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█ DUURZAME ONTWIKKELING OP HET CGVS 
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█ OP WEG NAAR EMAS 

* Cel Duurzame Ontwikkeling actief sinds 2008 

*  Sinds twee jaar geleden beslist werd om het EMAS-label te behalen is er 

nieuwe dynamiek ontstaan  

* Coördinator EMAS, Lionel Wanet, werkt halftijds aan dit project en heeft naast 

vele andere taken het milieucharter en milieuprogramma van het CGVS 

uitgewerkt 

* Er wordt nauw samengewerkt met de cel Duurzame Ontwikkeling van de FOD 

Binnenlandse Zaken 

* Negen thema’s komen aan bod : Communicatie en informatie, management, 

energie, mobiliteit, papier, afval, water, duurzame aankopen, schoonmaak 
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█ Duurzame Mobiliteit  

Objectief : Op een zichtbare manier de impact van het verplaatsingsgedrag van de 

medewerkers van en naar het werk verminderen, alsook voor de verschillende 

missies van het CGVS 

Acties :  

1)Realisatie van een toegankelijkheidsfiche voor het gebouw 

2)Gebruik van het openbaar vervoer voor de missies 

3)Gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 

4)Organisatie van collectief vervoer naar gebouwen van de Leuvenseweg 

5)Deelname aan de week van de mobiliteit 

6)Rationeel gebruik van het vliegtuig voor missies in het buitenland 

7)Gebruik van fietsen voor missies 

8)Opzetten van een systeem van carpooling bij staking 
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█ VERWEZENLIJKINGEN 2012 & 2013 

• 09/11/2012 : Communicatie rond carpooling in geval van staking 

• Opstellen van toegankelijkheidsfiches naar gebouw CGVS 

• Vanaf 2013 : Informatie voor personeelsleden bij ozonproblemen en 

hoge vervuilingspieken 

• Artikels rond duurzame mobiliteit in Horizon (personeelsblad CGVS), 

Insite (internetplatform CGVS) en medewerking aan artikels in Interiors 

(personeelsblad Binnenlandse Zaken) 

• Deelname aan de week van de Duurzame Mobiliteit in 2013 waarin 

voornamelijk werd gefocust op communicatie  (artikel in Fedra) 
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█ WEEK DUURZAME MOBILITEIT 2014 

 - Acties van vorig jaar werden nog concreter en meer uitgebreid.  Het 

milieuprogramma van het CGVS is ambitieus, maar realistisch.  Het opvoeren 

van acties onder andere rond mobiliteit kadert hier volledig in. 

 - 11/09/2014 :  

Het CGVS organiseerde aan de vooravond van de week duurzame mobiliteit 

een natuurwandeling, als aanvulling op de bestaande sportdag van AEZ 

(Economische Zaken) –  30 deelnemers maakten een wandeling langs mooie 

plekjes in Brussel en Relegem (gemeente Asse) – De commissaris-generaal, 

die een vogelkenner is, gaf uitleg bij verschillende vogels die tijdens het traject 

konden worden gespot.  Uiteraard begaven de deelnemers zich met het 

openbaar vervoer naar de startplaats in het station van Jette. 
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 * 18/09/2014 : Deelname aan de Car Free Day 

• 19/09/2014 : Bezoek aan Fietspunt Noord (Cyclo vzw) 

• Andere acties  : 

• - Getuigenissen van fervente voetgangers en fietsers die op Insite werden geplaatst 

• Uitdelen van fluohesjes aan personeelsleden van de cel DO en aan fietsers 

• Deelname aan de actie van BiZa (quiz rond mobiliteit), waaraan 50 mensen hebben 

deelgenomen 
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█ Toekomstprojecten 

1) Aankoop/huur van dienstfietsen 

2) Testritten met elektrische wagens 

3) Testen van de vaardigheden van de personeelsleden met de autosimulator 

4) Cursus defensief rijden voor de chauffeurs (onder voorbehoud) 

5) Verfijnen van de data rond duurzame mobiliteit 

6) Communicatieprojecten  rond duurzame mobiliteit 

 

LANGE TERMIJN 

Gedragswijziging in de privé-sfeer 
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WWW.CGVS.BE 

Meer informatie:  
Steven.vermeulen@ibz.fgov.be 

Lionel.wanet@ibz.fgov.be 

Karim.guendil@ibz.fgov.be 


