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Inleidin 

Woord van de voorzitter van het Directiecomité 

In 2005 nam de toenmalige federale regering de beslissing om EMAS in te voeren in alle federale 
en programmatorische overheidsdiensten. Onze FOD werd EMAS-geregistreerd in december 2009 
en behoorde tot het konvooi IIbis. EMAS staat voor "Environnemental management en audit 
scheme". Het is een Europees "kwaliteitslabel" en heeft tot doel de milieu-impact van een 
organisatie (of bedrijf) te controleren, terug te verminderen en of te verbeteren. 

In de eerste drie jaren na de invoering van EMAS werden tal van realisaties en resultaten geboekt. 
Zo slaagden we er in jaar na jaar ons energieverbruik (elektriciteit, gas, water) terug te dringen. 
Onze pogingen om het energieverbruik terug te dringen stootten helaas vaak op een negatief 
antwoord van de eigenaar. Hierdoor, maar ook omwille van financiële beperkingen konden een 
santal voorgenomen maar meer ingrijpende maatregelen niet gerealiseerd worden. 

Wat betreft de mobiliteitscijfers mogen we ook best fier zijn: nagenoeg 90% van onze 
personeelsleden maakt gebruik van het openbaar vervoer om zich naar het werk te begeven. 

Naast de technische en financiële ingrepen was er ook het niet-aflatende enthousiasme en inzet 
van het voltallige personeel dat de goede resultaten mede mogelijk maakte. 

EMAS is een deel van het dagelijkse leven geworden op onze FOD. Elk personeelslid draagt 
zijn/haar steentie bij tot het behalen van de doelstellinqen en het "groener en duurzamer" maken 
van de FOD. 

Maar er werden niet alleen inspanningen in eigen huis en naar het eigen personeel gedaan. 
Ook de gebruikers en bezoekers van onze diensten werden betrokken bij het registratieproces en 
het invoeren van een milieuzorgsysteem in onze FOD. Leveranciers van goederen en diensten en 
(onder)aannemers werden op de hoogte gebracht van onze milieu-intenties en werden gevraagd 
hun steentje bij te dragen door o.a. te opteren voor duurzame producten en afvalarme 
verpakkingen. 

Daarnaast werden er ook in relatie tot de gebruikers van onze diensten inspanningen geleverd 
(en verwacht) wat betreft o.a. het papierverbruik. Zo worden uitnodigingen en verslagen voor 
vergaderingen meer en meer langs elektronische weg verstuurd en moeten bepaalde documenten 
niet langer in hun papieren versie opgestuurd worden 
naar onze diensten maar volstaat de elektronische versie. Alle administraties hebben de oefening 
gemaakt en opgelijst welke van de door hen gebruikte documenten en formulieren 
géinformatiseerd kunnen worden. Op uitnodigingen voor vergaderingen, colloquia, studiedagen 
komt steeds de vermelding dat onze gebouwen zich vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid 
bevinden. Zo wordt impliciet gevraagd gebruik te maken van het openbaar vervoer. 
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Tijdens de eerste fase van onze EMAS-registratie konden we rekenen op de medewerking van 
onze communicatiedienst voor sensibilisatieacties en informatiecampagnes. De door hen 
ontworpen affiches rond o.a. energie besparen en zuinig omgaan met water konden zelfs op 
belangstelling rekenen van andere federale overheidsdiensten en programmatorische 
overheidsdiensten. Er werd door onze communicatiedienst eveneens een eigen intern logo 
ontworpen: de zonnebloem. De EMAS-aanspreekpunten per algemene directie of administratie 
zijn te herkennen aan dit logo. 

In de tweede registratiecyclus kwam het accent meer op het sensibiliseren en het verzilveren van 
de eerder bereikte resultaten te liggen. Concreet kwam dit erop neer dat we ons bleven inspannen 
om ons energieverbruik te verminderen, we inspanningen leverden op vlak van afvalvermindering 
en recyclage. Er werd ruime aandacht besteed aan duurzame voeding en preventie van 
voedselverspilling. Ook duurzame en groene(re) mobiliteit kreeg de nodige aandacht door o.a. 
het toepassen van de bepalingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de opmaak van een 
bedrijfsvervoersplan. 

Naast deze directe en meer materiële aspecten werd er ook de link gelegd met duurzame 
ontwikkeling in haar groter geheel o.a. door onze vertegenwoordiging in de netwerken bij het 
FIDO, deelname aan de week of dag van de duurzame ontwikkeling. 

We zijn intussen bijna aan het einde van onze derde registratiecyclus. Gezien de vooruitgang die 
we tdens de eerste twee cyclussen al geboekt hebben, wordt het moeilijker om nog nieuwe 
uitdagingen te vinden en het nog beter te doen. Toch hoop ik om ook in deze registratiecyclus op 
het enthousiasme en inzet van alle personeelsleden te mogen rekenen en om aan het einde van 
û--zc Cycbs m i et 	.~lfû~ w.ri ~., cf 	n-i  

Jan Vanthuyne 
Voorzitter van het Directiecomité a.i. 
September 2018 
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I — De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

I.1 - Onze identiteit 

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft zijn huidige vorm 
gekregen op 1 januari 2003, volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 
houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg. 

De naamsverandering van "ministerie" naar "federale overheidsdienst" ging gepaard met een 
belangrijke reorganisatie van de diensten en hun omkadering. Deze reorganisatie is een nieuwe 
stap die erop gericht is beter de doelstellingen te bereiken die het reeds nastreeft sedert zijn 
ontstaan, met name de verbetering van de arbeidsomstandigheden, de arbeidsbetrekkingen en 
de werkgelegenheid. 

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bestaat uit de volgende 
diensten: Diensten van de voorzitter, Stafdienst Personeel en Organisatie, Stafdienst Informatie-
en Communicatietechnologieën, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Algemene Directie 
Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Algemene 
Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Algemene 
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, Algemene Directie Werkgelegenheid en 
Arbeidsmarkt. 

De FOD telde op 1 januari 2018 1187 personeelsleden (= 1056,93 VTE). 590 personeelsleden 
werken op het hoofdbestuur, 597 personeelsleden zijn tewerkgesteld in de buitendiensten. 

1.2 — Onze Missie 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg draagt bij tot de groei van de 
werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, 
Europese en internationale context. 

Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en 
arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen 
nodig voor de sociaal-economische vooruitgang. 

Om dit te bereiken doen wij aan onderzoek en maken wij analyses en studies, werken wij het 
vereiste juridische kader uit, zorgen wij voor het goede verloop van de sociale dialoog en 
voorkomen wij collectieve conflicten, en waarborgen wij de toepassing van de normen via 
promotie, preventie, toezicht en sanctie. 
Als troeven beschikken wij over een veelzijdige expertise en een ruime ervaring, en over 
onpartijdige toezichtdiensten voor de naleving van het arbeidsrecht. Wij bouwen bruggen met en 
tussen onze "stakeholders", voornamelijk de sociale partners. 
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In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de kernwaarden engagement, 
solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop. 

I.3 — Onze waarden 

In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen we de kernwaarden engagement, 
solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop. 

Engagement: 
• Wij zetten alles op alles om oplossingen te vinden die toelaten onze doelstellingen te 

bereiken 
• Deze handelswijze dwingt ons om op een positieve manier hinderpalen uit de weg te 

ruimen. Ze vereist verantwoordelijkheidszin en vraagt de betrokkenheid van iedereen. 
Daartoe zorgen wij er voor dat onze medewerkers hun zin voor initiatief ten voile kunnen 
ontplooien 

Solidariteit: 
• Wij werken samen, zowel intern als extern, en erkennen de waarde van iedereen. Deze 

samenwerking leidt tot betere en meer evenwichtige resultaten, die door iedereen worden 
gedragen. 

• Wij zijn solidair en ondersteunen elkaar bij het uitvoeren van onze opdrachten. 

Professionalisme: 
• Wij beschikken over expertise in de verschillende domeinen van de FOD. 
• Wij stellen alles in het werk om deze expertise te verwerven, te behouden en verder te 

VIII~.IIV VI\.11. 

• Wij zijn voldoende polyvalent om alle activiteiten van de FOD te beheersen en zo de 
continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. 

• Wij hebben een groot plichtsbesef en leggen de nadruk op nauwgezetheid en op de 
kwaliteit van het geleverde werk. 

Integriteit: 
• Wij vertalen integriteit door in onze interne relaties (collega's, beleidscel, ... ) loyauteit hoog 

in het vaandel te dragen. 
Tegenover onze externe stakeholders (gebruikers, sociale partners,...) geven wij blijk van 
onpartijdigheid en objectiviteit, met het oog op het algemeen en privaat belang. 

• Wij creëren vertrouwen door in al onze activiteiten integer te zijn. 

Openheid: 
• Luisteren naar onze gebruikers vinden we belangrijk en wij proberen te communiceren in 

volledige transparantie. 
• Wij geven in ons handelen blijk van een open geest, van respect voor medewerkers en 

gebruikers en hun verwachtingen, en wij getuigen van creativiteit om de dialoog aan te 
gaan of te versterken. 

• Wij zijn beschikbaar en flexibel om een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening 
te waarborgen. 
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1.4 — Onze Visie 

Tegenover de maatschappelijke uitdagingen en groeiende ongelijkheden, wil de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een essentiële speler zijn in de evolutie van de arbeid 
zodat deze de drijfveer vormt voor economische ontwikkeling persoonlijke ontplooiing, integratie 
en strijd tegen armoede. De FOD wil op die manier meewerken aan een grotere sociale 
rechtvaardigheid. 

In deze context wil de FOD zonder onderscheid: 
• Zich profileren als permanent observatorium inzake arbeid en welzijn op het werk; 
• Een duidelijk, eenvoudig en stabiel juridisch kader uitwerken dat werk en kwaliteit van de 

arbeidsvoorwaarden bevordert, 
• De harmonie versterken tussen het sociaal overleg en de sociaal-economische realiteit, 
• Het evenwicht verzekeren tussen een preventief en een repressief beleid, 
• De diversiteit op het werk bevorderen, 
• De sociale en economische convergentie op Europees en internationaal vlak bevorderen, 
• Met alle betrokken actoren overleggen om te komen tot een grotere coherentie in het 

Belgisch arbeidsbeleid. 

Om hiertoe te komen streeft de FOD in zijn werking naar een participatieve, overlegde en 
klantgerichte aanpak en naar het zorgvuldig en zuinig beheren van de middelen. 

De waarden die onze FOD in de samenleving uitdraagt moeten ook binnen de organisatie 
gedragen worden. Wij willen een voorbeeld zijn! 

I.5 — Opdrachten en activiteiten 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als opdrachten: 

• De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve 
arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de 
verzoening bij sociale conflicten; 

• De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele 
arbeidsbetrekkingen; 

• De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op 
het werk; 

• De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake 
werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering; 

• De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid; 
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• Ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele 
arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid worden nageleefd, en dit via 
de inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen; 

• Administratieve boetes opleggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire 
bepalingen die voortvloeien uit de beleidslijnen inzake collectieve en individuele 
arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid; 

• De sensibilisatie van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de 
arbeid; 

• De uitdieping van het sociale Europa. 
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I.6 - Structuur van de FOD Werkgelegenheid 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 

Voorzitter van hot Oirectiecomité 

Stafdienst 
Personeel en Organisatie 

Stafdienst 
Budget en Beheerscantrole 

Diensten van de voorzitter 

Stafdienst 
Inforrnade- en 

Commun icatietechnoloa+een 

AD 
Collectieve 

Arbeids- 
betrekkingen 

AD 
Individuele 

Arbeids- 
betrekkingen 

AD 
Toezicht 

op de 
Sociale Wette 

AD 
manisering 
van de 
Arbeid 

AD 
Toezicht op 
het Welzijn 

op het Werk 

AD 
Werk 

gelegenheid 
en Arbeids- 

markt 

I.7 — Lokalisatie 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevindt zich aan de Ernest Blerotstraat 1 te 
1070 Brussel 
De gebouwen bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van het NMBS-station Brussel Zuid. 
Voor de Algemene Directie Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk, zijn er tevens 
buitendiensten verspreid over het land. 
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II — Milieubeleid 

EMAS is sinds 2009 het label waaronder we al onze acties en inspanningen rond duurzame 
ontwikkeling en het terugdringen van onze milieu-impact groeperen. Dit milieumanagement- en 
auditinstrument is een gids bij onze huidige inspanningen en het uittekenen van onze 
inspanningen en plannen voor de toekomst. 

Door de jaren heen is EMAS meer geworden dan enkel een label, een certificaat aan de muur in 
de personeelsingang maar is het echt een onderdeel geworden van het dagelijkse leven in onze 
FOD. Milieuzorg is doorgedrongen tot in alle geledingen. Zo worden er nog enkel duurzame 
(groene of gerecycleerde) bureaubenodigdheden aangekocht, hebben de onderhoudsproducten 
gebruikt door de schoonmaaksters een groen label, is het papier dat gebruikt wordt om te 
kopiëren en te printen 100% gerecycleerd, werden en worden er stappen ondernomen om ons 
energieverbruik te verminderen en onder controle te houden, werden de individuele printers 
vervangen door netwerkprinters ... enz. 

We starten nu onze derde registratiecyclus. Dit geeft ons, net zoals tijdens de voorbije tweede 
cyclus, de gelegenheid onze aandacht op andere terreinen te leggen, zonder echter onze 
verworven goede praktijken en ingeburgerde goede gewoontes overboord te gooien. De 
bepalingen van de Europese Verordening EMAS, de bepalingen van de minister van duurzame 
ontwikkeling en de bepalingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot 
milieuzorg in bedrijven vormen ook in deze registratieperiode de ruggengraat. 
Een verderzetting van deze registratie vormt tevens een erkenning van onze reeds geleverde 
inspanningen en motivator voor de toekomstige acties en inspanningen. 

Ook tijdens deze periode zullen we ons vooral richten op het hoofdbestuur, gelegen te 1070 
Brussel, Ernest Blerotstraat 1. Dit neemt echter niet weg dat de buitendiensten zich niet dienen 
te schikken naar de voorgestelde maatregelen en zich de goede praktijken niet eigen zouden 
kunnen maken. 

Uiteraard blijven we streven naar continue verbetering van onze milieuprestaties en verdere 
beheersing en vermindering van de géidentificeerde gevolgen van onze dagelijkse 
werkzaamheden. Hierbij beogen we eveneens de totale conformiteit met de milieuwetgeving die 
van toepassing is. 
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Tijdens deze derde registratiecyclus gaan we ons vooral richten op: 

Het opvolgen van de bepalingen betreffende Europese verordening EMAS (EU 1505/2017) 

en de heersende Federale en Brusselse milieuwetgeving en de bepalingen betreffende 

duurzame ontwikkeling 

Het verminderen van ons papierverbruik 

Het onder controle houden van ons energieverbruik 

Beheersing van het waterverbruik 

Rationeel en duurzaam consumeren en aankopen 

Blijvende sensibilisatie en informering over ons milieubeleid en inspanningen naar onze 

leveranciers en gebruikers van onze diensten 

Het stimuleren van duurzame verplaatsingen en het gebruik van het openbaar vervoer 

voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen 

Ik verbind me er toe om samen met u verder te gaan in de organisatie en de continue verbetering 
van onze milieuzorg en prestaties, ter bescherming van het milieu. Ik reken op iedereen voor de 
toepassing en het behoud van ons milieumanagementsysteem. 

Brussel, september 2018 

Jan Vanthuyne, 
Voorzitter van het Directiecomité a.i. en de leden van het Directiecomité 
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III — Voorstellin  -  van het milieumana  -  ementsysteem 

III.1— Toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem (MMS) 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Nace code 84.111) heeft een MMS 
ingevoerd dat beantwoordt aan de vereisten van de Europese Verordening EMAS (EU1505/2017) 

Dit dynamisch milieumanagementsysteem heeft betrekking op aile activiteiten van het 
hoofdbestuur gekoppeld aan de Diensten van de Voorzitter (DIV), de 3 Stafdiensten (Budget en 
beheerscontrole, P&O (Personeel en organisatie) en Informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT/TIC)) en de 6 Algemene Directies (AD): 

• Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen (COA) 

• Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen (IAB) 

• Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten (+ Directie Brussel) (TSW) 

• Algemene Directie Humanisering van de arbeid (HUA) 

• Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk (+ Directie Brussel) (TWW) 

• Algemene Directie Werkgelegenheid en arbeidsmarkt (WEA) 

Het toepassingsgebied van het MMS overspant zowat 531 personeelsleden voltijds equivalent 
tewerkgesteld (FTE) op het hoofdbestuur waarvan het gebouw gevestigd is op de Ernest 
Blerotstraat 1 te 1070 Brussel. 

Andere bewoners van onze gebouwen zijn: (ze vallen buiten de scoop van onze EMAS-registratie 
maar bij het berekenen van het energieverbruik dienen ze mee in rekening genomen te worden): 

- 	Regie der Gebouwen: 
- Spoorwegpolitie 
- 	Instituut voor de Gelijkheid van kansen voor Vrouwen en Mannen 
- 	Kabinet van de minister van Mobiliteit 

III.2 — Activiteiten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
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De activiteiten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarop het MMS 
betrekking heeft zijn van tweeërlei aard: enerzijds de omkaderende en anderzijds de operationele 
activiteiten. 

De stafdiensten Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, ICT aisook de diensten van 
de Voorzitter staan in voor de omkaderende activiteiten, de zes algemene directies nemen de 
operationele activiteiten voor hun rekening. 

III.3 — Structuur en verantwoordelijkheid van het MMS 

De coordinatie en de opvolging van MMS werd toevertrouwd aan Els Borgers, EMAS-coordinatrice 
van de FOD Werkgelegenheid. In die taak wordt zij bijgestaan door de EMAS-correspondenten 
die in elke dienst optreden als aanspreekpunten voor essentiële informatie inzake goede 
milieupraktijken. Sinds januari 2015 is de EMAS-coordinatrice ook coordinatrice Duurzame 
Ontwikkeling. 
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Organigram van de EMAS-aanspreekpunten 

Stafdienst P&O: 

Christine Prehat 

Stafdienst Budget en 
Beheer: 

Christophe Pauwels  

Eh1AS coordinatrice: Els Bergers 

6lobiliteitscoôrdinator. S. Chicogo 
Kalimo 

Diensten van de 
voorzitter: 

Stafdienst ICT: 

Diana Degroote 

Logisitiek: 
Wilfried Van Heroin 

Communicatie: 
Susan Haeve 

Strategieladm. 
coôrdinatie: 

IDPW: Els Bergers 

AD COA: AD IAB: AD TSW AD HUA: AD TWW: AD WEA: 
Charlotte 

Chris Grauwels Laura Ballarin Vincent Perrau Dumoulin, 
Annàbelle Lion 

Françoise Wautier Valérie Gilbert, 
Karla Waumans 

In de Diensten van de voorzitter en Algemene Directies en Stafdiensten zijn EMAS-
correspondenten als aanspreekpunt aangesteld. Deze hebben de rol toebedeeld gekregen voor 
alle kwesties in verband met milieubeheer in de FOD Werkgelegenheid op te treden als 
tussenpersoon tussen zijn of haar collega's. Enerzijds zorgt hij of zij ervoor dat de aanvragen, 
suggesties en verwachtingen van zijn of haar collega's de EMAS-codrdinatrice « bereiken » en 
anderzijds werkt hij of zij mee bij de verspreiding van informatie en bij de sensibilisering van zijn 
of haar collega's. 

III.4 — Functioneringsschema van het MMS 

Het MMS heeft als doel een organisatie op te zetten waarbij op alle niveaus van de instelling met 
het milieu rekening wordt gehouden. De milieuprestaties continu verbeteren is het hoofddoel. 

Dergelijk systeem op poten zetten vereist een gestructureerde aanpak waarmee de prioriteiten 
kunnen worden vastgelegd, een actieprogramma kan worden uitgewerkt, de technische, financiële 
en personele middelen kunnen worden aangewend, de ontwikkelingen kunnen worden gevolgd 
en van naderbij worden bekeken om, zo nodig, het systeem uiteindelijk te herzien. 
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In een eerste fase moet de impact van de instelling op 
het milieu worden bepaald. Dankzij een relevante 
analyse kan de instelling haar sterke punten en de voor 
verbetering vatbare milieupunten in het licht stellen. De 
kenmerkende negatieve impact krijgt voorrang. Op 
basis van de milieu- en stakeholdersana lyse werd een 
actieplan opgesteld. 

Om de continue verbetering te omlijnen en te 
begeleiden, stippelt het directiecomité (samen met de 
verantwoordelijke personen) een strategie uit waarin 
het beheer van de milieuprestaties past. Die strategie 
blijkt uit het milieubeleid van de FOD Werkgelegenheid. 

Op grond van de twee voorgaande elementen, te 
weten de strategische visie en de analyseresultaten, 
wordt een santal doelstellingen gedefinieerd. Hiervoor 
zullen maatregelen worden genomen om de evaluatie 
mogelijk te maken van de resultaten en van een 
actieprogramma met het oog op het halen van de 
doelstelling. 

In die cruciale fase worden de rol en de 
verantwoordelijkheden van eenieder vastgelegd. 
Tijdens die fase worden ook verschillende procedures 
en instructies uitgewerkt die garant staan voor een 
strikt beheer van sleutelelementen zoals opleiding, 
communicatie, documentenbeheer van het systeem, ... 

Milieu- 
stakeholdersanalyse 

Milieubeleid 

Planning van de 
doelstellingen, targets 
en programma's 

Tmnlamc~ntatia 
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Na de invoering van het MMS moet op de goede 
werking ervan worden gelet, wat de rol is van de 
interne audit. Doel van de voor het toezicht en de 
meting ingevoerde middelen is op geregelde tijdstippen 
de ontwikkeling te volgen ten opzichte van de 
doelstellingen en elke afwijking op te sporen. 

Het directiecomité evalueert minstens eenmaal per jaar 
de doeltreffendheid van het systeem. Die evaluatie 
omvat drie punten: 

~• Is het gevoerde milieubeleid conform de 
verbintenissen? 

Zijn de doelstellingen en targets nog altijd 
relevant? 

Toezicht en meting 
Interne audit 

Directiecomité 

~ Is het MMS nog altijd aangepast, toereikend 
en efficiënt? 

Het directiecomité keurt eveneens de 
milieudoelstellingen voor het jaar goed net als welk 
anriar rr~lr~~iant mirlrlr~l nnlr nm rlin rinAlctollinnon tc~ 

halen 
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Het gehele systeem is gebaseerd op de systematische en continue aaneenschakeling van 
de verschillende hiervoor beschreven stappen. 

III.5 - Communicatie en opieiding 

De milieucommunicatie is een cruciaal punt in een voluntaristische aanpak. Het is onontbeerlijk 
zowel naar buiten als naar binnen toe te laten weten dat wij in de FOD Werkgelegenheid zijn 
overgestapt op een systeem dat het mogelijk zal maken de impact van de FOD op het milieu te 
voorzien en te beheersen. 

Naar binnen toe is een netwerk van aanspreekpunten opgezet dat ervoor moet zorgen dat de 
informatie onder de personeelsleden wordt verspreid en dat hun reacties daarop ook de "top" 
weer bereiken. Bovendien is speciaal voor EMAS en Duurzame Ontwikkeling een rubriek op het 
intranet gecreëerd. De bedoeling is dat dit geleidelijk uitgroeit tot een vertrouwd instrument 
waarop elkeen in het gebouw antwoorden kan vinden op de vragen die hij of zij zich stelt inzake 
milieugevolgen. 

Aan de personeelsinkom en in de coffeecorners werden ideeënbussen géinstalleerd waar de 
personeelsleden hun opmerkingen, ideeën en suggesties kwijt kunnen. Ten behoeve van de 
verantwoordelijken die een betekenisvolle rol spelen in milieuaangelegenheden werden en worden 
een aantal opleidingen gepland. 

De Communicatiedienst staat in voor de organisatie en uitvoering van de sensibilisatie en 
informatiecampagnes in kader van EMAS. De Communicatiedienst zorgt voor de bekendmaking 
van de behaaide resui>_aLen en de gemaakte vooruiLgang met be>_rekking >_oL onze uoeisLeiiingen, 
de opmaak en verspreiding van affiches en folders. 

Naar buiten toe wordt deze Milieuverklaring de hoeksteen van de communicatie. Ten behoeve van 
alle gegadigden worden aldus jaarlijks inlichtingen verspreid over de evolutie van het MMS. 

De milieuverklaring wordt gepubliceerd op de website van de FOD WASO. Leveranciers van 
goederen en diensten, onderaannemers worden per brief op de hoogte gebracht van EMAS en 
het milieusysteem van onze FOD. 

Met het oog op een tweede registratiecyclus werd er door de Communicatiedienst een nieuw 
communicatieplan opgemaakt voor de duur van de registratieperiode (2013-2016). Het 
bewustmaken van de personeelsleden van de nieuwe EMAS-doelstellingen via allerlei beschikbare 
communicatiekanalen stond centraal in dit nieuwe plan. 
Zo werden er op geregelde tijdstippen berichten gepubliceerd op het intranet (nieuwsberichten, 
banner, creatie van een projectpagina, blog, evenementenkalender) en via e-mail. Naast het 
berichten over de eigen doelstellingen werd er ook gesensibiliseerd rond duurzaam reizen, 
duurzame eindejaarsfeesten, dagen zonder viees, earth hour, ... enz. 
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De affiches en foldertjes uit de eerste registratiecyclus werden aan een grondige facelift 
onderworpen en er werden affiches en folders gemaakt rond EMAS in het algemeen en rond 
specifieke thema's. 

De communicatiecampagne voor deze derde registratiecyclus (2016 — 2019) gaat voort op 
hetzelfde elan: een algemene communicatie, aangevuld met sensibilisatie en promotie voor 
andere initiatieven op vlak van duurzame ontwikkeling en milieuzorg. 

Wie er meer wil over weten of wie vragen heeft of een klacht wil indienen, kan zich best wenden 
tot de milieucoordinator of tot de EMAS-coordinatrice die hen een passend antwoord zullen 
bezorgen. 

Naast de jaarlijks terugkerende thema's en de eenmalige communicaties, worden sinds 2017 
Infosessies georganiseerd rond thema's binnen het domein van de Duurzame Ontwikkeling 
Website van de FOD Werkgelegenheid: www.werk.belgie.be  

Milieucoordinator en EMAS-coordinatrice: Els Borgers: 02 233 46 35 — e-mail: 
els.borgers@werk.belgie.be  

Communicatieverantwoordelijke voor EMAS: Susan Haeve:02 233 42 62 — e-mail: 
susan.haeve(a>werk.belgie.be  

Gevoerde communicatiecampagnes van de voorbije jaren (2015 — 2017) 

ûüüi ~ââlil ~ Ci~cil 

muw--  lump 



EEN 
OVERVLOED 

AAN 
RESTJES? 

DES RESTES? 

VOUSEN 
FAITES QUOI? 

DES 
RESTES? 
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AAN RESTJES? 

DOE ER IETS MEEI 	 VRAIMENT? 
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Afvalarm koken 

Duurzame feesten 
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Dagen zonder vlees 

DOE MEE AAN ONZE 
LENTESCHOONMAAK 
Het ideale moment am je 
bureau en hoof i op te ruimanl 
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AI deze bovenstaande en onze andere affiches werden in eigen huis ontworpen. Bovenstaande 
gerechtjes en kerstboom werden door onze huisfotografe en grafiste eigenhandig klaargemaakt 
en in elkaar geknutseld. 

Gevoerde campagnes in 2017 (berichtgeving op intranet en affiches aan de liften of 
coffeecorners): 

Dagen zonder vlees 
Duurzaam terug aan het werk 
Clean Space 

Infosessies "Duurzame Ontwikkeling" 

- SDG's en Agenda 2030 

- 	Het effect van groene planten in een kantooromgeving 

- Klimaatverandering en gezondheid 

III.6 - Definities en terminologie 

Afkortingen 

CEMAS: Emascoôrdinator 
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme 
HVAC: heating, ventilating and air conditioning. 
MF- Miliai ih inrllPiriinn 

MC: Milieucodrdinator 
MMS: Milieumanagementsysteem, 
MV : Milieuverklaring 
RDG : Regie der Gebouwen 

Definities: 

Algemene milieudoelstelling 
Algemeen milieudoel, voortvloeiend uit het milieubeleid dat een organisatie vastlegt en dat voor 
zover dat mogelijk is wordt gekwantificeerd. 

Aspecten i.v.m. logistiek 
Aspect van een activiteit die de organisatie zelf beheerst. 

Aspecten i.v.m. met opdrachten 
Aspect van een activiteit die de organisatie niet zelf beheerst, zoals de milieuresultaten van 
leveranciers en toeleveranciers, de beslissingen op het vlak van bestuur en planning, ... 
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Auditeur 
Persoon of ploeg die deel uitmaakt van het personeel van de organisatie of daarbuiten, handelend 
in naam van de algemene directie van de organisatie en die individueel of gezamenlijk beschikt 
over de bekwaamheden waarvan sprake in bijlage II, punt 4.2. van het EMAS-reglement en 
onafhankelijk genoeg is van de activiteiten die zij controleert om een objectief oordeel uit te 
brengen. 

Constante verbetering van de op milieugebied bereikte resultaten. 
Proces dat erin bestaat om, jaar na jaar, de kwantificeerbare resultaten van het 
milieumanagementsysteem te verhogen die verband houden met het management verricht door 
een organisatie inzake haar significante milieuaspecten, in het licht van haar milieubeleid en haar 
algemene en specifieke doelstellingen; de verhoging van de resultaten moet niet noodzakelijk 
tegelijk op alle activiteitsgebieden plaatsvinden. 

Correctieve actie 
Actie ondernomen om de oorzaken weg te werken van een non-conformiteit, een defect 
of iedere andere bestaande ongewenste gebeurtenis, en cm te verhinderen dat zij zich 
opnieuw voordoen. 

Goedkeurder 
Persoon belast met de controle en de goedkeuring van een document alsmede met de toepassing 
ervan. 

Interne audit 
Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces om op objectieve wijze tot auditbewijzen 
te komen en te evalueren teneinde te bepalen in hoeverre de auditcriteria van het MMS vastgelegd 
Jour cic ui yai iisalic 'É~ijn 1 iayeitt[d. 

Milieuanalyse 
Een grondige voorafgaande analyse van de problemen, gevolgen en resultaten inzake milieu die 
verband houden met de activiteiten van een organisatie. 

Milieuaspect 
Element van de activiteiten, producten of diensten van een organisatie met mogelijke interacties 
met het milieu; een significant milieuaspect is een milieuaspect dat een significante weerslag kan 
hebben op het milieu. 

Milieubeleid 
Formele uiting door de Directie op haar hoogste niveau van haar algemene plannen en van de 
oriëntaties van de organisatie ten aanzien van haar milieuperformantie 

Milieugevolgen 
Iedere, gunstige of ongunstige milieuwijziging, volledig of gedeeltelijk veroorzaakt door de 
activiteiten, producten of diensten van een organisatie 
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Milieumanagementsysteem 
Gedeelte van het alomvattend managementsysteem dat de organisatiestructuur, de 
planningsactiviteiten, de verantwoordelijkheden, de praktijken, de procedures, de procédés en de 
middelen omvat voor het ontwikkelen, ten uitvoer leggen, realiseren en in stand houden van het 
milieubeleid. 

Milieuperformantie 
Meetbare resultaten van het management van de milieuaspecten. 

Milieuprogramma 
Beschrijving van de genomen of overwogen maatregelen (wat betreft de verantwoordelijkheden 
en de middelen) om algemene of specifieke milieudoelstellingen te bereiken alsmede van de 
termijnen vastgelegd om ze ten uitvoer te leggen. 

Non-conformiteit 
Niet voldaan zijn aan een eis. 

Omgeving 
Omgeving waarin een organisatie functioneert, met inbegrip van lucht, water, bodem, natuurlijke 
rijkdommen, flora, fauna, de mensen en hun onderlinge relaties. 

NOOT - De omgeving strekt zich in deze context uit van de organisatie vanbinnen tot het systeem 
in zijn geheel. 

Ongeval 
Plotse, onvoorziene en ongewilde gebeurtenis waardoor de fysieke integriteit van gebouwen, 
`iitn istinn ~inrJrrarlan en milice i in nAvaar ~nrnr~lt nohra~ht 

Proces 
De gezamenlijke middelen en activiteiten die elementen `in' in elementen 'out' omzetten. 

Proced u re 
Gedetailleerd omschreven manier om een activiteit of een proces uit te voeren (de procedures 
kunnen al dan niet gedocumenteerd zijn). 

Specifieke milieudoelstelling (milieuoogmerk) 
Gedetailleerde resultaatseis, gekwantificeerd voor zover dat mogelijk is, die van toepassing is op 
de organisatie of sommige van haar componenten, voortvloeiend uit de algemene 
milieudoelstellingen en die moet worden omschreven en nageleefd om deze algemene 
doelstellingen te bereiken. 

Voorkoming van vervuiling 
Gebruik van procédés, praktijken, materialen, producten, diensten of energie ter 
Voorkoming, vermindering of beheersing (apart of gecombineerd) van de totstandkoming, emissie 
of lozing van iedere soort van vervuilende stof of afval teneinde de negatieve milieugevolgen in 
te perken. 

22 



Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg 

IV — Directe gevolgen gelinkt aan de activiteiten van de FOD 
Werk• ele  -  enheid, Arbeid en Sociaal Overle 

In het kader van de tenu itvoerlegging van het Milieu Management Systeem dat uitgaat van de 
EMAS-norm heeft de FOD Werkgelegenheid een diepgaande analyse gemaakt van alle directe 
milieugevolgen. Alle activiteiten werden onderzocht en de eruit voortvloeiende gevolgen werden 
"opgelijst". Voor elk gevolg werd een evaluatie gemaakt op basis van zes criteria. 
Hierdoor werd het mogelijk de onderstaande betekenisvolle directe milieugevolgen te identificeren 
en acties te bepalen die ertoe moeten leiden onze milieu-impact onder controle te houden en 
waar mogelijk te verminderen en onze milieuprestaties te verbeteren, rekening houdend met de 
beschikbare middelen en technologieën en knowhow van het moment. 

De cobrdinatie van de acties en de uitvoering ervan staan onder toezicht van de milieucoërdinator 
die borg staat voor de tenuitvoerlegging van het actieprogramma. 

Voor de vergelijking van de resultaten wordt 2006 als refertejaar genomen (= 100%) aangezien 
2006 het eerste volledige jaar was van de FOD Werkgelegenheid — hoofdbestuur in zijn huidige 
locatie. 

Bij het in tabellen zetten van het verbruik en afvalproductie werd rekening gehouden met de 
totale bezetting  van het gebouw (aantal FTE), met uitzondering voor de kopieën vermits de 
kopiemachines enkel door personeel van FOD worden gebruikt. 
De resultaten van het afval worden in dm3  uitgedrukt (1 dm3  = 1 liter) omdat enkel het aantal 
afvalcontainers en hun inhoud gekend zijn 

IV.1— Mobiliteit 

Het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 07 april 2011 verplicht elke onderneming 
met meer dan 100 werknemers tewerkgesteld op hetzelfde terrein een bedrijfsvervoersplan op te 
stellen. Onze FOD dient dus aan deze verplichting te voldoen. 
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Resultaat van het mobiliteitsonderzoek in 2017: Woon/werkverkeer 

De mobiliteit werd vanuit drie invalshoeken onder de loep genomen: het woon/werk verkeer, 
daarnaast het zakelijk verkeer van onze personeelsleden en tot Biot het verkeer naar 
vergaderingen, colloquia en andere door het Departement georganiseerde activiteiten. 

• Woon - werkverkeer 

2014 Objectief 2017 2017 Gelijkaardige 
bereikbaarheidszone 

Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 

Auto 7,08 6,7 6,91 21,81 35,41 
Carpoolen 0 3 0 0,56 1,24 
Moto 0,9 0,4 0,96 1,15 
Trein 75,7 75,7 76,5 49,58 35,96 
STIB 11,6 13,5 13,82 18,65 17,3 
DeLijn 1,3 0192 1,41 1,22 
TEC 0 0 0 0,22 0,33 
Shuttle 0 0 0 0,07 0,3 
Fiets 2,8 3 1,38 3,1 3,23 
Te voet 0,6 0,6 0 3,65 3,87 

niPnctverniaateinnPn (1 7nndpr rIP7P nPrlann dnnr rlP incnPrtPnrcl 

Aantal antwoorden 2017 
Aantal dienstverplaatsingen per dag 61,30 
Gemiddeld 	aantal 	dienstverplaatsingen 	per 
week en per persoon 

0,28 

Verplaatsingen van de inspecteurs: 

Toezicht sociale wetten: 

Jaar Contingent Tot. gebruikt personeelsleden VTE 
2016 2.297.050 1.963.638 258 
2017 2.13.210 1.837.529 246 
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Toezicht Welzijn op het werk: 

2016 2017 
TWW 1.320.278 1.181.329 1.250.804 
Labo 23.326 16.682 20.004 
Scheikundige risico's 137.524 124.940 131.232 

Vervoerswijze: 
2014 
	

2017 
Privéwagen of bedrijfswagen 26,80/o 21,21% 
Dienstwagen 2% 7,48% 
Bromfiets of motor 2,20/o 1,57% 
Taxi 0,000/o 0,02% 
Openbaar vervoer 57,90/o 62,12% 
Fiets 2,20/o 1,950/o 
Te voet 8,9% 5,64% 

Wat betreft de dienstverplaatsingen kunnen we een afname vaststellen van het gebruik van de 
eigen wagen en een (lichte) toename van het gebruik van het openbaar vervoer. 

Bestemming: 

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
	

67,95% 
1 BuiLel l flet. BI"USseis fioordbLe-deiijk GeWeSL 	1 J2,û5 %ô 

Het merendeel van de beroepsmatige verplaatsingen gebeurt met het openbaar vervoer. Door de 
ligging van het gebouw en de aanwezigheid van verschillende vormen van openbaar vervoer wordt 
het gebruik ervan aangemoedigd en vergemakkelijkt. Zo is er een tussenkomst voorzien in 
abonnementen en metrotickets. 

Bezoekers 

2014 Gewenste toestand 2017 
Wagen 42 32 25,7 
Taxi 0,6 0,2 3,1 
Openbaar vervoer 52,2 57 67 
Autocar 0 0 0 
Fiets 2,2 2,5 0,2 
Moto 0,3 0,3 0 
Te voet 2,5 3 4 
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De informatie in bovenstaande tabel werd verkregen aan de hand van de invulbladen aan het 
onthaal. Gedurende twee maanden werd aan de bezoekers van onze diensten gevraagd aan e 
geven welk vervoersmiddel ze gebruikten om zich naar onze diensten te begeven. 

Ten opzichte van 2014 kunnen we een daling vaststellen van het aantal bezoekers dat de wagen 
gebruikt en een stijging van het gebruik van het openbaar vervoer. 

SWOT-analyse van de site Ernest Blerot 

De FOD WASO is enerzijds goed verbonden met het openbaar vervoernetwerk maar anderzijds 
ook kwetsbaar, bij stakingen bijvoorbeeld. 

Sterktes: 

-Gelegen aan het Zuid station 

Mogelijkheden: 

-Andere 	overheidsdiensten 	binnen 

-100% terugbetaling abonnement een straal van 500 meter 

-Mogelijkheid tot telewerk, voldoende -Parking Villo 

parkeergelegenheid voor de auto -Andere mogelijkheden van openbaar 

-Fietsparking vervoer (tram, bus, metro,...) 

Zwaktes: Bedreigingen: 

-Parking voor de bezoekers op is -Kwetsbaarheid in geval van staking 

gesitueerd op -6 bij de NMBS 

-Verkeersopstoppi ngen 

-Gevaarlijk verkeer voor fietsers 

Milieu-impact van woon-werkverkeer 

CO2-uitstoot 

Per dag 769,51 kg COz 
Per werknemer/per dag 3,55 kg CO2  
Per kilometer 1,0 kg CO2  

Per vervoerswijze, per dag 
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Wagen 207 kg CO2  
Carpool 0 kg CO2  
Motor 17 kg CO2  
Trein 527 kg CO2  
MIVB 12 kg CO2  
De Lijn 5 kg CO2  
TEC 0 kg CO2  
Shuttle 0 kg CO2  
Fiets 0 kg CO2  
Te voet 0 kg CO2  

Conclusie bij deze mobiliteitsenquête: 

Zo'n 90% van onze personeelsleden maakt gebruik van het openbaar vervoer (trein, metro, tram 
of bus). "Slechts" 6% maakt gebruik van de wagen voor het woon-werkverkeer. Carpoolen kan 
op geen enkele belangstelling rekenen. In de enquête werd er niet gevraagd naar redenen voor 
een afwijzende houding tegenover carpooling. Maar een denkbare verklaring hier kan zijn dat het 
niet eenvoudig is om dit te organiseren met collega's van onze FOD. Aangezien ook andere 
instellingen in onze nabije omgeving in deze zelfde situatie verkeren, zijn er besprekingen bezig 
om een gemeenschappelijk platform op te starten in samenwerking met Carpoolplaza. 

Een kleine 4% van onze werknemers komt te voet, met de fiets of met de moto. 

Wat betreft het woon-werkverkeer is er in feite weinig actie nodig. We blijven verder sensibiliseren 
en communiceren ten voordele van het gebruik van het openbaar vervoer. 

Verplaatsingsmiddel tijdens voor- en natraject: 

In de mobiliteitsenquête van 2017 werd eveneens gevraagd naar het gebruikte transportmiddel 
om zich van de woonplaats naar het station te begeven. 

Voortraject Natraject 
Wagen 80 36187% 0 0100% 
Carpool 0 0,00% 0 0,00% 
Motor 0 0,000/o 0 0,000/o 
Trein 0 0,000/o 1 0,46% 
MIVB 2 0,92% 2 0,92% 
De Lijn 15 6,910/o 0 0,000/o 
TEc 7 3,23% 0 01000/0 
Shuttle 0 0,000/o 0 0,000/o 
Fiets 28 12,90% 1 0,46% 
Te voet 21 9,68% 9 4,15% 
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Geen (*) 64 29,49% 204 94,01% 
Totaal 217 100,000/o 217 100,000/o 

(*): indien de wagen gebruikt wordt van deur tot deur 

Uit bovenstaande tabel kan men afleiden dat het meest gebruikte transportmiddel om zich naar 
het station te begeven de auto is. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn een gebrekkig aanbod 
openbaar vervoer (bus), geen of onveilige fietspaden, te grote afstand tot het station, combinatie 
van meerdere factoren (bijv. kinderen naar school brengen, na het werk nog boodschappen 
doen, ... ) 

Ook voor wat betreft de dienstverplaatsingen zijn er niet onmiddellijk acties nodig. De meeste 
verplaatsingen wegens dienstredenen gebeuren met het openbaar vervoer. 
Dienstverplaatsingen (controles en inspectieopdrachten door de inspecteurs van de AD TSW en 
TWW) gebeuren grotendeels met de (eigen) wagen. Gezien de specifieke aard van hun 
opdrachten is het niet vanzelfsprekend om hen te stimuleren (meer) gebruik te maken van het 
openbaar vervoer of andere alternatieven (fiets, dienstwagens, cambio, ... ). Toch kan er hier een 
actiepunt liggen en merkt men toch al een positieve evolutie: er zijn controleurs/ inspecteurs die 
zoveel mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. 

De FOD Werkgelegenheid heeft momenteel 15 wagens in gebruik: 1 bestelwagen, 3 wagens voor 
de chauffeurs, 1 wagen voor het labo en 10 wagens voor de managers. 

We hebben weinig invloed op de transportkeuzes van onze bezoekers. We trachten wel onze 
bezoekers zoveel mogelijk ervan te overtuigen gebruik te maken van het openbaar vervoer 
%n,2nneer Ze nnZe FOD hA~nclron nm ~niolliA rAMlcn Mlûn nnli 

Zo werd er systematisch op uitnodigingen voor colloquia, studiedagen,..enz vermeld dat de FOD 
zich vlakbij het NMBS- station Brussel-Zuid bevindt en dat de parkeergarage betalend is. Een 
ander middel/manier om het aantal verplaatsingen naar onze diensten terug te dringen, is een 
verhoging van de géinformatiseerde dienstverlening. 

Andere verplichtingen ons opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Er werd overeenkomstig de bepalingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
mobiliteitscodrdinator aangesteld, de heer Stany Chigoho Kalimo. 

Op onze intrasite werd een luik "duurzame mobiliteit" gecreëerd ten behoeve van onze 
medewerkers. 

• Fietsparking: 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschik over een fletsparking voor 30 fietsen. 
Deze parking bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. 
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• Groene(re)" dienstvoertuigen 

Het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bedrijfsvervoerplannen vraagt 
eveneens maatregelen te voorzien teneinde de vloot dienstvoertuigen ecologischer te maken. 
Momenteel wordt er enkel rekening gehouden met de COZ-uitstoot bij de keuze en aankoop van 
de dienstvoertuigen. Ten laatste tegen 31 december 2012 diende er eveneens rekening gehouden 
te worden met de ecoscore bij de aankoopprocedure van nieuwe dienstvoertuigen. 

Om aan deze verplichting te voldoen, werd er door de mobiliteitscoërdinatrice een nota met 
aanbevelingen opgesteld. Deze nota werd voorgelegd aan de leden van het Directiecomité. 

De ecoscore laat toe een voertuig een cijfer te geven naargelang zijn milieuprestaties. Met elk 
mode) komt een ecoscore gaande van 0 tot 100 overeen. Hoe dichter de score bij 100 des te 
minder vervuilend is het voertuig. 
Vanaf een ecoscore van 70 wordt een voertuig gezien als mi lieu performant. Voertuigen met een 
ecoscore van 75 of meer mogen rijden tijdens pollutiepieken. 

• Pollutiepieken 

Ons land kent regelmatig winterse pollutiepieken die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 
gezondheid. Deze pollutiepieken zijn veelal het gevolg van de uitlaatgassen van de auto's en, in 
mindere mate, van de verwarming van onze woningen en kantoorgebouwen, en de industriële 
activiteit. 

ûe voornaamste verontreinigende scorren zijn stikstof"dioxide en microparcikeitjes. Ze kunnen 
ademhalingsproblemen zoals astma en allergieën veroorzaken. 

Deze pollutiepieken kunnen voorkomen in de periode november — maart, bij lage temperaturen 
en afwezigheid van wind; dus wanneer de luchtkwaliteit ondermaats is. 

Een pollutiepiek kan variëren in duur, gaande van enkele uren tot enkele dagen. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een besluit aangenomen dat bepaalt welke maatregelen 
er genomen dienen te worden in geval van pollutiepieken. 

Deze maatregelen hebben vooral betrekking op het autoverkeer. Er werden drie groepen van 
maatregelen bepaald, afhankelijk van de ernstgraad van de pollutiepiek. 

Bedrijven en diensten van meer dan 100 personeelsleden die onderworpen zijn aan de verplichting 
om een bedrijfsvervoerplan op te maken, zijn eveneens verplicht een actieplan in geval van 
pollutiepieken op te maken. 
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Meer informatie over de pollutiepieken en de te nemen maatregelen vindt u op onze intranetsite. 
Bij het voorkomen van een pollutiepiek zal de communicatiedienst via een bericht op het intranet 
hierover informeren en meedelen om welk niveau het gaat en welke maatregelen van kracht zijn. 

In 2017 werd er 1 keer géinformeerd over een pollutiepiek. 

Doe/ste//ingen en acties verbonden aan het aspect "mobi/iteit" 

Oogmerk: Verder inzetten op minder verplaatsingen met de wagen en het zoeken naar 
alternatieven voor de wagen voor (dienst)verplaatsingen. 

Permanente Acties: 
Conformiteit met de bepalingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Aanpassen fietsparking 
Berichtgeving bij pollutiepieken (in samenwerking met de communicatiedienst) 
Creatie van een luik "carpooling" op het intranet 

- 	Promoten van telewerk of satellietwerk 

Middelen: 
- Voorzien van de nodige budgetten 
- Medewerking van o.a. communicatiedienst 

Indicatoren: 
- Aantal verplaatsingen met de (eigen) wagen 
- Aantal uitgedeelde parkingabonnementen 
- 	Aantal uitgedeelde abonnementen voor het openbaar vervoer 
- Aantal inschrijvingen op het platform Carpoolplaza 
- Aantal uitbetaalde fietsvergoedingen 

Resultaten: 
- 	Minder verplaatsingen met de wagen 

De realisatie van deze acties hangt deels af van de beschikbare budgetten; andere acties of 
maatregelen zijn verplicht te nemen of uit te voeren. 

Realisaties 2013 - 2017 
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- Fiestparking is géinstalleerd 

Andere realisaties: 
- 	Er werd een nieuwe mobiliteitsenquête afgenomen 
- 	Nota i.v.m. ecosocore werd voorgelegd aan het Directiecomité 
- Mobiliteitsplan werd ingediend bij het BIM en voorgelegd aan het Directiecomité 
- Atelier vélo: cursus kleine herstellingen zelf uitvoeren (eenmalig aangeboden tijdens het 

feest van de FOD) 

• 2016: 
- Atelier vélo: cursus kleine herstellingen zelf uitvoeren (eenmalig aangeboden tijdens het 

feest van de FOD) 

• 2017: 
Atelier vélo: cursus kleine herstellingen zelf uitvoeren. Gezien het grote succes van dit 
atelier zal dit opnieuw aangeboden worden tijdens het 	Feest van de FOD 

- 	Uitvoeren van nieuwe mobiliteitsenquête 
- 	Sensibilisatie en promotie voor de week van de mobiliteit 

Resultaten 
Zie gegevens vanaf bladzijde 25 

Voorziene acties: 

• 2018 : 
Meting blootstelling aan fijnstof bij de joggers en de fietsers 
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IV.2 — Papier 

Voor elke ton papier verdwijnen er vijftien tot twintig bomen. Door papierverspilling te vermijden, 
kan je dus zeker je steentje bijdragen aan de bescherming van het milieu. Om nog maar te zwijgen 
over 	het 	geld 	dat 	op 	die 	manier 	bespaard 	wordt! 
Zonder het werk moeilijker te maken kunnen enkele eenvoudige aanpassingen een grote invloed 
hebben op ons papierverbruik. 

Als overheidsbestuur gebruiken zowel de omkaderende als de operationele diensten elke dag 
papier. Het papiergebruik wordt vanuit verschillende hoeken tegen het licht gehouden: 

- 	Enerzijds het papier dat voor eigen behoeften wordt gebruikt (dienstnota's, persberichten, 
interne nota's,...); 

- Anderzijds het papier dat voor de verspreiding van informatie wordt gebruikt (brieven, 
publicaties, gedrukte verslagen voor buiten uit, ontvangen verslagen die bij ons worden 
gedrukt); 

- 	En tot slot de aanvragen bij drukkers. 

Cijfers verspreiden en gedrukte brochures: 

jaar Ged_rukte brochures Verspreide brochures 
2012 391.212 252.195 
2013 152.220 159.073 
2014 109.128 158.578 
2015 80.000 125.490 
2016 30.000 49.821 
2017 24.000 72.769 

Over de jaren heen is een gestage vermindering van het aantal gedrukte en verspreide brochures 
te merken 
De politiek van onze FOD is om daar waar mogelijk te verwijzen naar de wordversie op het 
internet. Er worden ook niet meer automatisch brochures bijgedrukt. 

Het gebruikt papier is houtvrij ECF.80 g/m2. In de loop van 2010 werd overgeschakeld naar 
gerecycleerd papier voor de printers en fotokopieertoestellen. Het grootste deel van het papier 
gaat naar het nemen van kopieën en het afdrukken op de printers. 

Uit onderstaande grafiek kan u het aantal gemaakte kopieën van 2006-2016 afleiden. Om het 
papierverbruik verder te verminderen zullen verschillende maatregelen zoals beschreven in de 
doelstellingfiches worden genomen (Je verder). 
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We moeten vaststellen dat het aantal kopieën sinds 2016 aanzienlijk gedaald is. De 
Communicatiedienst geeft voorrang aan het verspreiden van brochure uit zijn bestaande voorraad. 
Dat is een positieve evolutie. 

Aantal genomen kopieën op de FOD Werkgelegenheid 

Het aantal kopieën heeft enkel betrekking op de FTE van de FOD Werkgelegenheid en niet op de 
andere bezetters (Instituut, Beleidcel en Regie der Gebouwen, Spoorwegpolitie). 



KopieënlFTE 2006 - 2017 
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Meer in detail voor 2017: 
- Aantal kopieën: 3.965.374 

E* Aantal zwart/wit: 3.550.109 
b Antal kleur: 415.265 

Doeisteiiinc7en en acties verbonden aan het aspect 'papier" 

Het papierverbruik is een van de mogelijke zaken waarop er nog verdere acties mogelijk zijn. Ook 
zullen deze acties weinig tot geen budgettaire impact hebben. 

Vanaf het begin van de eerste EMAS-cyclus is papier besparen een actie geweest en werden er al 
heel wat inspanningen geleverd door onze personeelsleden. 
Het verder evolueren naar een "paperless desk" is dan ook een logisch gevolg, niet alleen op vlak 
van onze milieuprestaties en het terugdringen van ons verbruik maar ook op vlak van de evoluties 
binnen het domein van de werkorganisatie van een moderne organisatie en de ontwikkelingen op 
vlak van ICT. 

Oogmerk: Verminderen papiergebruik met 10% gedurende de periode 2016 — 2019 (ten 
opzichte van de periode 2013 — 2016 ) 

Permanente Acties: 
- Sensibilisatie in samenwerking met de communicatiedienst 
- Enkel printen wanneer echt noodzakelijk 
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Informatie-uitwisseling via elektronische weg 
- Verhogen aantal géinformatiseerde documenten 
- Verdere digitalisering van archieven 

Indicatoren: 
- Aantal gebruikte bladen papier 
- Aantal géinformatiseerde documenten 
- Aantal gedrukte brochures 

Resultaten: 
- Daling van het papierverbruik 

Bovenstaande acties zijn enkel te verwezenlijken mits de medewerking van ICT voor de creatie 
van voldoende computergeheugen en back up, sensibilisatie en inzet van het personeel. 

Realisaties 2013 — 2017 

Door het werken met elektronische documenten en elektronische post kunnen er ook 
verplaatsingen van en naar onze diensten uitgespaard worden wat dan weer een positieve invloed 
heeft op de terugdringing van de uitstoot van CO2, zowel wat betreft onze uitstoot als die van de 
gebruikers van onze diensten. 

Er worden door onze diensten geleidelijk aan ook minder papieren brochures ter beschikking 
gesteld, er wordt eerder doorverwezen naar onze website waar men alle info kan vinden en de 
brochures in hun elektronische vorm kan raadplegen. Terwijl men "vroeger" met hele ladingen 
brochures naar beurzen en colloquia ging, worden nu enkel nog inkijkexemplaren meegenomen. 
Duur ûeze KICIIIC irigruperi kali nieii iiei ddni.di gtUlU<LU ÎJIOUIurés jddriijks ddnzieniijk 

verminderen. 

De invoering van het systeem "Protime": Dit systeem laat aan de personeelsleden toe hun 
afwezigheden aan te vragen en te regulariseren via een pc-toepassing en niet langer via het 
papieren document "regularisatiefiche". 
De invoering van dit systeem zal, zij het misschien een bescheiden, bijdrage kunnen leveren aan 
enerzijds een vermindering van het santal gemaakte prints en anderzijds de administratieve 
vereenvoudiging en het verhogen van het aantal geïnformatiseerde documenten. 
Binnen de stafdienst P&O worden er acties ondernomen om de personeelsdossiers en het 
personeelsbeheer verder te digitaliseren. Nieuwkomers krijgen hun informatie en nuttige 
brochures nu in elektronische vorm toegestuurd. De procedures voor aanwerving en promotie 
worden langzamerhand gedigitaliseerd. 

De toepassing van de NMBS voor de aanvraag van treintickets (= Business Portail): daar waar 
men voor de invoering van dit systeem nog met een papieren ticket werkte, 
kan men er nu voor opteren zijn treintickets te laten toekomen op de elektronische identiteitskaart. 

Intern wordt het gebruik van toepassingen zoals Alfresco en Be Connected aangemoedigd. 
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Een ander project dat kadert binnen het terugdringen van het papierverbruik en de evolutie naar 
de "paperless desk" is het overschakelen op digitale abonnementen op tijdschriften, kranten, 
jaarboeken, ... . 

Daarnaast zal ook gekozen worden voor digitale abonnementen wanneer deze goedkoper zijn dan 
de papieren abonnementen. 
Dit zal automatisch ook een papierbesparing met zich meebrengen. 

Met de invoering van de netwerkprinters is een einde gekomen aan het tijdperk van de individuele 
printer. (bijna) Ieder personeelslid heeft zijn of haar eigen printer moeten afstaan. Er kan nu enkel 
nog geprint en gekopieerd worden met de netwerkprinters. De vertrouwelijkheid wordt 
gegarandeerd doordat men zich eerst dient in te loggen met de eigen badge. 

Resultaten 2013 — 2016: 

Zie cijfers vanaf bladzijde 32 

Voorziene acties 2016 — 2019 

Infosessie alfresco (2016) 
Vervanging van interne papieren formulieren door een elektronische versie 
Afschaffen van papier in de bevorderingsprocedure (met uitzondering van wat 
vereist) 
Verdere digitalisering van de databank Spoetnic 
Optimaliseren en digitaliseren van het proces "kilometervergoeding" 
üvergang naar hei piarform iviùbi6 in heL kader van de diensiverpiaarsingen 
Automatiseren van de onkostenvergoedingen 
Algemeen gebruik van Crescendo 
Digitalisering van de personeelsdossiers.Creatie Alfresco 

de wet 

IV.3 — Energie 
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Te warm, te koud, kurkdroge lucht of juist te vochtig... Als er één arbeidsvoorwaarde is 
die ons negatief kan beïnvloeden, dan is het wel het klimaat van onze werkomgeving. 
Vandaar dat de verwarming en de airconditioning een groot deel van het jaarlijkse 
energieverbruik in het gebouw voor hun rekening nemen. Om iedereen te kunnen laten 
werken in gezonde en aangename omstandigheden en om tegelijkertijd de doelstelling te 
halen om het energieverbruik te verminderen, is onze FOD overgegaan tot een evaluatie 
van de HVAC-installatie (verwarming, verluchting en airconditioning) door een 
gespecialiseerde firma. Maar zelfs met een goed werkend systeem is de deelname van 
iedereen noodzakelijk om de beste resultaten te bereiken. 

De twee belangrijkste energiebronnen zijn gas en elektriciteit. 

Het energieverbruik wordt in de grafieken weergegeven op basis van de totale bezette opp., 
rekening houdende met alle bezetters van het bouwdeel Blerot: Instituut, Beleidscel, RDG en 
Spoorwegpolitie (vanaf april 2012). de netto-oppervlakte en FTE. 

Enkele voorafgaande opmerkingen: 

Zowel de netto-oppervlakte als het aantal FTE schommelt jaarlijks. Sinds 2014 wordt er een 
andere berekeningswijze gehanteerd. De gangen worden nu ook meegeteld als bezette 
oppervlakte. 

De tweede en derde verdieping worden volledig ingenomen door het Instituut voor de Gelijkheid 
van Vrouwen en Mannen; en Sciensano (tweede verdieping) en de Spoorwegpolitie (tweede en 
derde verdieping). Op de negende verdieping zijn o.a. de Regie der Gebouwen en het kabinet van 
de minister van mobiliteit gehuisvest. 

Door de verticale constructie van het gebouw heeft een verminderde bezetting echter geen 
(positieve) invloed op ons energieverbruik. 

Dit overzicht heeft enkel betrekking op de door ons bezette oppervlakte. 

]aar Netto oppervlakte in m2  
2006 22.529,50 
2007 22.394,50 
2008 22.563,50 
2009 22.563,50 
2010 22.345,00 
2011 22.456,50 
2012 22.033,50 
2013 21.880, 50 
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2014 25.575, 22 
2015 25.575, 22 
2016 25.575, 22 
2017 25.575,22 

Voor de verwarming wordt gas gebruikt. Zoals voorzien in de reglementering, wordt de 
verwarmingsinstallatie jaarlijks gecontroleerd door een erkend technicus die ze volgens de 
geldende en wettelijke normen afstelt. 

Overzicht gasverbruik 2006 — 2017 

Gasverbruik 2006 - 2017 
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Commentaar: 

Het gasverbruik kan enigszins onder controle gehouden worden door een oordeelkundiger gebruik 
van de installaties en verwarmen, onderhoud van de installaties maar men kan niet tot het 
oneindige blijven besparen. 

Men moet een zeker comfort garanderen van het personeel. Daarnaast spelen klimatologische 
factoren ook een rol; en deze kunnen niet voorspeld noch beheerst worden. Vandaar dat het ene 
jaar de resultaten al positiever zijn dan het andere jaar. 

Uit de grafiek blijkt inderdaad dat het verbruik in 2017 is gestegen doordat het gebouw ook 
gebruikt wordt door andere huurders zoals: de Spoorwegpolitie, het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, het wetenschappelijk instituut, twee ministeriële kabinetten, enzovoort. 

Elektriciteit. 

Wist je dat de verlichting in administratieve gebouwen instaat voor ongeveer 30% van het totale 
energieverbruik? Een aanzienlijk volume dat we met een gezamenlijke bijdrage kunnen 
verminderen! Het licht uitdoen is energie besparen. Bovendien vermindert de uitstoot van CO2-
gassen in de atmosfeer. Dit vraagt niet zoveel moeite: een druk op de schakelaar is voldoende. 
Het is een klein gebaar dat je niets kost maar van groot belang is voor het milieu! 

Elektriciteit wordt in hoofdzaak gebruikt voor de verlichting en voor de werking van de HVAC 
installaties alsook voor de koeling van de server-room de werking van pc's, printers, 
fotokopieertoestellen. 

Elektriciteit wordt ook gebruikt in het kader van de 'huishoudelijke' activiteiten, te weten het zetten 
van koffie of de productie van warm water. 

De elektriciteit is voor 100% "groen"! 

Overzicht elektriciteitsverbruik 2006 -2017 
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Elektriciteitsverbruik 2006 - 2017 kWhlm2  
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Om het elektriciteitsverbruik te verminderen zullen verschillende maatregelen zoals beschreven in 
de doelstellingfiches worden genomen (o.a. het verwijderen van verouderde huishoudtoestellen, 
het vervangen van halogeenlampen door spaarlampen, het installeren van bewegingsdetectoren 
in de toiletten en in de evacuatietrappen, vervanging van en vermindering van de netwerkprinters, 
afbouw van de individuele printers...). 

Commentaar: 

In het elektriciteitsverbruik is er sinds 2006 een belangrijke vermindering waarneembaar. De 
vermindering is te verklaren door de geleverde inspanningen m.b.t.: 

• sensibilisatie en rationeler gebruik van de technische installaties, 
• het doven van lichten en uitschakelen van Pc's bij het verlaten van de burelen; 
• controle door de bewakers op het doven van de verlichting; 
• uitschakelen van de luchtverversingsgroepen gedurende de stille uren. 
• 's ochtends wordt de luchtverversing een uur later ingeschakeld en 's avonds een uur 

vroeger opnieuw uitgeschakeld 

In maart 2011 werd gestart met het relighting project dat eveneens nog een aanzienlijke 
vermindering van het elektriciteitsverbruik moet opleveren. Het relighting-project omvatte het 
aanpassen van verschillende elektrische installaties in het gebouw: 

- 	evacuatietrappen: vervangen van de lichtarmaturen en plaatsen van bewegingsdetectoren 
in o.a. de toiletten en de evacuatietrappen 

- kitchenettes: vervangen van de lichtarmaturen en plaatsen van infra- rooddetectoren 
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in de gangen aan het auditorium, personeelsingang en drukkerij worden luxmeters 
geplaatst die de lichtsterkte van het kunstlicht regelt. 

Er werd eveneens een inventaris gemaakt van de aanwezige huishoudtoestellen op de 
verschillende verdiepingen. Toestellen die niet meer voldoen aan de energiezuinige normen 
(minstens A-klasse) dienen verwijderd te worden. 

Personeelsleden die een eigen toestel (waterkoker, koffiezetapparaat) wensen te gebruiken, 
worden verzocht eerst contact op te nemen met de dienst beheer gebouwen alvorens het toestel 
in gebruik te nemen. 

Uit de grafiek blijkt inderdaad dat het verbruik in 2017 is gestegen doordat het gebouw 
ook gebruikt wordt door andere huurders zoals: de Spoorwegpolitie, het Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, het wetenschappelijk instituut, twee ministeriële 
kabinetten, enzovoort. 

Doe/ste//ing en acties verbonden aan het aspect "e%ktriciteit" 

Op vlak van energie besparen werden er tijdens de eerste EMAS-cyclus al heel wat inspanningen 
geleverd zoals het plaatsen van bewegingsdetectoren in de noodtrappen, de toiletten en aan het 
auditorium Storck. 

Het personeel werd gesensibiliseerd om de lichten te doven en de elektrische toestellen uit te 
schakelen bij het verlaten van zijn werkruimte,... 

ue ingeburgerde goede prakiijken biijven behouden.. 

Oogmerk: Verminderen van ons elektriciteitsverbruik met 5% ten opzichte van de periode 2013 
—2016 

Permanente Acties: 
- Stimuleren van telewerk of satellietwerk (_> minder mensen in het gebouw dus ook 

minder elektriciteitsverbruik en minder waterverbruik) 
- Goed onderhoud en afstelling van de airco-installaties en ketels 
- 	Sensibilisering van het personeel om enkel te verlichten en te verwarmen waar en wanneer 

nodig 
- 	Sensibilisering van het personeel de lichten en aile elektrische apparaten uit te schakelen 

bij het verlaten (voor een langere tijd) van zijn bureau 

Middelen: 
- 	Medewerking van de communicatiedienst voor de sensibilisatie 
- Affiches 
- Afspraken met de onderhoudsfirma en de RDG (voor o.a. de toegang tot de gegevens 
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Indicatoren: 
- 	Gegevens tellers 

Resultaten: 
- Vermindering van ons energieverbruik 
- 	Beter rendement van de airco-installatie en de verwarmingsinstallatie 

Realisaties 2013 - 2017 

In 2014 werkte de communicatiedienst mee aan de on/off-campagne. Er werden affiches 
opgehangen en op intranet kon er allerlei informatie gevonden worden. 

Geleidelijke overschakeling op Led-verlichting in plaats van de klassieke TI-lampen 

Resultaten 2013 — 2017: 
Zie gegevens vanaf bladzijde 37 

Opmerking bij het /uik "Energie" 

Ondanks al onze inspanningen en investeringen op vlak van energie zijn we nu aan het einde van 
onze mogelijkheden gekomen. Het feit dat we enkel bezetter zijn en geen eigenaar maar ook de 
budgettaire toestand en de constructie van het gebouw maken dat er geen verdere besparingen 
mogelijk zijn; of dat bepaalde ingrepen geen invloed hebben op ons energieverbruik. 

Acties 2016 — 2019: 

- 	Sensibiliseringsacties in samenwerking met de Communicatiedienst 
- 	Installatie van « led » op niveau T en op de 9de verdieping (testfase) 
- 	Opstart van de procedure voor afbouw en verwijdering van oude persoonlijke elektrische 

apparaten 

Voor tips om energie te besparen:  www.offon.be  
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IVA — Afval 

V 

0 

In de FOD Werkgelegenheid bestaat reeds een doorgedreven vorm van recyclage en 
ophalen van het afval door gespecialiseerde bedrijven. 

Omschrijving van het afval: 

- papier en karton, 
- PMD, 
- restafval, 
- glas, 

nlnlr+~rir,i-h nr~ nlnl.+.nnirrh -~fir-~I h-~++nrün.~ 
\.I 1.1\111J\.11 \.11 \.11...1\ll VI IIJ1.11 UI VU1, UUl.11.l IJ 1.11, ...• 

- gevaarlijk afval, 
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A..1.1 ...Mn.r. 1n 20171. ._ry.I11lI.p n.l 2010 

_ <Ia 
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infographic, opgesteld van het feest van deFOD, louter ter illustratie) 

Inhoud van de containers: 
- Huishoudelijk afval: 1100 liter 
- Papier en karton: 1100 liter 
- PMD: 1100 liter 
- Glas:240liter 

jaar #werkdagen Huishoudelijk 
afval 

Papier 	en 
karton 

pmd Glas 

2009 249 502 348 89 38 
2010 246 500 360 89 48 
2011 240 407 379 83 35 
2012 245 490 405 82 39 
2013 240 476 459 87 33 
2014 244 552 389 74 24 
2015 243 490 298 63 25 
2016 242 483 207 55 32 
2017 244 481 221 57 32 

Getracht wordt de hoeveelheid van die verschillende afvalsoorten te beperken enerzijds, en die 
afvalsoorten op de beste manier te laten verwerken anderzijds. Momenteel wordt het afval op 
drie manieren verwijderd: 

- 	Het weghalen van het afval door een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van 
de aangeboden afvalsoort (papier, karton, PMD en gevaarlijk afval); 

- Het containerpark; 
- 	Het restafval dat door Net Brussel wordt opgehaald. 

45 

f," I 



ci Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal overleg 

Afval van groenten, fruit en etensresten worden niet afzonderlijk opgehaald. Dit ligt 
organisatorisch moeilijker: orde en geurhinder, en wat in de (verlengde) weekends. 

Door het apart inzamelen van afval zetten we ons personeel ook aan het nadenken over hun 
afvalproductie. Alle beetjes helpen om de afvalproductie terug te dringen. We mogen niet enkel 
rekenen op inspanningen van onze leveranciers! 

Op het intranet is er informatie te vinden betreffende de selectieve afvalophaling binnen onze 
FOD. Elk personeelslid werkzaam op het hoofdbestuur kreeg ook een foldeme met daarop uitleg 
over de afvalinzameling. 

Goed selecteren om beter te recycleren 

Sinds de FOD in het EMAS-avontuur is gestapt, is de afvalproductie van ons departement gedaald 
en ze zou de volgende jaren nog verder moeten blijven dalen. Hoewel deze afvalproductie tot een 
minimum wordt herleid, moet ze correct worden behandeld. Recycleren is ook zorg dragen voor 
het milieu! 

Om ervoor te zorgen dat al het afval correct wordt gerecycleerd, moet het eerst geselecteerd 
worden. Daarom stelt de FOD specifieke vuilnisbakken ter beschikking van het personeel. De 
vuilnisbakken die het meest worden gevuld, staan verspreid over het hele gebouw; het minder 
frequente afval wordt verzameld op één centrale plaats. Hier volgt een klein overzicht van de 
beschikbare vuilnisbakken, hun doel en hun plaats, zodat dit voor iedereen duidelijk wordt. 

1111111 
' 	uIIIIIII~IIIIIIIÎff 

illlllll~ IIIIIIII 

In elk lokaal staat een vuilnisbak, waarin je het gewone afval kwijt kan : vuil inpakpapier, 
huishoudelijk afval, enz. 

Papier en karton krijgen een plaats in de daartoe bestemde bakken. 
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Elk lokaal beschikt over een eigen bak en bovendien staan er ook papierbakken naast de 
fotokopieertoestellen. Indien je grote hoeveelheden papier wil wegwerpen, neem dan contact op 
met de Dienst Beheer Gebouw die gepaste containers ter beschikking zal stellen. 

Denk even na vooraleer je papier wegwerpt: gebruik de bladen die slechts langs één zijde bedrukt 
zijn als kladpapier. Dit kladpapier mag je trouwens naar de drukkerij brengen waar het kan worden 
ingebonden als een blocnote. 

Deze vuilnisbak is bestemd voor plastic flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. 
Je vindt hem in de buurt van de fotokopieertoestellen. Druk flessen en blikjes plat voor je ze 
weggooit 

In deze vuilnisbak kan je terecht met afval van proper glas. Je vindt hem in de buurt van elk 
fotokopieertoestel en bovendien staat er ook een grote glascontainer in de cafetaria op de eerste 
verdieping. Vergeet niet het glasafval grondig uit te spoelen vooraleer het weg te werpen en 
tevens het deksel ervan te verwijderen. 
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Hier kan je terecht met oude GSM's ; deze doos bevindt zich bij de personeelsingang. De oude 
GSM's worden geschonken aan een Fonds dat nuttig werk levert in de strijd tegen kanker bij 
kinderen. 

Gebruikte batterijen kan je overhandigen bij de Dienst Beheer Gebouw. 

AI deze verscheidene soorten afval worden vervolgens gerecycleerd en behandeld door erkende 
ondernemingen: Brussel-Netheid, het containerpark, ... 

Doe%ste//ingen en acties verbonden aan het aspect "afva/" 

Oogmerk: Afvalproductie terugdringen met 10% ten opzichte van de periode 2013 - 2015 

Permanente Acties: 
111LU11 Il.l 1.1 l VU11 Il.gl. UCl ll.l.l I~l.l l 

Betere inrichting van de mini-containerparkjes op de verdiepingen 
Sensibiliseren van het personeel 

- Voor het onderhoudspersoneel: opleiding gebruik van de onderhoudsproducten om 
verspilling tegen te gaan 

Middelen: 
Afhankelijk van de beschikbare budgettaire middelen zullen in eerste instantie de volgende acties 
ondernomen worden: 

- Sensibilisatie van het personeel en leveranciers 
- Inzamelen lege batterijen 

Indicatoren: 
- Aantal afvalcontainers 
- Aantal ophalingen door Brussel Net 

Resultaten: 
- Vermindering van onze afvalproductie 
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Rea isaties 2013 - 2017 

Omwille van budgettaire beperkingen werd de doelstelling "vervangen van papieren 
handdoekjes door elektrische handdrogers" niet langer weerhouden. 

Sensibilisatie rond afvalarm koken en het verwerken van restjes in maaltijden: affiche en 
sensibilisatie op intranet.. Er werd aan de personeelsleden gevraagd om recepten in te sturen 
van gerechten gemaakt met restjes. 

Tijdens het feest van de FOD (september 2016): draagtassen plooien met oude 
kranten 

- 	Aparte inzameling van plastiek drankdoppen 

Resultaten 2013 — 2017 
Zie gegevens vanaf bladzijde 45 

Acties 2016 — 2019 

2018: 
- Organisatie van infosessie rond voedselverspilling 

Tips om afval te voorkomen: 
https://www.Ine.be/themas/milieuzorg/milieuzorg/milieuthemas/afval/tips-om-afval-te-
verminderen   

IV.5 — Water 
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Waterverbruik/FTE 2006- 2017 
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Elke Belg gebruikt op één dag gemiddeld 130 liter drinkbaar water : de douche, de wasmachine, 
het doortrekken van de wc, de vaatwas... Dit lijkt niet overdreven, maar in Afrika gebruikt een 
inwoner gemiddeld slechts 50 liter drinkbaar water per dag! Het watergebruik blijft stijgen, maar 
de hoeveelheid zoet water blijft constant. Volgens UNESCO zullen verschillende landen in 2025 
te kampen hebben met een nijpend tekort: hun waterreserves zullen ontoereikend zijn, 
ongeacht de middelen die worden ingezet om dit tegen te gaan. Met een kleine inspanning, 
zowel thuis ais op het werk, kan iedereen proberen om te voorkomen dat het zover komt of om 
dit moment tenminste zo lang mogelijk uit te stellen. 

Waterverbruik bij het Departement WASO 

Overzicht waterverbruik 2006 -2017 
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Waterverbruik/FTE 2006- 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
■ m' water/FTE 8,54 8,49 8,48 7,69 6,90 8,14 8,74 10,06 10,97 	10,72 12,02 13,06 

■ % m3  water/FTE 100,0 99,42 99,32 90,05 80,82 95,36 102,3 69,85 128,4 	125,5 140,7 152,9 

Vooral het sanitair en technisch waterverbruik weegt op het totale verbruik. Het opsporen van 
lekken zal dan ook onze prioriteit genieten. Aan de personeelsleden wordt dan ook gevraagd om 
waterlekken te melden aan de dienst beheer gebouwen. 

Mogelijke verklaring voor de stijging van het waterverbruik: aanwezigheid van de Spoorwegpolitie, 
spoelknoppen die te weinig water geven, waterlekken 

De stijging van het waterverbruik is toe te schrijven aan de bezetting van het gebouw door andere 
huurders, namelijk de Spoorwegpolitie, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 
net wetenschappeiijk instituut, twee minisierieie kabinetten, enzovoort. bepaaide waterspoeiingen 
in de toiletten zijn niet goed afgesteld, wat geregeld leidt tot waterlekken. Wij volgen de situatie 
op. 

Commentaar: 

De waterkranen werden bijgesteld om het waterverbruik te verminderen. De waterspoeling in de 
toiletten werden uitgerust met een dubbele drukknop. 

Acties ter vermindering van het waterverbruik 

- Sensibilisatie om de afwasmachines goed te vullen alvorens ze te starten 
- Melden van waterlekken 
- Afwassen met de kraan dicht 

Tips om water te besparen op: http://www.flipit.com/be/plus/water-besparen-tips  (en 
talrijke andere sites) 
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IV.6 Luchtemissies (gebouwgebonden en andere) 

De gebouwgebonden CO2-emissie voor onze FOD bedroeg 778.041 kg COz. 

CO2-uitstoot als gevolg van het woon-werkverkeer: (op basis van cijfers van de mobiliteitsenquête 
van 2017) _> Je info onder hoofdstuk "mobiliteit" 

Gebruik van de dienstwagen en dienstreizen naar het buitenland 2017: 

In 2017 werden er 154 dienstreizen naar het buitenland gedaan. De gebruikte transportmiddelen 
waren vliegtuig (80), trein (41) en eigen waren (33). 

Voor de vliegreizen en treinreizen kon de CO2-uitstoot berekend worden. Het ging dus om 121 
reizen naar 25 verschillende bestemmingen; "goed" voor een uitstoot van 34,33 ton CO2. 

(Voor de berekening van de COZ-productie werd voor de vliegreizen steeds Brussel-Nationaal als 
vertrekpunt genomen en de luchthaven van de hoofdstad van het land in kwestie. voor de 
treinreizen werd het station Brussel-Zuid als vettrekpunt genomen) 

Doe/ste//ing en acties verbonden aan het aspect "luchtemissies"' 

We produceren teveel CO,. door het gebruik van de auto, door het gebruik van het vliegtuig voor 
onze ongetwijteld deugddoende vakanties en — soms — dienstverplaatsingen, door onze 
verwarmingsinstallaties en airco,... 
De massale uitstoot van CO, door onze manier van leven heeft rampzalige gevolgen voor ons 
milieu. Door het compenseren van deze uitstoot kunnen we een stukje van deze nadelige invloed 
rechtzetten. 
Ideaal is natuurlijk moesten we erin slagen onze manier van leven zo te veranderen dat onze M-
uitstoot vanzelf aanzienlijk teruggedrongen wordt en onze ecologische voetafdruk verkleint. 

Oogmerk: Voor wat betreft de vermindering van de CO2-uitstoot werd er geen cijferdoelstelling 
weerhouden. Dit wil echter niet zeggen dat we ons niet engageren om inspanningen te doen onze 
CO2-uitstoot te verminderen. We trachten dit engagement na te komen door: 

Permanente Acties: 
- Op punt zetten van een actieplan bij pollutiepieken 
- Juiste afstelling van de installaties voor de verwarming en verluchting 

Wegens budgettaire beperkingen kunnen er momenteel geen beloftes of inspanningen gedaan 
worden met betrekking tot de doelstelling CO2-compenseren. 
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Realisaties 2013 - 2017: 

In de loop van 2015 en ook in 2016 werd er vlak voor de zomervakantie een 
sensibilisatiecampagne gevoerd rond het thema "duurzaam reizen. 

Tips en ideeën voor duurzaam reizen: 
www.greenwayoflife.wordpress.com   
www.vakantievoetafdruk.nl   
www.duurzaam-toerisme.be   

Acties 2016 — 2019: 

- De werknemers sensibiliseren voor duurzame vervoerswijzen 

- Een multimodaal plan ter beschikking stellen van de werknemers dat informatie biedt bij 
alle vervoermiddelen die bestaan om ons gebouw te bereiken 

- 	Het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen 

- 	Een overdekte en beveiligde fietsparking installeren met het wettelijk bepaalde 
minimumaantal plaatsen 

- Rekening houden met de 'Ecoscore' bij het aankopen of leasen van voertuigen (het 
criterium « ecoscore » werd a/ opgenomen in de aankoopprocedure voor nieuwe 
voertuigen via de overeenkomst FOR/CMS) 

IV.7— Duurzaam Aankopen en Consumeren 

Duurzame overheidsopdrachten hebben betrekking op een proces waarbij publieke autoriteiten 
op zoek zijn naar de inkoop van goederen, diensten en werken met een verminderde negatieve 
milieu en sociale impact doorheen hun levenscyclus in vergelijking met goederen, diensten en 
werken die dezelfde primaire functie vervullen als anders aangekochte goederen, diensten of 
werken. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de crie pijlers voor duurzame ontwikkeling, meer bepaald: 

1. het verbeteren van de kwaliteit van de economische groei, de competitiviteit van de 
bedrijven en de voorwaarden voor mededinging via de creatie van een 'level-playing field' 
dat aan voldoende bedrijven toelaat om mee te dingen naar overheidsopdrachten 

2. het beschermen van het leefmilieu en het verminderen van de ecologische voetafdruk van 
de overheidsconsumptie 

3. het aanmoedigen van waardig werk, werkcondities en groene jobs 

53 

VI 



DUURZAAM 
LUNCHEN? 

SMAKELIJK! 
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De aankopen zijn één van de aandachtspunten omdat zij aan de basis liggen van een aantal 
processen, zoals het verbruik van grondstoffen en de afvalproductie. In het kader van die 
aankopen moeten dus acties worden op touw gezet. 

Door een coherent aankoopbeleid dat aansluit op onze waarden, wordt zowel intern als extern 
een duidelijk signaal gegeven van de betrokkenheid van de instelling zelf ter zake. Een deel van 
onze aankopen zijn fair-trade producten zoals koffie, fruitsappen enz... 

In de mate van het mogelijke wordt overgeschakeld naar ecologische producten. Dit is onder 
meer reeds het geval voor de schoonmaakproducten. 
De gebruikte schoonmaakproducten zijn van het merk "greencare". De schoonmaaksters krijgen 
op geregelde tijdstippen opleidingen rond het correct gebruik van de schoonmaakproducten. 

Voor de keuze van ecologische producten en kantoorartikelen wordt er gebruik gemaakt van de 
catalogus van Lyreco en FORCMS. Ongeveer 39% van onze kantoorartikelen zijn "groen". Indien 
het gaat om niet-duurzame artikelen is dit om budgettaire redenen of omdat er geen "groen" 
alternatief is. 

Aankopen voor ICT: Toners en cartridges zijn gerecycleerd en/of worden opnieuw gevuld. Men 
ontvangt soms klachten over deze toners en cartridges (strepen of vlekken op de uitgeprinte 
documenten). Ook hier opteert men voor de meest "duurzame en groene" alternatieven. 

Duurzame voeding: tips en aanbevelingen 

We beschouwen een product als duurzamm wanneer in meerdere of mindere mate wordt voldaan 
aan een aantal voorwaarden, zoals een minimale impact op het milieu en het klimaat, een 
beperkte input aan (fossiele) energie, en een correcte vergoeding voor de producent. 

Eet seizoensproducten! 

Kiezen voor seizoensproducten uit eigen streek zorgt voor grote energiewinst door minder 
transport (korte aanvoerroutes) en doordat bijvoorbeeld bepaalde groenten zoals tomaten en 
komkommer niet meer in verwarmde serres worden gekweekt buiten het seizoen. 
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Eet biologische producten! 

Biologische producten zijn milieuvriendelijker geteeld doordat er geen kunstmeststoffen worden 
gebruikt die veel energie vragen voor hun productie, en er geen synthetische pesticiden worden 
ingezet waarvan residuen in de bodem en het water achter blijven. Lokale dierlijke productie zorgt 
voor het vermijden van mestoverschot. Andere pluspunten zijn: het tegengaan van bodemerosie 
door het gebruik van groenbemesters, het afwijzen van genetisch gemodificeerde gewassen, een 
sterke beperking van het aantal (synthetische) additieven en aroma's in verwerkte bioproducten. 

Eet (af en toe) vegetarisch! 

Vegetarisme of het af en toe vervangen van dierlijke voedingsmiddelen zoals vlees en zuivel door 
plantaardige producten heeft verstrekkende gevolgen voor onze voetafdruk en het klimaat. Dieren 
nemen (ook letterlijk) heel wat plaats in en hebben `bergen' plantaardig voedsel nodig dat ze 
omzetten in vlees, melk en eieren. 

Daarnaast is het ook mogelijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende dierlijke 
producten onderling aan de hand van uitgestoten gram CO2  per kg product. Daar spannen 
rundvlees en de zuivelproducten boter, melk en kaas de kroon met waarden die 3 tot 7 keer 
hoger liggen dan varken- of kippenvlees. Dat ligt niet zozeer aan een veel hoger aandeel 
aangekocht diervoeder, maar vooral aan het feit dat runderen om de 40 seconden boeren en/of 
winden laten: een niet onaanzienlijke bron van het broeikasgas methaan... 

Kook duurzaam! 

Ook wie nog altijd de moeite neemt om zelf te koken, kan tijdens de bereidingswijze nog heel 
wat vneciinngstnffen wPnrnoplPn of rti ik knkPn. GenaSte knnktechniPkPn ki innPn daarnaast nnn 
energie doen besparen.~ 

Enkele vuistregels om te oefenen: schil groenten zo weinig mogelijk (wortelen) of liefst niet voor 
het koken (aardappelen), was de groenten indien nodig voor het fijn maken (prei). Stomen of 
stoven in een weinig water geeft minder verlies van vitaminen en mineralen, en gaat meestal 
sneller. 

Probeer bij elke (warme) maaltijd steeds wat rauwkost te serveren. Ovengerechten hebben iets 
feestelijk, maar voor het opwarmen van kleine gerechten verbruiken ze in verhouding veel 
energie. 

Verpakkingen 

Naast seizoensgebonden-, biologische-, lokaal- en vegetarisch eten is afvalarme producten 
kopen ook een belangrijke pijler van een ecologische voedingspatroon. Probeer daarom 
producten te kopen die niet of milieuvriendelijk verpakt zijn. 

Jammer genoeg zijn vele producten nog vaak 2 tot zelfs 3 dubbel verpakt. Als je deze producten 
nodig hebt, laat de verpakking dan achter in de winkel. Zo sleur je minder afval je huis binnen 
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en hoef je niet te betalen voor de extra vuilniszakken. Op de koop toe geef je een signaal aan 
de distributieketens. 

Diepvries 

Diepvriezen is zowat de minst energiezuinige methode om voedingsmiddelen te bewaren. Maak 
dus beter elke dag verse aangepaste porties waarvan hooguit een restje even in de koelkast kan 
worden bewaard, en probeer het aankopen van diepvriesproducten te beperken tot 
uitzonderlijke zaken. 

Een eerlijke prijs voor producenten 

Een eerlijke prijs voor de producenten. Ze staan aan het begin van de voedselketen, dragen de 
risico's van misoogsten en krijgen dan voor hun producten `wat de markt/veiling hen biedt'. 
Begrijpelijk dus dat heel wat boeren het voor bekeken houden. Boeren in de derde wereld zijn 
vaak de speelbal van opkopers die bij hen koffie, thee en cacao tegen wispelturige en te lage 
'wereldmarktprijzen' komen ophalen. 

Organisaties zoals Oxfam Wereldwinkels en andere Fair Trade-partners leren de boeren zich te 
organiseren in coëperaties en bieden voor de producten een gegarandeerde minimumprijs 
wanneer de wereldmarktprijs veel zou zakken, of een surplus erbovenop, wanneer die stijgt. 
Door dat extra geld kunnen die boeren hun kinderen naar school sturen of de nodige medische 
hulp verstrekken. Dat zouden we 'sociale duurzaamheid' kunnen noemen... 

Doe/ste//ing en acties verbonden aan het aspect "duurzame aankopen en 

We consumeren en verspillen te veel voedsel, vaak voedsel dat niet aangepast is aan het seizoen 
of streekgebonden. Op dit vlak zijn we te veel verwend en te veeleisend geworden. Vroeger leefde 
men veel meer op ritme van de seizoenen en het aanbod van de eigen streek. 

België heeft zelf een enorm rijk aanbod aan groenten en fruit. Dus waarom niet de eigen 
streekproducten in de kijker zetten en hiervan optimaal gebruik maken? 
We kunnen zelf het goede voorbeeld geven door tijdens recepties en lunches uitsluitend te werken 
met streek- en seizoenproducten. Door te opteren voor eigen producten en niet te kiezen voor 
exotische versies kunnen we onze COZ-uitstoot ook weer een beetje verder terugdringen en onze 
ecologische voetafdruk verkleinen. 

Onze FOD is voor haar aankopen en aanbestedingen eveneens gebonden aan de bepalingen van 
de omzendbrief van 16 mei 2014. 

Oogmerk: Duurzame voeding — tegengaan van verspilling, gebruik van streek- en 
seizoensgebonden producten, aandacht voor donderdag = veggiedag 
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Permanente Acties: 
- Aanbieden van streek- en seizoenproducten tijdens recepties en lunches 
- 	Aandacht en sensibilisering voor "donderdag = veggiedag" en de jaarlijkse actie "dagen 

zonder vlees" 

Realisaties 2013 - 2017 

In de loop van 2014 "verdweken" de koffiekarren en werden er op elke verdieping "coffeecorners" 
in gebruik genomen. Voortaan staan er op elke verdieping een koffiemachine en een 
snoepautomaat ter beschikking van de personeelsleden. 

Het aanbieden van vers fruit in de cafetaria kent weinig succes en zal dus (voorlopig) niet herhaald 
worden. 
Aangezien we ook geen eigen restaurant hebben, zal er vooral gesensibiliseerd worden voor 
andere acties van andere organisaties. In het najaar van 2015 werd er een sensibilisatieactie 
gevoerd rond duurzaam en afvalarm lunchen. Een van de ideeën was om recepten uit te wisselen 
om restjes te verwerken tot originele en voedzame gerechten. 

Rond de eindejaarsfeesten werd er ook gesensibiliseerd voor "duurzame en groene" feesten. 

Acties 2016 — 2019 

- Organiseren van een boekenruilhoek 
- Creatie van onze eigen moestuin met kruiden en groenten van het seizoen 
- Tijdens de "dag van de FOD": plantenruil en info over de moestuin 
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(Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, Agenda 2030, positieve effecten van planten in een 
kantooromgeving, effect van milieuvervuiling en klimaatverandering op de gezondheid,...) 
- Sensibilisatie voor acties zoals "mei plasticvrij", .... 

Tips en ideeën om voedselverspilling tegen te gaan en bewuster te gaan consumeren 
zijn: www.bewustverbruiken.be  

IV.B- Biodiversiteit 

Gezien de situatie van de gedeelde bezetting zal de indicator voor biodiversiteit niet bepaald 
worden: het bezette grondoppervlakte waarvan deze indicator afhangt, kan niet toegekend 
worden aan de FOD alleen. 
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Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal overleg 

In het kader van de in punt I.3. van deze verklaring nader toegelichte opdrachten en activiteiten, 
heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een element géidentificeerd dat een 
invloed heeft op het milieu. 

V.1— Opdrachten 

Budget en Beheerscontrole: 
- Elektronische archivering van de vastleggingsdossiers (de betrokken documenten worden 

in de PO, in SAP opgeladen, geen papieren dossiers meer); 

- 

	

	Teamvergaderingen worden met de draagbare pc gedaan om zo het afdrukken van papier 

te vermijden; 

Werk en communicatie gebeuren meer en meer via mail en hoofdzakelijk via Alfresco om 

ook zo de afdruk van papier te vermijden; 

- In de toekomst zal de nieuwe Migo procedure (met pv ontvangst) gebeuren via E-ID of 

elektronische handtekening; 

- De facturatie van de leveranciers aan onze Fod zal in de toekomst meer en meer 

elektronisch gebeuren. 

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk 

De opdrachten van de afdeling chemische risico's, wat het toezicht op de Seveso-richtlijn betreft, 
zijn opgenomen in het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het 
Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Dit samenwerkingsakkoord werd goedgekeurd door het federale parlement bij wet van 1 april 
2016. 

Het regelt de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2012/18/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 juli 2012. Deze richtlijn wordt in de praktijk ook wel "Seveso-richtlijn" 
genoemd en werd uitgevaardigd om hoge niveaus van bescherming te waarborgen tegen 
eventuele zware industriële ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

De opdrachten van het laboratorium hebben in eerste instantie te maken met het toezicht op het 
koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. 

In dit KB worden onder meer grenswaarden opgelegd voor blootstelling aan chemische agentia 
die niet mogen overschreden worden. 
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TWW is belast met het toezicht op deze wetgeving, dus ook op het naleven door de werkgevers 
van de opgelegde grenswaarden. 

In de praktijk worden door het laboratorium dus werkplaatsmetingen uitgevoerd om (door het 
nemen van stalen en het analyseren daarvan) na te gaan of de grenswaarden niet overschreden 
worden. Dit gebeurt op vraag van de regionale directies van TWW of via gerichte meetcampagnes 
die door het labo zelf worden georganiseerd. 

Tevens worden interlaboratoriumvergelijkingen georganiseerd voor het controleren van de 
kwaliteit van de externe laboratoria die werkplaatsmetingen uitvoeren op vraag van werkgevers. 
Het laboratorium neemt daarnaast ook zelf deel aan vakbekwaamheidsschema's voor het bewaken 
van de kwaliteit van de eigen analyses. 

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid 

Ook hier ligt de impact en invloed vooral op het terugdringen van het papierverbruik, zowel wat 
betreft het verbruik binnen de eigen diensten als in relatie met de gebruikers en "partners" van 
de Algemene Directie. Zo worden uitnodigingen en verslagen van vergaderingen voor de Hoge 
Raad voor Preventie en Bescherming op het werk verstuurd via de toepassing "BE Connected". 

Daarnaast worden documenten via een link per mail doorgemaild naar de betrokkenen. De door 
de Hoge Raad geformuleerde adviezen worden op de website van onze FOD gepubliceerd. 

De briefwisseling met de sociale partners gebeurt elektronisch. 

Nu de elektronische handtekening haar juridische erkenning heeft gekregen, gebeuren 
antwoorden or) parlementaire vracien ook lanas elektronische weci. 

De afdeling "Promotie" van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid organiseert veel 
colloquia. De uitnodigingen voor deze evenementen gebeurt nog steeds 
via een schriftelijke uitnodiging en een antwoordkaart. Inschrijven voor een colloquium, studiedag 
gebeurt nu elektronisch. De teksten van de presentaties van de sprekers tijdens deze studiedagen 
en colloquia worden niet meer afgeprint maar ter beschikking gesteld op een usb-stick. 

Er worden geen brochures en publicaties meer meegenomen naar beurzen en colloquia. 
Géinteresseerden dienen de gewenste publicatie(s) via onze website aan te vragen. Dit betekent 
zowel een besparing van papier als van verplaatsingen met de wagen doordat men niet meer 
hoeft te sleuren met enorme hoeveelheden brochures. Hierdoor verkleint meteen ook onze CO, 
uitstoot! 

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt 

De impact van deze Algemene Directie op het milieu is eerder indirect. Intern zijn ze de koploper 
wat betreft het rationaliseren en optimaal benutten van de beschikbare oppervlakte. Ze hebben 
als eerste directie binnen onze FOD vrijwillig afstand gedaan van een santal kantoren. Door de 
inrichting van de koffiehoek nam ook het aantal individuele huishoudtoestellen in de bureaus af 
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(koffiezetapparaten, waterkokers, ... enz.). Dit had niet alleen een gunstige invloed op het 
elektriciteitsgebruik maar kwam de brandveiligheid ook ten goede. 

Door sensibilisatie wordt er voorts getracht het papierverbruik (verder) te verminderen. 

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen 

-dienstnota's worden niet meer verspreid op papier 
Volgens de dienstnota van 20 maart 2015 worden instructies aan aile personeelsleden of een 
bepaalde groep van personeelsleden, meegedeeld via mail met hierin de link naar de tekst 
gepubliceerd in Alfresco-Collect. De originele papieren versie wordt nog bewaard. 

- projectfiche ICT 

Een projectPiche ICT werd ingediend voor de ontwikkeling van elektronische dossiers in de directie 
van het beheer van de paritaire comités. 
Er is de concrete vraag vanwege de RSZ om gescande adviezen tot bepaling van het bevoegd 
paritair comité te kunnen ontvangen per mail en de vraag vanwege de sociale inspectie om 
onderzoeksverslagen elektronisch te kunnen doorsturen. 
Zolang er uitsluitend gewerkt wordt met papieren dossiers kan er niet voldaan worden aan deze 
verzoeken. 
Het voordeel van de overschakeling naar elektronische dossiers is velerlei, zowel voor de 
gebruikers als voor de hiërarchie van de algemene directie; voor de sociale inspectie, RSZ, RJV ... en 
het zal een aanzienlijke kostenbesparing opleveren (papier, omslagen, verzendingskosten). 
bovendien beaniwoordi deze projectfiche aan de inienue, vermeil in hec regeerakkoord van lu 

oktober 2014, om de overheidsdiensten te moderniseren 

Algemene Directie van de individuelle Arbeidsbetrekkingen 

Bij de vorige sociale verkiezingen (2008, 2012) stelde de FOD Werkgelegenheid een webapplicatie 
ter beschikking van de ondernemingen. 

Ook voor de sociale verkiezingen van 2016 zal deze applicatie ter beschikking gesteld worden van 
de ondernemingen en in de loop van de maand november 2015 toegankelijk zijn. Tevens zal er 
voor deze verkiezingen een nieuwe toepassing aangeboden worden. 

Deze toepassing biedt de ondernemingen de mogelijkheid de aan de volgende verplichtingen te 
voldoen: 

- Aanvullen van de administratieve gegevens en statistieken bestemd voor de FOD WASO 
Communiceren van de fiches voor de representatieve werknemersorganisaties 
Communiceren van het proces-verbaal van de verkiezingen aan de representatieve 
werknemersorganisaties en aan de FOD WASO. 
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De inlogcodes (dossiernummer en paswoord) om toegang te krijgen tot deze applicatie zullen via 
de e-Box van de Sociale Zekerheid naar de ondernemingen verstuurd worden. 
Een e-Box is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee de instellingen van de Sociale 
Zekerheid documenten, meldingen en taken doorsturen naar ondernemingen. 

De verschillende voordelen van de e-Box : 

• de verzendingen gebeuren via een beveiligd kanaal; 
• de verzendingen worden rechtstreeks naar de eindbestemmeling gestuurd (de 

contactpersoon sociale verkiezingen in de onderneming ); 
• alle verzendingen worden gedurende de ganse verkiezingsprocedure bewaard, op die 

manier is het mogelijk om alle belangrijke informatie (bv. de inlogcodes voor de 
webapplicatie, brochure, ...) op elke moment te consulteren (geen risico op verlies). 
dankzij de e-Box weet de contactpersoon in de onderneming zeker dat geen enkele 
verrichting in het kader van de verkiezingsprocedure vergeten werd. 

De AD IAB fungeert eveneens als uniek loket. Documenten die bij hen toekomen, worden 
automatisch verder gestuurd naar andere betrokken diensten. 
Informatie en vragen van buitenaf wordt in elektronische vorm verstrekt. 

Naar de eigen dienst toe tracht men eveneens zoveel mogelijk te digitaliseren en via elektronische 
weg te gaan. Zo werd er o.a. gesensibiliseerd rond recto verso printen. 

Andere goede praktijken bij de AD IAB: 

-Vraaen en briefwisselino worden bii voorrana ner email beantwoord (aehandtekende brief door 
de DG wordt ingescand en per email verstuurd). Enkel indien de vraag per post binnenkomt en 
dat zonder emailadres van de contactpersoon vertrekt dit nog per gewone post. 
-Inspanningen om het klassement van de briefwisseling elektronisch te maken via de tool Alfresco, 
hierdoor zijn de voorgaande standpunten makkelijk ontsluitbaar en dient niet langer nodeloos 
kopijen genomen te worden. 
-JET: tool beheer sociale rechters en raadsheren: de afschriften van benoeming en ontslag worden 
niet langer per post verstuurd naar de Algemene Diensten van de FOD Justitie maar per email. In 
het kader van een spart ICT-project is de vraag gesteld om automatische e-mailing naar 
verschillende contactadressen te voorzien teneinde het papier en post-gebruik te beperken. Uitrol 
van dit ICT-project in de loop van 2017. 

Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen 

Ook in deze afdelingen werden enkele projecten ontwikkeld en opgezet die moeten leiden tot een 
verminderd papierverbruik. Een van deze projecten is "KLEOS". Dit software beheersingssysteem, 
ontwikkeld door een externe firma en ingevoerd in juli 2012, laat de creatie van een "elektronisch" 
dossier toe. 
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Met dit systeem kan er documentatie opgeladen worden en toegevoegd aan het dossier. Het 
dossier zelf kan ook per mail verzonden worden. 

Er wordt dus nog amper uitgeprint. Ook de correspondentie en informatie-uitwisseling met andere 
juristen en advocaten gebeurt hoofdzakelijk per mail. 

Daarnaast is er nog, sinds 2010, de invoering van het e-pv, e-avis en het e-dossier. 

Men tracht eveneens de principes van "clean desk" werken in te voeren. 

Tijdschriften en jaarboeken worden in elektronische vorm omgezet met als doel het aantal 
papieren abonnementen af te bouwen. Voorts is er nog de externe portaalsite waar men veel 
informatie kan vinden en downloaden. 

Door het samenvoegen van de handbibliotheken en de centrale bibliotheek konden er ook een 
aantal abonnementen op tijdschriften opgezegd worden. Dit levert dus naast een 
uitgavenbesparing automatisch ook een papierbesparing op. 

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten 

De invoering van het elektronisch pv en, dankzij een elektronische toepassing, is het mogelijk 
deze pv's door te sturen naar de dienst "Administratieve geldboetes. 

Aankoop en Logistiek: 
Voorbeeld van goede praktijk op vlak van duurzame ontwikkeling, socio-economische pijler: 

Voor de schoonmaak van de lokalen van het laboratorium werd de firma Manus BXL aangewezen. 
Dit is een beschutte werkplaats. 

Een andere ferma Manus zorgt voor de schoonmaak in Antwerpen. Ook hier gaat het om een 
beschutte werkplaats. Het gaat om een onderaanneming opgelegd door de FOD WASO en 
omkaderd door de firma GOM. 

ICT 

Individuele printers werden afgeschaft op het hoofdbestuur en in de buitendiensten. Er werden 
ook geen individuele printers aangekocht voor de inspecteurs thuis. Zij mochten hun individuele 
printer wel houden zolang hij nog functioneerde. Dit jaar werd beslist om toch opnieuw individuele 
multifunctionele printers te voorzien voor de inspecteurs. Deze zullen eind 2018 — begin 2019 
aangekocht worden. 
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Zowel intern als voor de materie waarvoor de FOD verantwoordelijk is, wordt er nog steeds 
gèinvesteerd in digitalisering (interne formulieren op intranet, elektronisch indienen van 
arbeidsreglementen en bonusplannen) 

Naast Alfresco en BeConnected worden er ook SharePoint omgevingen ter beschikking gesteld. 
Hier wordt blijvend in géinvesteerd. 

Waarden van de FOD (= over de verschillende directies en administraties heen) 

Project Moestuin: 
Project "Boekentil" 
Speelgoedrui1beurs 

VI. VALIDATIEVERKLARING 

EMAS 
Geverifieerd 

milieuzorgsysteem 
RE G_N O. BE-BXL-00007 

Vinçotte N.V., EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016 geaccrediteerd met als 
reikwijdte 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 
30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 
63, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-code) 
verklaart dat hij heeft geverifieerd of de vestiging(en) , zoals vermeld in de bijgewerkte 
milieuverklaring 2018 van de organisatie FOD - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -
Toezicht op het Welzijn op het werk met registratienummer BE-BXL-000017 voldoet aan aile eisen 
van Verordening (EG) nr. 2017/1505 van 28 augustus 2017 inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). 

Betrokken sites: Bâtiment rue Ernest Blérot n°1 - 1070 Bruxelles/Brussel - Gebouw, Ernest Blerot 
straat Nr 1 
Met de ondertekening van deze verklaring verklaar ik dat: 
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car 
Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg 

de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) 

nr. 2017/1505 zijn uitgevoerd; 

uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat 

niet aan de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften is voldaan; 

de gegevens en informatie van de bijgewerkte milieuverklaring 2018 van de vestiging 

betrouwbaar,geloofwaardig en juist beeld geven van alle activiteiten van de vestiging 

binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte. 

Dit document is niet gelijk aan een EMAS-registratie. EMAS-registratie kan alleen worden gedaan 
door een bevoegde instantie in de zin van Verordening (EG) 2017/1505. Dit document wordt niet 
gebruikt als een zelfstandig stuk openbare communicatie. 

Gedaan te Brussel op 	Il /2018 
Handtekening 

L / 
Eric Louys 
Voorzitter van de Certificatiecommissie. 

ten voiiedig nerwerkie miiieuverkiaring dient geveririeerd te worden in juni 2ûi9. 
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