publicaties van het SG, zijn nu beschikbaar op het internet: 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index_nl.htm. Deze maatregel heeft 
geresulteerd in een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid bedrukt papier. Zie 
onderstaande tabel: 

Publicaties: Algemeen Verslag Bulletin Commissie 

Hoeveelheid/Jaar 2003 2004 2003 2004 

Totaal aantal 
exemplaren 15 237 27 105 (*) 98 458 78 115 

Totaal aantal 
bladzijden 9 516 367 6 192 390 16 821 184 12 401 358 

Vermindering van het 3 323 977 4 419 826 
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aantal bladzijden 

(*) De toename van het aantal exemplaren van het Algemeen Verslag is een gevolg van de toename 
van het aantal talen (van 11 in 2003 tot 20 in 2004). De vermindering van het aantal bladzijden is een 
gevolg van het feit dat het Algemeen Verslag in 2004 korter was dan in 2003. 

Figuur 21: De belangrijkste publicaties van het SG 

DG ENV heeft zijn totale aantal publicaties, zowel op papier als on line, tussen 2003 en 2004 
verhoogd. Dit is echter vooral een gevolg van de toename van on line-publicaties.  

Publicaties/ 
Jaar 

Gedrukt en on line beschikbaar Uitsluitend on line of in 
elektronische versie beschikbaar 

2003 35 10 

2004 58 15 

Figuur 22: Gegevens betreffende de publicaties van DG ENV 

Hoeveel papier wordt intern voor documentatiedoeleinden gebruikt? 

In de afgelopen heeft het SG zijn papierverbruik aanmerkelijk teruggedrongen door meer 
gebruik te maken van elektronische publicatiesystemen. Deze systemen hebben een 
aanzienlijke beperking van het aantal gedrukte versies van documenten met betrekking tot het 
besluitvormingsproces mogelijk gemaakt. 

Het SG gaat op gezette tijden de behoeften van elke Commissiedienst na om zo het aantal 
gedrukte exemplaren van documenten tot het strikte minimum te beperken. Er kan dan ook 
worden opgemerkt dat ondanks de toetreding van 10 nieuwe lidstaten het papierverbruik niet 
is uitgestegen boven dat van mei 2004 (zie onderstaande grafiek). 

Het SG heeft het gebruik van het Intranet van de Commissie voor de verspreiding van interne 
administratieve informatie aangemoedigd. Het Procedurehandboek ("Manual of Operational 
Procedures") van de Commissie, een document van ongeveer 350 bladzijden, werd voordien 
na elke herziening in papieren versie verspreid binnen de Commissie. Dit hield telkens de 
verspreiding in van 10 000 handboeken. Sinds 2003 is het uitsluitend beschikbaar op het 
intranet van de Commissie, wat bij elke herziening een besparing van 3,5 miljoen bladzijden 
inhoudt. 
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Figuur 23: Aantal publicaties met desbetreffende activiteitsindicator 

Acties - In 2005 heeft het SG de volgende plannen: 

(1) verdere modernisering van het interne beheer van de documentenstroom door 
gebruikmaking van de beschikbare IT-systemen; 

(2) vermindering van het aantal externe publicaties door een zorgvuldige selectie van de 
doelgroepen. 

Voorts is het OIB voornemens: 

(1) alle traditionele offsetinkten en -vernissen te vervangen door milieuvriendelijkere 
producten; 

(2) papier aan te kopen met een milieukeur dat aangeeft dat het geproduceerd is met 
grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen (FSC en/of PEFC); 

(3) nauw toe te zien op de vermindering van het gebruik van chemische producten in de 
drukkerijen van de Commissie. 

3.7. Sociale infrastructuur 

Verantwoordelijke dienst: 

De sociale infrastructuur van de Commissie wordt beheerd door het OIB. Tot de 
werkzaamheden behoren de catering, de verkoopautomaten, kinderopvang en de aankoop en 
het beheer van door externe ondernemingen geleverde diensten in de Commissiegebouwen. 
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De catering wordt verzorgd door een externe contractant die ongeveer 5 775 maaltijden6 per 
dag serveert in 14 restaurants (11 zelfbedieningsrestaurant, 2 restaurants "à la carte" en één 
"brasserie"). Voorts baat de contractant 34 cafetaria's uit en biedt hij een "banket"-dienst aan. 
Tenslotte staan er in de diverse Commissiegebouwen 183 verkoopautomaten voor drank en 
snacks. 

Een andere contractant zorgt voor wasserijdiensten en het technisch onderhoud van 
faciliteiten voor catering, kinderopvang en officiële recepties. 

Verschillende contractanten tenslotte leveren benodigdheden zoals speelgoed, educatief 
materiaal en geneesmiddelen voor de 3 kinderdagverblijven waarin ongeveer 700 kinderen 
worden opgevangen. Twee van deze kinderdagverblijven worden direct door het OIB 
beheerd, het derde door een externe contractant. Vanaf december 2005 wordt die laatste 
activiteit geïnternaliseerd.  

EUREST 2003* 2004* 

Personeel van cateringbedrijven ter plaatse (gemiddeld) 351 365 

Aantal geserveerde maaltijden (gemiddeld) 5580 5775 

SODEXHO 2003* 2004* 

Aantal verkoopautomaten (gemiddeld) 140 183 

* Algemene aantallen voor de Commissie in Brussel 

Figuur 24: Algemene gegevens betreffende de catering  

 2002 2003 2004 

Aantal direct door het OIB uitgebate kinderdagverblijven 

Aantal kinderen (gebaseerd op aantal verzorgsters per kind) 

2 

321 

2 

321 

2 

321 

Aantal kinderdagverblijven uitgebaat door contractant 

Aantal kinderen (gebaseerd op aantal verzorgsters per kind) 

1 

378 

1 

378 

1 

378 

Figuur 25: Algemene gegevens betreffende kinderdagverblijven  
  
  
 

                                                 
6 Maaltijden zijn onder meer: pasta's, dagspecialiteiten, vegetarische gerechten, 500 kCal-gerechten "Max 

For you", grillgerechten, salades, kip, enz. 
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Type gas7 R12 R22 
R134A R404A 

R600A 

Totaal per type gas (geschat 
volume) 14 (± 10 kg) 50 (± 80 kg) 166 (± 260 kg) 

Geschat percentage per type 
gas  7% 21,8% 72,2% 

Figuur 26: Type gas gebruikt in de koel- en vriesapparatuur in de 7 bij het proefproject 
betrokken gebouwen 

Vroegere en recentste verwezenlijkingen 

Het OIB draagt bij tot een optimalisering van het beheer van afvalstromen en een toename 
van de recycling. Het beheert bijvoorbeeld de specifieke afvalstromen van de tot de sociale 
infrastructuur behorende faciliteiten, zoals overjaarse geneesmiddelen van kinderdag-
verblijven en voedings- en verpakkingsafval van cateringdiensten. 

De centrale keuken produceert afgewerkte olie en vetten (in 2004 waren er 16 vetafscheiders 
in de keukens en restaurants) en het onderhoudspersoneel van de OIB-gebouwen ziet erop toe 
dat de vereiste maatregelen ter preventie van verontreiniging getroffen zijn. Het OIB beheert 
rechtstreeks de verwijdering van zijn afgedankte elektrische apparatuur. Die wordt hetzij 
weggegeven aan liefdadigheidsinstellingen, hetzij teruggenomen door de leveranciers van 
nieuwe apparatuur. 

Wat zijn aankoopbeleid en de door de contractanten in acht te nemen milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsaspecten betreft, heeft het OIB reeds in het in 2003 toegewezen cateringcontract 
bepaalde milieuspecificaties geïntegreerd. Schoonmaakproducten en detergenten worden 
geleverd in geconcentreerde vorm, met automatische doseerdoppen die een optimale dosering 
mogelijk maken. 

Acties - In 2005 heeft het OIB de volgende plannen: 

(1) Verbetering van het beheer en de follow-up van apparatuur om die milieuvriendelijker 
te maken. In 2005 zal de systematische inventarisatie van de koel- en vriesapparatuur 
onder haar verantwoordelijkheid, met indicatoren betreffende het type en volume van 
het gebruikte gas, worden uitgebreid met het doel alle oude apparatuur geleidelijk te 
vervangen. 

Planning van de vervanging van R12 en R22 bevattende apparatuur (7 gebouwen) 

 2006 2007 2008 2012 

Te vervangen apparatuur met R12 4 6 0 0 

Te vervangen apparatuur met R22 27 4 4 0 

                                                 
7 R12- en R22-gassen vallen onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de 

Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, hoofdstuk II, artikel 5, sub v), 
waarin is bepaald dat vanaf 1 januari 2015 alle chloorfluorkoolwaterstoffenverboden zijn.  
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Figuur 27: Type gas gebruikt in de koel- en vriesapparatuur van de 7 bij het proefproject 
betrokken gebouwen 

Aangezien apparatuur die R12-gas bevat niet langer in overeenstemming is met 
Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement van 29 juni 2000, is gepland 
bedoelde apparatuur (in het totaal 14 machines) in de relevante gebouwen te vervangen. Dit 
zal gebeuren vanaf 2006 (25% van het totaal) en vervolgens in 2007 (25% van het totaal) en 
2008 (50% van het totaal). Wat de apparatuur betreft die R22-gas bevat, alles samen 50 
machines in diezelfde gebouwen, is de vervanging gepland overeenkomstig een tijdschema 
dat begint in 2006 en afloopt in 2012. OIB.6 is voornemens om reeds begin 2006 27 machines 
(van de 50) buiten bedrijf te stellen. 

(2) Wat de gebruikte producten betreft, zal worden toegezien op het percentage biologisch 
afbreekbare bestanddelen in de schoonmaakproducten die in de cateringdiensten en 
kinderdagverblijven worden gebruikt. Het is de bedoeling om waar mogelijk het 
gebruik van producten met een hoger percentage biologisch afbreekbare bestanddelen 
te bevorderen. 

(3) Voorts zal het OIB meewerken aan de invoering, met medewerking van de gebruikers, 
van een nieuwe gescheiden afvalstroom in de cafetaria's en zelfbedieningsrestaurants. 
De gescheiden inzameling van voedselverpakkingen zal in 2006 worden uitgebreid tot 
alle kinderdagverblijven en crèches. Om het personeel ertoe te brengen hun eigen mok 
in plaats van plastic drinkbekertjes te gebruiken, zullen vanaf 2005 op alle automaten 
voor warme dranken stickers worden gekleefd. 

(4) Tenslotte wordt elk jaar in oktober in de cafetaria's promotie gemaakt voor "eerlijke 
handel"-producten. Het OIB zal de verkoopscijfers voor dergelijke producten op 
maandbasis in het oog houden (vanaf 2006). 

3.8. Milieubeleid & Financiering 

In het algemeen helpt EMAS organisaties niet alleen om hun meest rechtstreekse effecten op 
het milieu, zoals water- en energieverbruik, aan te pakken, maar ook die kwesties waarop zij 
als zodanig geen volledige controle hebben. Wat EMAS in het Commissieproject betreft, zijn 
deze kwesties voornamelijk het Beleid en de Financiering. Een domino-effect op de milieu-
bescherming wordt bijvoorbeeld bereikt door bij de Europese beleidsvorming voortdurend 
rekening te houden met het milieu of door via het LIFE-programma van DG ENV talloze 
milieuprojecten in de lidstaten te ondersteunen. 

Milieubeleid en Wetgeving 

DG ENV: 

– initialiseren en omschrijven van nieuw milieubeleid en nieuwe milieuwetgeving; 

– herziening van bestaand beleid en bestaande wetgeving; 

– toezicht op de naleving van de geldende EU-milieuwetgeving in de lidstaten; 

– bevordering van de integratie van het milieu in de andere beleidssectoren. 
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Figuur 28: Fasen in de beleidsvorming in DG ENV 

Voornaamste doelstellingen: 

De beleidsdoelstellingen zijn omschreven in de volgende documenten: 

– het EU-Verdrag; 

– de Strategie voor een duurzame ontwikkeling; 

– het zesde milieuactieprogramma (6e MAP). 
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Figuur 29: Beleidsprioriteiten van DG ENV 

In bovenstaande grafiek staan de voornaamste beleidsprioriteiten van DG ENV, ondersteund 
door de milieuwetgeving en de ontwikkeling van Thematische Strategieën (TS), en wordt 
aangegeven hoe zij onderling interageren. 

Acties - DG ENV beheert talrijke gebieden waarvoor de doelstellingen jaarlijks worden 
geëvalueerd en eventueel herzien. Hier volgen een aantal beleidsdoelstellingen die in 2005 en 
verder worden nagestreefd: 

(1) Indiening van milieuwetgeving en bevordering van de uniforme 
tenuitvoerlegging daarvan, door: 

– de presentarie van de thematische strategieën voor zeven milieuthema's, namelijk: 
luchtverontreiniging, het stadsmilieu, bodembescherming, het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, de bescherming van het mariene milieu, afvalpreventie en 
-recycling, en duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen; 

– de verbetering van de bestaande praktijken en de ontwikkeling van een instrument 
dat het voor DG ENV mogelijk maakt de tenuitvoerlegging van de 
milieuwetgeving van de EU beter te controleren. 
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(2) Verbetering van het beleidsvormingsproces via betere planning en 
coördinatie, inclusief de daadwerkelijke evaluatie van het beleid en de 
maatregelen, door: 

– monitoring van het behalen van de doelstellingen van het zesde 
milieuactieprogramma; 

– up-to-date houden van de richtsnoeren voor de evaluatie van het beleid en 
driemaandelijkse bespreking van de resultaten van het evaluatieproces door het 
topmanagement. 

(3) Aanmoediging van de integratie en samenhang van milieuaspecten in het 
overige beleid van de Commissie, door: 

– voortzetting van de samenwerking met andere Commissiediensten met het oog op 
de vaststelling en het aanpakken van de milieueffecten van de beleidsvoorstellen 
voor hun sectoren. 

(4) Voorstellen en ten uitvoer leggen van effectieve maatregelen ter 
bestrijding van de klimaatverandering, teneinde als langetermijn-
doelstelling de mondiale temperatuurstijging tot maximaal 2 graden 
Celsius te beperken (artikel 2.2 van het 6e MAP), met behulp van: 

– een CO2- en autostrategie; 

– de tenuitvoerlegging van een beleid en maatregelen voor het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen en de vaststelling van verdere kosteneffactieve opties 
om bedoelde emissie te verminderen, zoals koolstofputten; 

– de bevordering van innoverende financieringsinstrumenten voor duurzame 
energie. 

(5) Bescherming, terug in goede staat brengen en vergemakkelijking van de 
functionering van natuurlijke habitats van wilde flora en fauna, zowel in 
de EU als op wereldschaal: 

– bevordering van innoverende maatregelen om het bewustzijn betreffende 
Natura 2000 te vergroten en dit netwerk binnen de EU te voltooien; 

– onderhandelen binnen de Europese Raad over een mandaat voor een Verdrag 
inzake Afrikaans-Eurasiatische watervogels. 

(6) Bevordering van een duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en 
van afvalstoffen, door: 

– herziening van de kaderrichtlijn Afval; 

– tenuitvoerlegging van diverse richtlijnen betreffende onderwerpen zoals 
afgedankte voertuigen. 
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(7) Uitvoering van een betere evaluatie van de negatieve gevolgen van 
milieuaspecten op de volksgezondheid en planning van geschikte 
beleidsantwoorden, door: 

– ontwikkeling van een strategie vóór 2011 om de aanwezigheid van dioxines en 
PCB's in het milieu en in levensmiddelen en veevoeders te verminderen; 

– ontwikkeling van een strategie om de oorzaken en gevolgen van endocriene 
stoornissen te ontdekken. 

(8) Bevordering van de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van 
milieuverdragen, -overeenkomsten en –convenanten zowel binnen 
Europa als internationaal, door: 

– een verdere integratie van milieuoverwegingen in regionale/bilaterale 
handelsovereenkomsten; 

– een actieve bijdrage aan de lopende onderhandelingen betreffende handel en 
milieu. 

(9) Bijdragen tot de bescherming van de burger tegen natuurlijke en door de 
mens veroorzaakte rampen, door: 

– de versterking van de mechanismen voor de preventie van of de reactie op 
milieurampen of terroristische aanslagen; 

– de versterking van de algemene capaciteit voor burgerbescherming, via nieuwe 
prioritaire projecten en versterkte coördinatie bij bosbranden en overstromingen. 

(10) Bevordering van een beter inzicht in de milieuproblematiek door de 
Europese burger, door: 

– bewustmakingscampagnes in de pers en de audiovisuele media (inclusief op 
regionaal en lokaal niveau) over milieubeleidskwesties en belangrijke 
initiatieven/gebeurtenissen; 

– bevordering van de werking van Europese milieu-NGO's met het doel bij te 
dragen tot de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het milieubeleid en de 
milieuwetgeving van de Gemeenschap; 

– levering van ondersteuning in pers en media voor bepaalde initiatieven die een 
dialoog tussen beleidsmakers en vertegenwoordigers van de media mogelijk 
maken. 

Hoe ziet DG ENV erop toe dat de milieuwetgeving effectief is? 

Sinds 2003 is voor verscheidene nieuwe beleids- en wetgevingsvoorstellen in het kader van 
de jaarlijkse werkprogramma's van de Commissie een eerste evaluatie uitgevoerd (de 
zogenaamde "impactbeoordeling"). De voornaamste doelstelling daarvan is de te verwachten 
positieve en negatieve effecten van voorgestelde acties op sociaal, economisch en 
milieugebied af te wegen om zo tot betere wetgevingsvoorstellen te komen. 



NL 46   NL 

In 2003 zijn er drie impactbeoordelingen uitgevoerd met betrekking tot de volgende 
voorstellen: 

– wetgeving inzake de flexibele Kyoto-instrumenten "gemeenschappelijke uitvoering" (Joint 
Implementation) en "mechanisme voor schone ontwikkeling" (Clean Development 
Mechanism); 

– richtlijn betreffende de bescherming van grondwater; 

– richtlijn betreffende batterijen en accu's. 

In 2004 zijn er vier impactbeoordelingen uitgevoerd met betrekking tot de volgende 
voorstellen: 

– integratie van milieuaspecten in de standaardisatie; 

– milieu en gezondheid; 

– INSPIRE; 

– strategie voor kwik. 

Actie: voor 2005 zijn de volgende zeven impactbeoordelingen gepland: 

(1) thematische strategie voor de preventie en recycling van afvalstoffen; 

(2) thematische strategie inzake bodembescherming; 

(3) strategie inzake luchtkwaliteit; 

(4) strategie betreffende het mariene milieu; 

(5) thematische strategie voor het duurzaam gebruik van hulpmiddelen; 

(6) strategie inzake het stedelijk milieu; 

(7) uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart. 

Zoals vereist overeenkomstig de nieuwe financiële verordening en de tenuitvoerleggings-
regels daarvan voert DG ENV, afgezien van deze impactbeoordelingen, op systematische 
wijze ook andere evaluaties uit (tussentijds en achteraf) van acties die aanzienlijke uitgaven 
vergen. Die leggen de grondslagen voor een goedgeïnformeerde besluitvorming en dragen 
ertoe bij de middelen goed te focussen op de belangrijke problemen en de relevante 
doelstellingen en streefcijfers. 

In 2004 werden twee in 2003 ingezette beoordelingen afgerond, namelijk inzake: 

– het programma betreffende door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging 
van de zee; 

– het Europees Milieuagentschap. 
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Voorts werden er in 2004 zes beoordelingen gelanceerd op de volgende milieugebieden: 

– contract ondersteunende diensten betreffende handel in wilde dieren (voltooid in 2004); 

– de rol van EMAS en de milieukeur bij de bevordering van duurzame productie en 
consumptie; 

– het IMPEL-netwerk; 

– communautair kader voor samenwerking ter bevordering van duurzame stedelijke 
ontwikkeling; 

– communautair actieprogramma ter bevordering van NGO's die in hoofdzaak actief zijn op 
het gebied van milieubescherming; 

– communautair actieprogramma en communautaire mechanismen voor civiele bescherming. 

Acties - In 2005 heeft DG ENV het voornemen om de volgende evaluaties te lanceren: 

(1) tussentijdse evaluatie van het zesde milieuactieprogramma; 

(2) ozonverordening; 

(3) geïntegreerd beheer van kustzones in de EU; 

(4) actieprogramma betreffende door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke 
verontreiniging van de zee; 

(5) driepartijenovereenkomsten (proefprojecten); 

(6) tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging (IPPC-richtlijn). 

Hoe worden de belanghebbende betrokken bij de ontwikkeling van het beleid van 
DG ENV? 

Een van de doelstellingen van DG ENV is de daadwerkelijke uitvoering en handhaving van 
de communautaire wetgeving te bevorderingen met uitgebreid overleg met de 
belanghebbenden in alle stadia van het beleid. 

In 2002 heeft de Commissie een aantal minimumnormen voor de raadpleging van de 
betrokken partijen vastgelegd8.  

DG ENV raadpleegt de betrokken partijen op gezette tijden over een groot aantal 
vraagstukken, zoals afvalstoffen, chemicaliën, biodiversiteit, enz. 

Actie: Om het totale aantal raadplegingen te monitoren is DG ENV voornemens een systeem 
op te zetten waarmee in de toekomst jaarlijkse gegevens zullen worden verzameld over de 
raadpleging van de betrokken partijen door DG ENV. 

                                                 
8 (COM(2002) 704). 
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Hoe controleert DG ENV de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving? 

DG ENV bevordert de tijdige en correcte omzetting en tenuitvoerlegging van de 
milieuwetgeving, in de eerste plaats door juridisch advies te geven aan de lidstaten, in de 
tweede plaats door de naleving van de wetgeving te controleren en in de derde plaats door zo 
nodig inbreukprocedures in te leiden. 

Dergelijke inbreukprocedures kunnen worden ingeleid in het geval van (1) niet-mededeling: 
wanneer een lidstaat nalaat om de Commissie binnen de vastgestelde tijd zijn wetgeving ter 
omzetting van EG-richtlijnen toe te zenden; (2) niet-overeenstemming: wanneer een lidstaat 
een EG-richtlijn niet op correcte wijze omzet; en (3) gebrekkige toepassing: wanneer een 
lidstaat de in de EG-richtlijnen en -verordeningen neergelegde voorschriften niet op afdoende 
wijze toepast. 
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Figuur 30, 31 & 32: Gegevens van DG ENV inzake inbreukprocedures 

Hieronder enkele voorbeelden van wetsbesluiten voor elk van de in bovenstaande grafieken 
bedoelde milieusectoren: 

Luchtkwaliteit: 

• Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; 

• Richtlijn 96/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit. 

Natuur: 

• Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand; 

• Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna. 

Beoordeling van de milieueffecten: 

• Richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; 

• Richtlijn 2001/42//EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's. 

Water: 

• Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid; 

• Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater; 
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• Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd 
water; 

• Richtlijn 76/160/EEG betreffende de kwaliteit van het zwemwater. 

Afvalstoffen: 

• Richtlijn 91/156/EEG tot wijziging van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen; 

• Richtlijn 91/689/EEG on betreffende gevaarlijke afvalstoffen; 

• Richtlijn 96/59/EG betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloor-
terfenylen (PCB's/PCT's); 

• Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen; 

• Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken. 

Chemische stoffen: 

• Verordening (EEG) nr. 793/93 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van 
bestaande stoffen; 

• Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen. 

Acties - In 2005 heeft DG ENV de volgende plannen: 

(1) bestudering van opties voor het opzetten van een mechanisme voor de afhandeling van 
milieuklachten in de lidstaten; 

(2) ontwikkeling van een instrument voor een betere monitoring door DG ENV van de 
tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving van de EG. 

Hoe is het milieu geïntegreerd in de andere beleidssectoren? 

De integratie van milieuaspecten in het overige beleid is een basiseis van het EU-Verdrag 
(artikel 6): "De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de 
omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap". Anders 
geformuleerd, integratie van het milieu houdt in dat de diverse sectoren bij hun 
besluitvorming en acties ten volle rekening houden met het milieu. 

Tot dusverre hebben negen sectoren strategieën uitgewerkt voor de integratie van het milieu, 
namelijk: 

– landbouw; 

– ontwikkelingssamenwerking; 

– energie; 

– industrie; 
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– visserij; 

– interne markt; 

– handels- en buitenlands beleid; 

– vervoer; 

– economie en financiën. 

Actie: In een werkdocument van de Commissie (COM(2004) 394 def.) over de integratie van 
milieuoverwegingen in het beleid op andere gebieden zijn de mogelijkheden geschetst voor 
2005 (en verder) om de integratie van het milieu te bevorderen op de volgende gebieden: 

(1) de herziening van de strategie voor duurzame ontwikkeling, gepland voor 2004-2005; 

(2) de tussentijdse evaluatie van de Lissabon-strategie in 2005; 

(3) de verdere integratie van het milieu in het landbouw- en regionaal beleid, verbonden 
aan de structuur- en cohesiefondsen. 

2. Financiering – LIFE-PROGRAMMA 

DG ENV financiert een breed gamma van projecten en initiatieven die bijdragen tot de 
verwezenlijking van het Europese milieubeleid. Het centrale instrument van DG ENV is het 
LIFE-programma dat wordt gebruikt om bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van de 
milieuwetgeving van de Gemeenschap en de verdere ontwikkeling van het milieubeleid, 
namelijk door financiële ondersteuning van projecten die een toegevoegde waarde hebben 
voor de EU. 

LIFE is verdeeld in drie onderdelen, meer bepaald LIFE-Milieu, LIFE-Natuur en LIFE-Derde 
landen die elk hun eigen specifieke focus hebben. Voor de periode 2000-2006 beschikt LIFE 
over een totale begroting van 957,2 miljoen € 

Som beschikbaar voor 
investeringen in LIFE-
projecten (miljoen €)  

2002 2003 2004 

LIFE-Natuur 72,0 70,9 76,2

LIFE-Milieu 70,7 71,0 77,1

LIFE-Derde landen 6,5 9,5 10,4

Totaal 149,2 151,4 163,7

Figuur 33: LIFE-begroting 

LIFE-Milieu cofinanciert momenteel demonstratieprojecten voor het milieu in de Europese 
Unie en Roemenië. Het doel daarvan is de kloof te overbruggen tussen de resultaten van 
onderzoek en ontwikkeling en hun breedschalige toepassing. Vijf gebieden komen in 
aanmerking voor financiering: landgebruik en ruimtelijke ordening, waterbeheer, 
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vermindering van de milieueffecten van economische activiteiten, afvalbeheer en 
vermindering van de milieueffecten van producten door een geïntegreerd productbeleid. 

Voorbeeld* van een LIFE-Milieu-project: totale begroting ongeveer 2 150 000 €; LIFE-
bijdrage ongeveer 780 000 €. 

Het Christophorus-huis in Stadl-Paura, in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk , is het 
eerste kantoorgebouw met meerdere verdiepingen in Europa met een energieverbruik voor 
verwarming van slechts 14 kWh/m², en een gecombineerd verbruik van primaire energie van 
nauwelijks 49 kWh/m². Het 2 097 m² grote multifunctionele gebouw, dat haast volledig met 
natuurlijke en lokaal geproduceerde materialen is gebouwd, verbruikt op jaarbasis 
275 000 kWh minder dan een conventioneel kantoorgebouw van dezelfde grootte en met 
vergelijkbaar gebruik. Dit houdt een jaarlijkse CO2-besparing in van 75 000 kg. 

LIFE-Natuur cofinanciert momenteel projecten die tot doel hebben bedreigde natuurlijke 
habitats te beschermen of terug in goede staat te brengen en soorten te beschermen in de 
Europese Unie en Roemenië. Het doel van LIFE-Natuur is bij te dragen tot de 
tenuitvoerlegging van de richtlijnen betreffende vogels en habitats. Het programma is 
specifiek gericht op de habitats en soorten die worden aangetroffen in het EU-brede 
Natura 2000-netwerk. 

Voorbeeld* van een lopend LIFE-Natuur-project: totale begroting ongeveer 1 884 000 €; 
LIFE-bijdrage ongeveer 739 000 €. 

Het ‘Limestone Country’-project in het Yorkshire Dales National Park heeft de herinvoering 
van traditionele begrazing op kalksteenplateaus ten doel, meer bepaald door de landbouwers 
ertoe aan te zetten terug te kiezen voor robuuste veerassen. Om te voorkomen dat zeldzame 
planten verdwijnen die specifiek zijn voor kalkgraslanden, moet dit waardevolle landschap 
goed worden beheerd. Samen met 15 landbouwbedrijven, met een gezamenlijke oppervlakte 
van 1 500 ha, werkt het project aan het opzetten van duurzame veeteeltsystemen en het 
verkrijgen van steun uit agri-milieufondsen. Het project heeft tot doel bij te dragen aan de 
economische ontwikkeling van de streek door aan te tonen dat gemengde bedrijven met 
schapen en duurzame rundveerassen tegelijk milieuvriendelijk en economisch levensvatbaar 
kunnen zijn. 

LIFE-Derde landen cofinanciert momenteel projecten die tot doel hebben de capaciteit, 
administratieve structuren en milieubeleid en -actieprogramma's in de landen rond de 
Middellandse Zee en de Oostzee te versterken. 

Voorbeeld* van een project van LIFE-Derde landen: totale begroting ongeveer 200 000 €; 
LIFE-bijdrage ongeveer 41 000 €. 

Via dit project zijn beste beschikbare technologieën ingevoerd in vier ondernemingen in de 
regio van Sint-Petersburg: de Pushkin-afvalwaterbehandelingsinstallatie, een vis-
verwerkingsbedrijf, een lederbedrijf en een kartonfabriek annex drukkerij. Al tijdens de 
projectaanloop werden milieubaten opgemerkt, zoals betere afvalwaterbehandeling en 
zuiniger watergebruik. Het belangrijkste resultaat van het project ligt echter op het gebied 
van de milieuwetgeving. De invoering van de begrippen 'technische norm' en 'beste 
beschikbare technologieën' in de federale Wet Milieubescherming, die op 10 januari 2002 
door de president werd ondertekend, houdt een belangrijke wijziging in van de wetgeving 
inzake milieubescherming en ecologische veiligheid. 
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* Opmerking: Alle gegevens van deze voorbeelden komen uit de door de begunstigden 
ingediende rapporten 

LIFE-indicatoren zijn opgenomen in bijlage D. 

Acties - In 2005 heeft DG ENV de volgende plannen: 

(1) voortgaan met de selectie voor financiering van uitsluitend de beste projecten met de 
hoogste Europese toegevoegde waarde, meer bepaald door een permanente verbetering 
van de selectieprocedures; 

(2) voortgaan met het nauwe toezicht op elk project (jaarlijkse bezoeken) en verificatie 
van de jaarverslagen om na te gaan of het zijn doelstellingen haalt; 

(3) uitsluitend medefinanciering leveren voor de LIFE-projecten (en dus geen 100% 
financiering). 

Verdere verbetering gepland voor 2006 

Niet alle projecten zijn succesvol gebleken en enkele voortijdig beëindigde projecten mogen 
als mislukt worden beschouwd. Daarom is besloten een indicator te ontwikkelen voor het 
mislukkingscijfer. 

3.9. Externe communicatie 

Hoe is DG ENV actief betrokken bij de externe communicatie? 

De eerste prioriteit voor DG ENV is de betrokken partijen op beleids- en milieugebied, alsook 
de burgers in het algemeen, te bereiken om de toegevoegde waarde van een milieubeleid op 
EU-niveau aan te tonen. 

Bepaalde van deze beleidslijnen en besluiten kunnen onpopulair zijn omdat zij de burgers en 
de ondernemingen dwingen tot gedragsverandering. Het is dan ook nodig de onderliggende 
redenen uitvoerig toe te lichten, i.e. de baten die wij krijgen door bepaalde problemen op te 
lossen. Door het bewustzijn te verhogen wordt de ontwikkeling van een doeltreffender 
wetgeving bevorderd, wordt het goedkeuringsproces vergemakkelijkt en wordt een 
succesvolle tenuitvoerlegging waarschijnlijker. 

Waarover communiceert DG ENV? 

Krachtens het Verdrag van Århus moet het publiek op een accurate en toegankelijke wijze 
worden voorgelicht over milieukwesties. DG ENV communiceert voornamelijk over zijn 
beleidsprioriteiten, de kerntaken van het zesde milieuactieprogramma en het jaarlijkse 
werkprogramma van DG ENV. 

Over welke middelen beschikt DG ENV bij zijn communicatie? 

Om onze boodschap op een efficiënte wijze bij het publiek over te brengen is een mix van 
communicatie-instrumenten nodig, zoals: 

– algemene bewustmakingsacties: campagnes, samenwerking met netwerken, 
cofinanciering van milieubewustmakingsacties via subsidies; 
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– audiovisuele producties: jaarlijks worden 12 tot 15 video-nieuwsflashes geproduceerd die 
naar schatting een publiek bereiken van minimaal 15 miljoen elk; 

– pers en media: 

in 2003: ongeveer 60 persberichten en ongeveer 100 toespraken, artikelen en 
interviews; 

in 2004: ongeveer 85 persberichten en ongeveer 90 toespraken, artikelen en 
interviews; 

– voorlichting journalisten: DG ENV organiseert briefings voor journalisten over 
milieukwesties; 

– publicaties (documenten, folders, posters, kaarten, cd-roms, dvd's): 

in 2003: 33 nieuwe publicaties en de nieuwsbrief "Environment for Europeans" 
(EFE) werden breed verspreid onder de geïnteresseerden (tussen 10 000 en 15 000 
exemplaren); 

in 2004: 50 nieuwe publicaties en de EFE-nieuwsbrief werden verspreid naar 
dezelfde geïnteresseerden als in 2003; 

– evenementen en conferenties: 

in 2003: 3847 personen waren aanwezig op de conferentie/tentoonstelling "Groene 
week" in Brussel; ongeveer 500 steden namen deel aan de mobiliteitsweek en 
ongeveer 900 aan de autovrije dag; 

in 2004: 3299 personen waren aanwezig op de conferentie/tentoonstelling "Groene 
week" in Brussel; ongeveer 800 steden namen deel aan de mobiliteitsweek en 
ongeveer 1200 aan de autovrije dag; 

– website: 

DG ENV beheert een milieu-website die toegankelijk is voor het publiek; 

– informatiecentrum van DG ENV: 

jaarlijks behandelt DG ENV ongeveer 5000 aanvragen voor informatie. De 
bibliotheek bevat ongeveer 9000 documenten zoals boeken, studies, enz. 

– financiering van NGO's: 

in 2003 werden 28 NGO's gefinancierd (waaronder het EEB, het WWF en Friends of 
the Earth Europe). 

Actie: gedurende 2005 zal DG ENV bovengenoemde taken blijven uitvoeren. 

Hoe groen zijn de DG ENV-evenementen? 
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Jaarlijks organiseert DG ENV en is het gastheer voor talrijke evenementen en conferenties. 
Daaronder vallen geregelde evenementen zoals de Groene Week, de Europese Mobiliteits-
week en de Europese Milieuprijzen, alsook eenmalige conferenties rond specifieke thema's. 

De milieueffecten van dergelijke evenementen kunnen aanzienlijk zijn (zoals in onderstaande 
tabel getoond) en dat is de reden waarom DG ENV acties heeft opgezet om zijn evenementen 
zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Sinds 2003 heeft DG ENV maatregelen genomen om 
haar aankoopbeleid m.b.t. diensten en benodigdheden voor evenementen zo groen mogelijk te 
maken. Bijvoorbeeld: 

– alle contractanten die werken voor een evenement moeten aantonen dat zij 
milieuvriendelijk werken en inkopen; 

– het reisagentschap heeft de opdracht gekregen waar mogelijk treinvervoer aan te bieden 
aan sprekers en deelnemers; 

– waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van digitale druktechnieken; 

– gebruik van 100% chloorvrij papier; 

– de cateringbedrijven leverden voeding en dranken uit de organische landbouw en de 
eerlijke handel en gebruikten herbruikbare borden en glazen en herbruikbaar bestek; zij 
vermeden ook voorverpakte voedingswaren; 

– gadgets werden gemaakt van gerecycleerd materiaal zoals gerecycleerde printers; 

– zakken werden gemaakt van op milieuvriendelijke wijze geproduceerd katoen; 

– pasjes werden gemaakt van gerecycleerd papier; 

– de pasjeshouders werden gemaakt van gerecycleerde kunststof en de desbetreffende 
koordjes van gerecycleerd materiaal zoals gerecycleerde waterflessen; 

– de standbouwers gebruikten verf op waterbasis, lampen met laag voltage voor de stand-
verlichting, houten panelen en eenvoudige aluminiumstructuren zoals balken en 
kolommen. De onderdelen van de stands worden jaarlijks opnieuw gebruikt of worden 
gerecycleerd. 

Acties - In 2005 heeft DG ENV het voornemen een Handleiding voor Groene evenementen 
op te stellen over de manier van organisatie van allerlei conferenties en evenementen, die 
binnen alle eenheden van DG ENV zal worden verspreid. 
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GROENE 

WEEK 

Thema('s) Slogan Deelnemers Zittingen Sprekers Stands 

2002 

 

Kinderen en 
gezondheid, 
Voorbereiding van 
WSSD*, Tiende 
verjaardag van 
Natura 2000 

Onze keuze, onze 
toekomst – 
Andere 
gewoonten 
aannemen 

3498 52 256 60

2003 

 

Follow-up van 
WSSD, met 
dagthema's: 
energie & water 

Ons gedrag 
veranderen 

3847 26 237 62

2004 

 

Betrokkenheid 
van de burger, 
milieu & 
economie, 25e 
verjaardag van de 
vogelrichtlijn, 
zeeën en oceanen 

Ons gedrag 
veranderen – 
geïnformeerde 
keuzes voor een 
groener Europa 

3299 27 166 62

* World Summit on Sustainable Development (Wereldtop inzake duurzame ontwikkeling) 

Figuur 34: Gegevens over de GROENE WEEK (2002, 2003 & 2004) 

3.10. Interne communicatie & opleiding 

Interne communicatie 

Het project 'EMAS in de Commissie' bouwt voort op het al bestaande programma 
'milieuvriendelijk bestuur' (Green Housekeeping - GHK) van DG ADMIN. Aangezien EMAS 
slechts geldt voor vier diensten blijft GHK het milieubeheerprogramma zijn voor alle overige 
afdelingen van de Commissie en de taak Interne Communicatie heeft daarom betrekking op 
beide programma's. 

Tot dusverre uitgevoerde acties: 

– EMAS-bewustmaking: in de vijf bij het proefproject betrokken diensten werden in 
november 2003 posters en een brochure verspreid waarin werd beschreven hoe EMAS 
werkt en hoe de EMAS-beginselen in ons dagelijks werk kunnen worden gebruikt; 

– in 2003 en 2004 waren de bij het proefproject betrokken diensten actief in acties voor 
bewustmaking en verspreiding van specifieke informatie, bijvoorbeeld door vergaderingen 
belegd door het leidinggevend personeel die bij hun medewerkers de behoeften van het 
project 'EMAS in the Commissie' toelichtten; 

– in 2004 werden de personeelsleden van de bij het proefproject betrokken diensten 
voorgelicht over het door hun bestuursleden uitgewerkte EMAS-beleid, meer bepaald door 
het verdelen van posters in de gebouwen van de betrokken diensten; 
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– een elektronische mailbox is ter beschikking gesteld voor vragen en suggesties van 
personeelsleden aan het EMAS-team. Specifieke vragen werden door de interne 
communicatieambtenaar toegezonden aan de bevoegde dienst voor antwoord of actie. 

Acties - In 2005 heeft DG ADMIN de volgende plannen: 

– actualisering van de interne website 'EMAS/Green Housekeeping' (in het Engels en het 
Frans). Daarin zal het milieubeheersysteem worden beschreven en zal een webpagina 
worden opgenomen voor elk van de 10 gebieden voor verbetering, samen met links, tips en 
andere referentiepagina's; 

– ontwerp van de Eco-Scan, een interactief internet-tool waarmee personeelsleden hun 
ecologische voetafdruk, zowel thuis als op het werk, kunnen berekenen; 

– verspreiding van een brochure in het Frans en het Engels waarin het beheersysteem wordt 
uiteengezet; 

– start van een postercampagne over EMAS binnen de Commissie; 

– verspreiding van een EMAS-drinkbeker onder alle personeelsleden van de bij het 
proefproject betrokken diensten. 

Opleiding 

Binnen de Commissie worden opleidingsacties op twee manieren georganiseerd, centraal en 
lokaal door de diensten. De centrale opleidingseenheid binnen DG ADMIN publiceert op haar 
interne website een elektronische cataloog met alle aangeboden cursussen. 

In de loop van 2003 en 2004 zijn talrijke workshops georganiseerd om de personeelsleden op 
te leiden inzake de behoeften van het 'EMAS in de Commissie'-project. In september 2004 
werd bijvoorbeeld een vijfdaagse opleiding voor interne EMAS-auditors georganiseerd. 
Voorts toonde een bezoek aan een Brusselse afvalsorteerfaciliteit de beheerders van de 
betrokken gebouwen hoe zij beter konden toezien op de inzameling en scheiding van afval. 
Tenslotte werd er een workshop inzake groen aankoopbeleid georganiseerd ter opleiding van 
de ambtenaren die met de aankoop van goederen en het inhuren van diensten zijn belast. 

Sinds 2003 worden nieuwe personeelsleden bij hun initiële opleiding voorgelicht over het 
project EMAS in de Commissie. 

Acties - In 2005 heeft DG ADMIN de volgende plannen: 

– informatieverstrekking aan alle externe contractanten en personeelsleden van externe 
ondernemingen die in de Commissiegebouwen werken; 

– specifieke opleidingsacties voor het EMAS-team en –bestuur ter voorbereiding van de 
externe audit; 

– organisatie van EMAS-informatiesessies om de deelname van personeelsleden te 
bevorderen, alsook van vergaderingen met alle bestuursleden teneinde een cultuur van 
leiderschap op milieugebied tot stand te brengen; 
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– opname van EMAS-training in het strategisch kader voor opleidingen (Strategic Training 
Framework). 

3.11. Effecten van de locatie van DG ENV 

In tegenstelling tot de andere bij het proefproject betrokken Commissiediensten, waarvan de 
afdelingen gespreid werken in diverse gebouwn, is DG ENV geconcentreerd in één gebouw. 
Dankzij dit feit kon dit Directoraat zijn prestaties in 2003 en 2004 meten en streefcijfers 
vaststellen voor 2005. Deze informatie is opgenomen in bijlage D. 
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BIJLAGE A - Volledige EMAS-beleidsverklaring 

 

EUROPESE COMMISSIE 

 

EMAS-Beleidsverklaring 

Inleiding 

In september 2001 heeft de Europese Commissie besloten9 om een proefproject te lanceren 
met het oog op de tenuitvoerlegging van de EMAS-verordening10 in drie van haar diensten, 
met het algemene doel hun milieuprestaties op duurzame wijze te verbeteren. Deze diensten 
zijn het Secretariaat-generaal, het Directoraat-generaal Milieu en het Directoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer. Na een reorganisatie in het Directoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer zijn twee andere diensten tot het project toegetreden, het 
Directoraat-generaal Informatica en het Bureau Infrastructuur en logistiek Brussel. 

Op basis van de resultaten van dit proefproject zal de Europese Commissie een besluit nemen 
over de uitbreiding van EMAS tot al haar diensten en zal zij eventueel een EMAS-registratie 
aanvragen. 

Bij het maken van deze verbintenis is de Commissie zich bewust van de positieve bijdrage die 
zij, via het beleids- en wetgevingsproces en haar dagelijkse werkzaamheden en besluiten, kan 
maken aan de langetermijndoelstelling van duurzame ontwikkeling. 

Algemene beginselen 

Dit beleid is consistent met de milieubeginselen die zijn uiteengezet in het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap. 

De acties die overeenkomstig dit beleid zullen worden opgezet, zullen worden geleid door de 
beginselen van: 

– instandhouding, bescherming en verbetering van het milieu; 

– voorzichtig en rationeel gebruik van de natuurlijke rijkdommen; en 

– voorkomen van de oorzaken van verontreiniging in plaats van uitsluitend afrekenen met de 
gevolgen wanneer ze reeds hebben plaatsgehad. 

Dit beleid zal ten uitvoer worden gelegd via een milieubeheersysteem dat in overeenstemming 
is met de eisen van de EMAS-verordening. Zowel het beleid als het milieubeheersysteem 
zullen betrekking hebben op de aanmerkelijke directe en indirecte milieueffecten van de 

                                                 
9 Besluit C (2001)/2591 van de Commissie van 7 september 2001 om het proces te starten van toepassing 

van de EMAS-verordening op haar activiteiten. 
10 Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige 

deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). 
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betrokken diensten en zullen het mogelijk maken doelstellingen en acties te omschrijven die 
gericht zijn op een minimalisering van die effecten. 

De directeurs van de diensten in kwestie zullen erop toezien dat de nodige middelen worden 
toegewezen om een vlotte toepassing van het milieubeheersysteem mogelijk te maken en een 
goede uitvoering te waarborgen van de verbeteringen ten dienste van het milieu die in 
overeenstemming met de in dit beleid vastgelegde beginselen zullen worden ondernomen. 

De betrokken diensten verbinden zich ertoe dit beleid uit te voeren en te handhaven en hun 
personeelsleden en contractanten en het publiek in het algemeen daarover voor te lichten. 

Verbintenissen 

De betrokken diensten hebben zich gezamenlijk ertoe verbonden: 

• de naleving te waarborgen van de relevante milieuwet- en regelgeving en van de andere 
relevante normen en richtsnoeren van de Commissie; 

• hun personeelsleden op te leiden, te informeren en bewust te maken op milieugebied en die 
personeelsleden op alle verschillende niveaus te betrekken bij EMAS en de resulterende 
milieumaatregelen; 

• de transparantie, communicatie en dialoog met de externe betrokken partijen inzake hun 
milieuprestaties te verbeteren; 

• bij hun openbare aanbestedingen het milieuaspect te integreren; 

• het gebruik van alternatieven voor individueel autogebruik voor verplaatsingen van het 
personeel in Brussel en op dienstreizen te bevorderen; 

• het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, met name papier, te verminderen; 

• actief deel te nemen aan maatregelen om de afvalproductie te minimaliseren en de 
afvalscheiding te optimaliseren om zo een daadwerkelijke scheiding en behandeling en een 
effectief hergebruik van afvalstoffen mogelijk te maken, dit in samenwerking met de 
bevoegde Commissiediensten; 

• onderling samen te werken en hun acties op het gebied van milieuplanning, -doelstellingen 
en –maatregelen waar passend te coördineren ten einde de doeltreffendheid ervan te 
optimaliseren. 

Elke betrokken dienst heeft ook milieuverbintenissen die verband houden met zijn 
specifieke activiteiten. 

Secretariaat-generaal 

Het Secretariaat-generaal zal: 

• een effectieve coördinatie en uitvoering waarborgen van beoordelingen van de potentiële 
economische, sociale en milieueffecten van belangrijke nieuwe beleids- en 
wetgevingsinitiatieven; 

• maatregelen nemen om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, het vervoer en de 
afvalproductie bij de productie, verspreiding, opslag en archivering van documenten te 
verminderen. 
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Directoraat-generaal Milieu 

Het Directoraat-generaal Milieu zal: 

• de doeltreffendheid van milieubeleid en –wetgeving voor het scheppen van milieubaten en 
de verbetering van de milieukwaliteit waarborgen; 

• de doeltreffendheid van zijn financiering van milieuprojecten voor het scheppen van 
milieubaten en de verbetering van de milieukwaliteit waarborgen; 

• een systematische integratie van milieudoelstellingen in het overige milieubeleid van de 
Gemeenschap, inclusief het externe beleid, bevorderen; 

• zich actief inzetten voor externe communicatie en dialoog met de belanghebbenden over 
alle relevante milieukwesties; 

• de milieueffecten van zijn evenementen beperken en het milieuaspect integreren bij het 
aankoopbeleid voor dergelijke evenementen; 

• maatregelen nemen om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, het vervoer en de 
afvalproductie bij de productie en verspreiding van documenten te verminderen. 

Directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer 

Het Directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer zal: 

• erop toezien dat het personeel en de contractanten in de Commissie chemische stoffen 
steeds op een verantwoorde manier gebruiken teneinde de risico's voor het milieu en de 
volksgezondheid maximaal te beperken; 

• maatregelen nemen om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de vervoerseisen met 
betrekking tot de productie en verspreiding van documenten te verminderen; 

• toezien op de algemene coördinatie van het milieubeheersysteem; 

• zorgen voor een passende opleiding voor het personeel op alle niveaus; 

• erop toezien dat de interne audit en de externe verificatie met het oog op de EMAS-
certificatie op een goede wijze verlopen. 

Het Directoraat-generaal zal zijn milieuplanning, -doelstellingen en –acties waar passend 
coördineren met het Bureau Infrastructuur en logistiek Brussel teneinde de doeltreffendheid 
ervan te verhogen. 

Directoraat-generaal Informatica 

Het Directoraat-generaal Informatica zal: 

• erop toezien dat bij de aankoop van ICT-apparatuur en -diensten rekening wordt gehouden 
met de milieuaspecten; 

• zorgen voor een kwalitatief hoogstaande informatietechnologie en communicatie-
infrastructuur die dankzij hun efficiëntie bijdragen tot de bescherming van het milieu en de 
minimalisering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

• de voor het milieu meest geschikte opties kiezen voor de verwijdering van elektrische en 
elektronische apparatuur; 
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• maatregelen nemen om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de vervoerseisen met 
betrekking tot de productie en verspreiding van documenten te verminderen. 

Bureau Infrastructuur en logistiek Brussel 

Het Bureau Infrastructuur en logistiek Brussel zal: 

• het milieuaspect integreren in zijn beleid en planning met betrekking tot (de aankoop van) 
gebouwen; 

• de milieuprestaties, het energieverbruik en de emissies van de Commissiegebouwen 
optimaliseren; 

• het verbruik van papier en chemicaliën, de productie van afvalstoffen en het vervoer ten 
behoeve van intern drukwerk minimaliseren; 

• erop toezien dat bij de aankoop van benodigdheden voor intern drukwerk en de aankoop 
van externe drukwerkdiensten met het milieuaspect rekening wordt gehouden en de 
naleving van de desbetreffende milieuspecificaties controleren; 

• maatregelen treffen om het gebruik van kantoorbenodigdheden te verminderen, dit in 
samenwerking met de voor de aankoop van kantoorbenodigdheden belaste ambtenaren; 

• erop toezien dat bij de aankoop van kantoorbenodigdheden en –meubilair rekening wordt 
gehouden met de relevante milieuaspecten, zowel wat de leveranciers als de geleverde 
producten betreft; 

• erop toezien dat bij de aankoop van diensten voor de sociale infrastructuur rekening wordt 
gehouden met het milieuaspect en dat de contractanten de nodige informatie krijgen over 
de relevante milieumaatregelen binnen de EG, en de naleving van deze eisen en 
maatregelen door de contractanten bewaken; 

• de afvalstromen beheren met het oog op een maximalisering van recycling en hergebruik 
van afvalstoffen, een passende verwijdering van afval en de vaststelling van mogelijkheden 
voor de preventie van afval, in samenwerking met de eenheden die belast zijn met het 
inkoopbeleid; 

• erover waken dat het vervoer van goederen zo milieuvriendelijk mogelijk verloopt en het 
milieuaspect integreren in het beleid voor de aankoop van voertuigen en vervoerdiensten. 

Het Bureau zal zijn milieubeleid, -doelstellingen en –acties waar mogelijk coördineren met 
het Directoraat-generaal voor Personeelszaken teneinde de doeltreffendheid ervan te 
optimaliseren. 

Uit hoofde van de hem verleende bevoegdheden keurt het EMAS-stuurcomité, 
vertegenwoordigd door het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie en de 
Directeurs-generaal van het Directoraat-generaal Milieu, het Directoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer en het Directoraat-generaal Informatica en van het 
Bureau voor Infrastructuur Brussel, hierbij deze beleidsverklaring goed. 
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Dit document wordt van kracht op de dag van ondertekening. 

Brussel, 10.1.2005 

David O’Sullivan 

Secretariaat-generaal 

Catherine Day 

Directoraat-generaal Milieu 

Claude Chêne 

Directoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen 

beheer 

   

Francisco García Morán 

Directoraat-generaal 
Informatica 

 Piet Verleysen 

Bureau voor Infrastructuur en 
logistiek Brussel 
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BIJLAGE B – Organisatieschema van de EMAS-diensten 

SG: 

http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/orgasgen.pdf 

ADMIN: 

http://europa.eu.int/comm/staffdir/plsql/gsys_www.branch?pLang=EN&pId=61&pDisplayAll
=0 

OIB : 

http://europa.eu.int/comm/oib/organisation_en.htm 

ENV : 

http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/directory.htm 
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BIJLAGE C – Energieverbruik en milieueffecten van de gebouwen die in 2005 voor de 
EMAS-certificatie zijn aangeboden 

Inleiding 

De milieueffecten van een gebouw zijn nauw verbonden met de specifieke energieprestaties 
ervan. In dit document wordt het energie- en waterverbruik beschreven van de zeven 
gebouwen die in 2005 voor de EMAS-certificatie zijn aangeboden. De hieronder volgende 
tabellen en figuren zijn gebaseerd op de gegevens voor 2002-2004 als geleverd door OIB.2 / 
Onderhoud11. 

Inhoud 

Dit document is als volgt gestructureerd: 

(1) Elektriciteitsverbruik 

(2) Aardgasverbruik 

(3) Waterverbruik 

(4) CO2-emissies en milieueffecten 

Voor elk topic wordt het algemene verbruik, het verbruik per vierkante meter en het 
equivalent in Brusselse huishoudens gegeven. Wanneer van toepassing wordt de 
geproduceerde CO2-uitstoot vermeld12. 

Gebouwen 

De gebouwen die in 2005 zijn aangeboden voor de EMAS-certificatie liggen alle in de Regio 
Brussel Hoofdstad, meer bepaald: 

BERL Wetstraat 200 1040 Etterbeek 
BRE 2 Oudergemse laan 19 1050 Elsene 
BU-1 Beaulieulaan 1 1190 Vorst 
BU-5 Beaulieulaan 5 1190 Vorst 
GUIM Guimardstraat 10 1000 Brussel 
HTWG Houtweg 23 1140 Evere 
MO-34 Montoyerstraat 34 1000 Brussel 
SC-11 Wetenschapstraat 11 1050 Elsene 

Het volgende moet worden opgemerkt: 

BERL: Aangezien in de periode 2002-2004 grote renovatiewerken werden verricht in het 
Berlaymontgebouw, is dit gebouw niet opgenomen in de tabellen en figuren. Het stond leeg 
sinds 1992, en na de renovatie werd het pas opengesteld voor de eerste gebruikers in 
november 2004 toen de Barroso-Commissie van start ging. 

                                                 
11 Jaren worden beschouwd als opeenvolgende perioden van 12 maanden. Doorgaans komt dit overeen 

met het burgerlijk jaar, van januari tot en met december. 
12 Voor het equivalent in Brusselse huishoudens en de CO2-uitstoot worden de bronnen en berekenings-

methoden vermeld op het einde van de bijlage.  
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HTWG: Houtweg, of de zogenaamde centrale keuken, is de voornaamste faciliteit voor de 
cateringdiensten van de Commissie. Dit gebouw moet daarom veeleer worden gezien als een 
semi-industrieel gebouw en niet als een normaal kantoorgebouw. Het energie- en water-
verbruik ervan mag dus niet zonder meer worden vergeleken met dat van de andere 
gebouwen. 
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ELECTRICITEITSVERBRUIK PER EMAS-GEBOUW 

  2002 2003 2004 

Gebouw 

Oppervlak-
te boven de 

grond  
(m²) 

kWh  kWh/
m² 

CO2-
produc-
tie (ton) 

Eq. in 
Brusselse 

huis-
houdens 

kWh  kWh/
m² 

CO2-
produc-
tie (ton) 

Eq. in 
Brusselse 

huis-
houdens 

kWh  kWh/
m² 

CO2-
produc-
tie (ton) 

Eq. in 
Brusselse 

huis-
houdens 

BRE 2 18 137 2 840 314 157 767 981 2 855 256 157 771 986 2 633 530 145 711 909 
BU 5 12 273 2 653 491 216 716 916 2 657 300 217 717 917 2 640 168 215 713 911 
BU 9 12 273 1 936 331 158 523 668 2 048 123 167 553 707 1 906 766 155 515 658 
GUIM 10 796 1 243 752 115 336 429 1 404 288 130 379 485 1 345 897 125 363 465 
HTWG 4 320 1 158 570 268 313 400 1 277 485 296 345 441 1 240 184 287 335 428 
MO34 12 582 2 928 465 233 791 1 011 2 354 512 187 636 813 2 351 752 187 635 812 
SC11 9 185 1 086 472 118 293 375 743 530 81 201 257 635 398 69 172 219 
TOTAAL 79 566 13 847 395 N.B. 3 739 4 780 13 340 494 N.B. 3 602 4 605 12 753 695 N.B. 3 443 4 403 

*Waarden in blauw/italic zijn schattingen gebaseerd op het gemiddelde verbruik in het vorige en volgende jaar 
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AARDGASVERBRUIK PER EMAS-GEBOUW 

 
 2002 2003 2004 

Gebouw 

Oppervlak-
te boven de 

grond  
(m²) 

GJ kWh  kWh/m² 
CO2-

productie 
(ton) 

Eq. in 
Brusselse 

huishoudens 
GJ kWh  kWh/

m² 

CO2-
productie 

(ton) 

Eq. in 
Brusselse 

huishoudens 
GJ kWh  kWh/

m² 

CO2-
productie 

(ton) 

Eq. in 
Brusselse 

huishoudens 

BRE 2 18 137 4 424 1 228 889 68 283 95 4 907 1 362 944 75 313 105 4 650 1 291 667 71 297 100 
BU 5 12 273 5 357 1 488 000 121 342 115 5 278 1 466 200 119 337 113 5 301 1 472 583 120 339 114 
BU 9 12 273 5 892 1 636 800 133 376 126 5 806 1 612 820 131 371 124 5 831 1 619 842 132 373 125 
GUIM 10 796 3 448 957 778 89 220 74 4 544 1 262 222 117 290 97 4 529 1 258 056 117 289 97 
HTWG 4 320 3 667 1 018 611 236 234 79 4 023 1 117 500 259 257 86 4 197 1 165 833 270 268 90 
MO34 12 582 6 866 1 907 222 152 439 147 7 033 1 953 600 155 449 151 6 430 1 786 111 142 411 138 
SC11 9 185 3 482 967 222 105 222 75 3 623 1 006 400 110 231 78 3 235 898 611 98 207 69 
TOTAAL 79 566 33 136 9 204 522 N.B.  2 117 710 35 214 9 781 687 N.B. 2 250 755 34 174 9 492 703 N.B. 2 183 732 
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* Waarden in blauw/italic zijn schattingen gebaseerd op het gemiddelde verbruik in het vorige en volgende jaar 
NB: 1 kWh = 3,6 x 10-3 GJ 

  

WATERVERBRUIK PER EMAS-GEBOUW 

  2002 2003 2004 

Gebouw 
Oppervlakte 

boven de 
grond (m²) 

m³ m³/m²
Eq. in 

Brusselse 
huishoudens 

m³ m³/m² 
Eq. in 

Brusselse 
huishoudens 

m³ m³/m²
Eq. in 

Brusselse 
huishoudens 

BRE 2 18 137 5 920 0 66 10 254 1 114 13 311 1 148 
BU 5 12 273 11 910 1 132 12 423 1 138 10 422 1 116 
BU 9 12 273 12 320 1 137 13 648 1 152 14 796 1 164 
GUIM 10 796 4 370 0 49 3 402 0 38 3 951 0 44 
HTWG 4 320 18 240 4 203 15 865 4 176 11 277 3 125 
MO34 12 582 7 150 1 79 5 673 0 63 5 814 0 65 
SC11 9 185 3 640 0 40 2 706 0 30 3 756 0 42 
TOTAAL 79 566 63 550 N.B. 706 63 971 N.B. 711 63 327 N.B. 704 

Aardgasverbruik per EMAS-gebouw
2002-2004

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

BRE 2 BU 5 BU 9 GUIM HTWG MO34 SC11

kW
h 

2002
2003
2004

Aardgasverbruik per m² per EMAS-gebouw
2002-2004

0

50

100

150

200

250

300

BRE2 BU-5 BU-9 GUIM HTWG MO-34 SC-11

kW
h/

m
²

2002
2003
2004



 

NL 70   NL 

* De gegevens mogen als correct worden beschouwd tot op maximaal 5 m³ na 

  

CO2-EMISSIES EN MILIEUEFFECTEN 

Gebied van 
milieueffect Verbruik Eq. in Brusselse huishoudens CO2-productie (ton) 

Jaar  unit 2002 2003 2004 Totaal 2002 2003 2004 Totaal 2002 2003 2004 TOTAAL 
Elektriciteit kWh 13 847 395 13 340 494 12 753 695 39 941 584 kWh 4 780 4 605 4 403 13 788 3 739 3 602 3 443 10 784 
Aardgas  GJ 33 136 35 214 34 174 102 524 GJ 710 755 732 2 197 2 117 2 250 2 183 6 550 
Water  m³ 63 550 63 971 63 327 190 848 m³ 706 711 704 2 121 N.B. N.B. N.B. N.B. 
TOTAAL          6 196 6 071 5 839 18 106 5 856 5 852 5 626 17 334 
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Cumulated CO2 Emissions for EMAS buildings 
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Opmerking betreffende de tabellen/figuren 

Schattingen 

Voor de jaren 2003 en 2004 waren bepaalde gegevens inzake elektriciteits- en aardgas-
verbruik uitsluitend beschikbaar per "locatie" of groep van gebouwen. Om een raming te 
krijgen voor de ontbrekende gegevens per gebouw is het "locatie"verbruik in het vorige en 
volgende jaar geanalyseerd en is het percentage van het verbruik van elk gebouw in het geheel 
van het "locatie"verbruik bepaald. Aangezien is gebleken dat dit percentage in de bestudeerde 
jaren vrij stabiel bleef, is deze proportionele verdeling toegepast voor de jaren waarin alleen 
"locatie"gegevens beschikbaar waren. De geraamde cijfers zijn in de tabellen weergegeven in 
blauw/italic. 

Gasverbruik 

De in deze vergelijking gebruikte gegevens inzake het gasverbruik hebben betrekking op het 
totale gasverbruik aangezien dit de referentiewaarde is voor de bepaling van de CO2-uitstoot. 
In die zin wordt in de getoonde gegevens geen rekening gehouden met afwijkingen qua delta-
graaddag of qua gemiddelde dagtemperatuur in de drie jaren, zelfs wanneer deze afwijkingen 
een verklaring kunnen geven voor de algemene tendens van het gasverbruik in de gebouwen. 
Hetzelfde gebouw zal dus meer gas verbruiken in een koude dan in een zachte winter. 

Berekeningsmethoden 

Energie Omzettingsfactoren naar C02-uitstoot* 
Elektriciteit 0,27 kg CO2 / kWh 
Aardgas 0,23 kg CO2 / kWh 
Water Niet van toepassing 

  

Type energie 
Equivalent verbruik van Brusselse inwoner/huishoudens 

per jaar 
Elektriciteit 1434 kWh / inwoner 2897 kWh / huishouden 
Aardgas 6416 kWh / inwoner 12960 kWh / huishouden 
Water 44,53 m³/ inwoner 89,95 m³ / huishouden 

* Zowel de omzettingsfactor voor elektriciteit als die voor aardgas is een totale factor (i.e. inclusief indirect 
energieverbruik voor productie, vervoer, enz.).  

Waterverbruik 122 l / dag / Brusselse inwoner = 44,53 m³/jaar 

Gemiddeld Brussels 
huishouden 

2,02 inwoners / huishouden 

Bronnen 

De informatiebronnen die zijn gebruikt voor de berekening van de CO2-uitstoot en het 
equivalente verbruik van het gemiddelde Brusselse huishouden zijn: 

Omzettingsfactoren voor berekening van CO2-uitstoot (in ton): 

Bilan énergétique de la Région de Bruxelles Capitale 2003, IBGE, 2005, blz. 207 

http://www.ibgebim.be/francais/pdf/Donnees/BIL_energ_2003_FR_IBGE.pdf 
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De ecologische voetafdruk van de bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Technisch rapport, BIM-ECOLIFE, Januari 2004, tabel 4 

Verbruik van energie in kWh per inwoner en per jaar in Brussel: 

De ecologische voetafdruk van de bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Technisch rapport, BIM-ECOLIFE, Januari 2004, tabel 26 

De gegevens van dit verslag komen uit: 

voor elektriciteit: BIM - Energy Balance – 1999 Verslag, tabel 14 en 15 

voor aardgas: BIM - Energy Balance – 1999 Verslag, tabel 31 en 34 

Verbruik van water per inwoner in Brussel: 

Bronnen: DGRNE 2003, VMM 2003 
http://www.ibgebim.be/francais/contenu/content.asp?ref=1901 

Gemiddelde grootte van een huishouden in Brussel: 
Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction 
générale Statistiques http://statbel.fgov.be/figures/d24_fr.asp#3 
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BIJLAGE D – Milieugegevens m.b.t. DG ENV 

Indicatoren voor projecten in het kader van LIFE-Natuur, LIFE-Milieu en LIFE-Derde 
landen 

2002 

Aantal 
ontvangen 
voorstellen 

Aantal 
gefinancierde 
projecten 

% gefinan-
cierde 
projecten 

Totale 
begroting 
gefinancierde 
projecten 
(miljoen €) 

Maximale EG-
bijdrage in 
gefinancierde 
projecten 
(miljoen €) 

% EG-
bijdrage 

Natuur 188 70 37% 130,1 71,7 55%

Milieu 479 114 24% 217,0 70,7 33%

Derde landen 74 16 22% 9,3 5,8 62%

Totaal 741 200 27% 356,4 148,2 42%

 

2003 

Aantal 
ontvangen 
voorstellen 

Aantal 
gefinancierde 
projecten 

% gefinan-
cierde 
projecten 

Totale 
begroting 
gefinancierde 
projecten 
(miljoen €) 

Maximale EG-
bijdrage in 
gefinancierde 
projecten 
(miljoen €) 

% EG-
bijdrage 

Natuur  182 77 42% 132,8 70,9 53%

Milieu 532 109 20% 234,9 70,6 30%

Derde landen 70 16 23% 10,4 6,1 58%

Totaal 784 202 26% 378,1 147,6 39%

 

2004 

Aantal 
ontvangen 
voorstellen 

Aantal 
gefinancierde 
projecten 

% gefinan-
cierde 
projecten 

Totale 
begroting 
gefinancierde 
projecten 
(miljoen €) 

Maximale EG-
bijdrage in 
gefinancierde 
projecten 
(miljoen €) 

% EG-
bijdrage 

Natuur  250 77 31% 142,6 75,9 53%

Milieu 679 109 16% 229,6 76,1 33%

Derde landen 70 19 27% 12,4 7,3 59%

Totaal 999 205 21% 384,6 159,3 41%
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Milieu-informatie met betrekking tot DG ENV (water, elektriciteitsverbruik, enz.) 
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Opmerking: Er is gekozen voor 450 km zodat de voornaamste naburige steden, namelijk 
Parijs, Straatsburg, Londen en Amsterdam, kunnen worden bereikt. 
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Actie: DG ENV heeft de volgende doelstellingen en streefcijfers vastgelegd voor 2005:  

DOELSTELLINGEN  Streefcijfers voor 2005 

PRINTPAPIER Vermindering met 20% 

TONER Vermindering met 10% 

ELEKTRICITEIT Vermindering met 15% 

AFVAL Vermindering met 10% 

WATER Vermindering met 10% 

DUURZAME MOBILITEIT 10% meer gebruik van trein voor 
zakenreizen 

PUBLICATIES 10% meer uitsluitend op het internet 
gepubliceerde publicaties 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

AIB Vinçotte Erkende onderneming in België met een vergunning voor het uitvoeren van 
verplichte jaarlijkse inspecties van verwarmings-, ventilatie en AC-
apparatuur, elektrische apparatuur en gespecialiseerde machines (bv.: 
Röntgenapparatuur). 

BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer 

Bruxelles-
Propreté 

Onderneming voor de inzameling van afval in Brussel 

CO2 Een kleurloos, reukloos en onontvlambaar gas dat gevormd wordt bij de 
ademhaling, verbranding en organische ontbinding en dat gebruikt wordt 
bij het afkoelen/invriezen van voedsel, in koolzuurhoudende dranken, in 
inerte atmosferen en in brandblussers en aërosols 

DG Directoraat-generaal 

DG ADMIN Directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer 

DG DIGIT Directoraat-generaal Informatica 

DG ENV Directoraat-generaal Milieu 

DG TREN Directoraat-generaal Energie en Vervoer 

DIV Dienst voor Inschrijving van Voertuigen in België 

DVD Digital Versatile Disc 

EC Europese Commissie 

ECF Elementair Chloorvrij (Elementary Chlorine-Free) 

EEB Europees Milieubureau (European Environmental Bureau) 

EESC/CoR Europees Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio's 

EMAS Milieubeheer- en milieuauditsysteem (Eco-Management and Audit Scheme) 

EP Europees Parlement 

Erfpacht Contract dat het bezit van een goed waarborgt gedurende een lange periode 
onder bepaalde voorwaarden 

FSC  Raad voor Goed Bosbeheer (Forest Stewardship Council) 

GHK Programma Milieuvriendelijk bestuur (Green Housekeeping) in de 
Commissie 

HVAC Verwarming, ventilatie, klimaatregeling (Heating, Ventilation, Air 
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Conditioning) 

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

IMPEL Het netwerk van de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging en handhaving 
van de milieuwetgeving (Implementation and Enforcement of 
Environmental Law) 

INSPIRE Ruimtelijke informatievoorziening in de Gemeenschap (Infrastructure for 
Spatial Information in the Community) 

ISO 14001 Internationaal overeengekomen norm voor milieubeheer 

ISO 9001 Internationaal overeengekomen norm voor kwaliteitsbewaking 

MIT Handleiding voor normen voor standaardgebouwen (Manual of Norms 
Applicable to Standard Buildings) 

NAPM National Association of paper Merchants Recycled Mark 

Natura 2000 Een netwerk voor natuurbescherming in de EU  

NGO's Niet-gouvernementele organisaties 

OIB Bureau Infrastructuur en logistiek Brussel 

OPOCE Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen 

OXFAM Organisatie voor ontwikkeling, steun en bewustmakingsacties die werkt aan 
het vinden van oplossingen voor de armoede in de wereld 

PCB's Polychloorbifenylen zijn een mengsel van afzonderlijke chemische stoffen 
die nog steeds worden aangetroffen in het milieu. De gezondheidseffecten 
ten gevolge van blootstelling aan PCB's omvatten acne-achtige 
huidaandoeningen bij volwassenen en neurologische en immunologische 
veranderingen bij kinderen. Er is aangetoond dat PCB's kanker 
veroorzaken bij dieren  

PEFC Pan-European Forest Certification 

R12 Chloorfluorkoolwaterstof (CFK-12), een gas dat de ozonlaag afbreekt dat 
tot 1994 werd gebruikt als koelvloeistof. Wordt nog steeds aangetroffen in 
oude koelapparatuur 

R134A Gefluoreerde koolwaterstof (HFK-123A), een gas dat wordt gebruikt als 
koelvloeistof, een zogenaamd gefluoreerd gas (F-gas). Het heeft geen 
ozonafbrekende eigenschappen, maar heeft hetzelfde broeikaseffect als CO2. 
Een alternatief vervangmiddel voor CFK-12 en HCFK-22. 

R22 Gedeeltelijk gehalogeneerd koolwaterstof (HCFK-22), een gas dat de 
ozonlaag afbreekt dat wordt gebruikt als koelvloeistof. Het heeft een kleiner 
ozonafbrekend potentieel dan CFK-12. Het is een tijdelijk vervangmiddel 
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voor CFK-12 en het gebruik ervan zal in de EU worden verboden vanaf 
2010  

R404A Mengsel van verschillende HFK's dat gebruikt wordt als koelmiddel 

R600A Isobutaan, behoort tot de familie van de koolwaterstoffen. Een gas dat 
gebruikt wordt als koelmiddel en dat geen ozonafbrekende eigenschappen 
en haast geen broeikaseffect heeft. Een milieuvriendelijk vervangmiddel 
voor CFK's, HCFK's en HFK's. 

RBH Regio Brussel Hoofdstad 

SG Secretariaat-generaal 

TCF Totaal chloorvrij (Totally Chlorine-Free) 

USHT Dienst veiligheid en hygiëne op het werk (Unité Sécurité et Hygiène au 
Travail) 

Vruchtgebruik Het recht om het goed van een ander te gebruiken en de vruchten daarvan 
te trekken, alsof men zelf eigenaar daarvan was, mits zorgend dat de zaak 
zelf in stand blijft 
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Voor meer informatie, neem contact op met: 

De Europese Commissie 

Directoraat-generaal Milieu 

Beaulieulaan 5-9 

B-1160, Brussel 

Tel: (00322) 296.82.63 

Fax : (00322) 299.03.13 

e-mail: env-emaspilot@cec.eu.int 

webpagina: in opbouw 

 

Vier Commissiediensten hebben een milieubeheersysteem. Hun milieuprestaties 
worden overeenkomstig de verordening betreffende het Europese milieubeheer- 
en milieuauditsysteem gerapporteerd aan het publiek 


