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Woord van de voorzitter 
 
 
De voorbije jaren heeft mijn organisatie tal van projecten opgezet om de componenten van duurzame 
ontwikkeling te integreren in haar werking en een beter bewustzijn van de uitdagingen inzake milieu aan te 
moedigen. 
 
Met het oog op continuïteit heeft het directiecomité besloten om bij de centrale zetel een 
milieumanagementsysteem in te voeren. Het doel is duidelijk: onze impact op het milieu op rationele en 
gestructureerde wijze verminderen, in samenwerking met onze partners. 
 
Onze inspanningen waren succesvol aangezien de FOD Justitie in juli 2015 de ISO 14001-certificatie en de 
EMAS-registratie heeft verkregen en sinds eind 2016 beschikt over het label «  Ecodynamische 
onderneming met 3 sterren » van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de kwaliteit van de 
handelwijzen inzake milieumanagement. 
 
Binnenkort loopt deze eerste milieu milieumanagementcyclus ten einde. Dit is de gelegenheid om een 
balans van onze acties op te maken en de geboekte vooruitgang te meten:  

- 46 % minder papier aangekocht;  
- een nog steeds aanzienlijke hoeveelheid afdrukken en kopieën;  
- een daling van meer dan 20 % van ons elektriciteitsverbruik en een daling van 12 % van ons 

waterverbruik; 
- een daling van 15 % van ons restafval en een daling van 31 % van ons papier- en kartonafval; 
- het behoud van de duurzame mobiliteit van onze personeelsleden voor het woon-werkverkeer; 
- de voortdurende integratie van milieucriteria in onze aankopen; 
- een consequente verhoging van onze sensibilisatie-acties; 
- een beter begrip van de milieu-impact van onze opdrachten, inzonderheid bij de uitwerking van 

normen van de burgerlijke rechtspleging en van de strafrechtspleging.  
 
De evolutie is positief en moedigt ons aan om in 2018 een tweede cyclus op te starten, temeer omdat uit 
de vierde nationale klimaatenquête van de FOD Leefmilieu blijkt dat het milieu voor de meerderheid van de 
Belgen (81 %) de grootste bekommernis blijft. Als overheidsinstelling ten dienste van de burger moet de 
FOD Justitie rekening houden met de verwachtingen van de Belgen en het voorbeeld geven. 
 
In deze verklaring volgt een gedetailleerde omschrijving van onze milieuaanpak en van de evolutie van onze 
milieuprestaties. 
 
Tot slot wens ik alle medewerkers van de FOD hartelijk te bedanken voor hun inzet en hun betrokkenheid. 
De inachtneming van het milieu in het kader van onze opdrachten, onze strategie en onze werking heeft 
ons ertoe verplicht onze functies en onze werkwijze vanuit een nieuw perspectief te benaderen en ieder 
van ons is deze uitdaging aangegaan. 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Janssens        
Voorzitter van het directiecomité 
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1. DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 
 
1.1 – Voorstelling 

De FOD Justitie is een van de oudste overheidsdiensten in België. In 1830 werd het Comité van Justitie 
opgericht, samen met de Comités van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Openbare Veiligheid, 
Financiën en Oorlog. Sedertdien onderging het ministerie van Justitie verschillende veranderingen. In 2002 
werd het ministerie omgevormd tot een Federale Overheidsdienst (FOD) in het kader van de modernisering 
van het openbaar ambt.  
 
In de loop van dit tweede decennium is Justitie op een historisch keerpunt in haar evolutie gekomen. In het 
kader van de zesde staatshervorming heeft Justitie een ingrijpende verandering ondergaan, die concreet is 
geworden door een defederalisering van een aantal van haar bevoegdheden en van de justitiehuizen, die in 
januari 2015 werden overgeheveld naar de gemeenschappen. De rechterlijke orde ondergaat thans een 
unieke evolutie, met de oprichting van nieuwe arrondissementen in 2014, de hervorming van de 
rechtscolleges en de vergroting van hun autonomie voor het dagelijks beheer. Ieder jaar komt Justitie een 
stap dichter bij “de rechtbank van de toekomst”. Doelstelling: een rechtbank waar wordt gewerkt met 
elektronische dossiers en waar informatie onmiddellijk en eenvoudig elektronisch wordt uitgewisseld. Ook 
het gevangeniswezen ondergaat een opmerkelijke evolutie met de goedkeuring en de implementatie van 
het Masterplan voor een “gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden”. 
 
Volgens de recente publicatie “Justitie in cijfers 2011-2016” stelt de FOD Justitie 23 236 personeelsleden 
tewerk, hoofdzakelijk in de rechterlijke orde (11 641 personeelsleden) en de penitentiaire inrichtingen 
(9 720 personeelsleden), en beschikt de FOD over bijna 350 gebouwen die haar ter beschikking worden 
gesteld door de Regie der Gebouwen. In 2016 ontving de FOD Justitie 1 860 702 456,45 euro in 
vereffeningskredieten, waarvan 73 % is bestemd voor de personeelskosten, 10 % voor de werkings- en 
uitrustingskosten en 17 % voor andere uitgaven. 
 
 
 
1.2 – Opdracht  

De FOD Justitie bevindt zich op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten. Zijn opdrachten 
drukken zijn reden van bestaan uit en benadrukken de kerntaken van zijn organisatie:  

 de voorbereiding en implementatie van de nationale en supranationale wetgeving, alsook de 
ondersteuning van de minister van Justitie binnen zijn bevoegdheidsdomeinen;  

 de omkadering en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, waarbij overleg, 
coördinatie en organisatieontwikkeling voorop staan;  

 de effectieve tenuitvoerlegging van de rechterlijke en administratieve beslissingen waarbij de 
rechtszekerheid en gelijkheid van behandeling van alle betrokken partijen worden gevrijwaard. 

 
Bij de uitvoering van zijn opdrachten informeert en luistert de FOD Justitie naar de burger en zijn partners, 
zodat snel en adequaat kan worden ingespeeld op de actuele noden en behoeften. 
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1.3 – Structuur   
 
De FOD Justitie is georganiseerd in drie directoraten-generaal, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de kernopdrachten van de FOD, en drie stafdiensten, die instaan voor de nodige omkadering van de 
gehele organisatie. Hij biedt eveneens ondersteuning aan de commissies en instellingen die rechtstreeks 
afhangen van de minister van Justitie. 
 

 
 
De diensten van de voorzitter ondersteunen de FOD Justitie via de strategische ondersteuning van het 
directiecomité en de ondersteuning van de operationalisering van de strategie, de omkadering van de 
communicatie en van de initiatieven inzake duurzame ontwikkeling, de juridische ondersteuning, de 
coördinatie van de internationale betrekkingen en van de parlementaire vragen, alsook het leveren van 
facilitaire diensten voor de centrale diensten. 
 
Het deel van het organogram dat is opgenomen in het milieumanagementsysteem is aangeduid in het 
groen.  
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2. ONS MILIEUBELEID     
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3. ONS MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM 
 
3.1 – Wat is een milieumanagementsysteem? 
 
Een milieumanagementsysteem (MMS) is een beheerstool die ertoe strekt de milieuprestaties van een 
organisatie te verbeteren. Die tool bevordert de integratie van de milieudimensie in het beheer van een 
organisatie. 
 
Het bij de FOD Justitie ingevoerde MMS beantwoordt aan de vereisten van de Europese EMAS III en IV-
regelgeving (Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem en Verordening (EU) 2017/1505 van de Commissie van 28 augustus 2017 tot wijziging 
van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EG) nr. 1221/2009) en van de ISO 14001-norm (2015).  
 
Ons MMS stoelt op het 'Deming-wiel', een model voor continue verbetering, dat ook Plan – Do – Check – 
Act-model of PDCA-cyclus wordt genoemd. De verschillende fasen in de opbouw van ons MMS worden 
voorgesteld in de volgende hoofdstukken, op grond van het volgende schema: 
 

Bron: “Opleiding van eco-auditeurs” – Milieu coördinatie, COREN vzw 

  
Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm    

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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3.2 – Toepassingsgebied  
 
Het milieumanagementsysteem is van toepassing op alle activiteiten van de centrale zetel van de FOD 
(Waterloolaan 115 te 1000 Brussel), met uitzondering van de beleidsactiviteiten van de beleidscel van de 
minister van Justitie en van de activiteiten die plaatsvinden in de private gedeelten (conciërgewoning). Het 
gaat om de volgende activiteiten: 

 advies aan de minister van Justitie inzake burgerlijk recht, strafrecht en rechten van de mens 
(voorbereiding en tenuitvoerlegging van de nationale en supranationale wetgeving, ondersteuning 
van de minister van Justitie in het kader van zijn bevoegdheidsdomeinen);  

 het beleid inzake human resources en organisatieontwikkeling (strategische planning van de 
personeelsbehoeften van de centrale diensten, selectie en werving van vakbekwame personen, 
administratief en financieel beheer van de personeelsdossiers van de centrale diensten); 

 de dagelijkse werking van de FOD op het gebied van financiën, budget en beheerscontrole;  
 de strategische ondersteuning van het directiecomité en de ondersteuning van de 

operationalisering van de strategie, de begeleiding van de communicatie en van de initiatieven 
inzake duurzame ontwikkeling, de juridische ondersteuning, de coördinatie van de internationale 
betrekkingen en van de parlementaire vragen, het aankoopbeleid van de FOD, alsook de verlening 
van facilitaire, logistieke en veiligheid gerelateerde diensten voor de centrale diensten. 

 
De keuze van de activiteiten van de centrale zetel komt tegemoet aan de vraag van de ministerraad van 
2009 en biedt voordelen: 

 het gebouw waar die activiteiten plaatsvinden is een belangrijke vestigingsplaats van de FOD Justitie 
te Brussel; 

 in het gebouw waar die activiteiten plaatsvinden, is het directiecomité gehuisvest. 
 

De centrale zetel wordt gebruikt en is ingedeeld als volgt: 
 aantal medewerkers in voltijdse equivalenten (VTE): 633 VTE medewerkers van de FOD, inclusief de 

leden van de beleidscel van de minister, in 2017;  
 kenmerken van de vestigingsplaats: ongeveer 28 000 m² bruto-oppervlakte (voor bijna 18 200 m² 

nuttige oppervlakte), verdeeld over 10 verdiepingen waaronder een kelderverdieping en een 
verdieping met technische installaties die volledig worden gebruikt door de medewerkers van de 
FOD Justitie, met uitzondering van anderhalve verdieping die ter beschikking staat van de beleidscel 
van de minister. Er is een buitenparking met plaats voor 13 voertuigen;  

 gebruik: voornamelijk kantoren en enkele vergaderzalen, maar ook een keuken, een cafetaria, een 
publiek toegankelijke bibliotheek, een reprografiedienst, een schrijnwerkerij en archiefruimtes; 

 aandachtspunt: het gebouw is eigendom van een privé-eigenaar en wordt verhuurd aan de Regie 
der Gebouwen, die het op haar beurt ter beschikking stelt van de FOD Justitie. Een onderaannemer 
van de eigenaar staat gedeeltelijk in voor het onderhoud van het gebouw. Daardoor kunnen wij 
slechts beperkt ingrijpen op de verbetering van bepaalde milieuprestaties. 

 
 
3.3 – Verantwoordelijkheid voor het milieumanagementsysteem  
 
De dienst Duurzame ontwikkeling is belast met de implementatie, de instandhouding en de follow-up van 
het MMS. Hij behoort tot de operationele directie van de diensten van de voorzitter en werkt nauw samen 
met de diensten die rechtstreeks betrokken zijn bij het milieumanagementsysteem. Om de 
levensvatbaarheid en duurzaamheid van het milieumanagementsysteem te waarborgen, moet de directie 
de noodzakelijke menselijke, budgettaire en materiële middelen ter beschikking stellen. De goede werking 
van het systeem en de beheersing van de milieu-impact zijn ook een zaak van iedereen. Alle medewerkers 
dragen bij tot de verbetering van onze milieuprestaties door in hun dagelijkse gewoonten, projecten en 
dossiers rekening te houden met de milieudimensie en door de goede handelwijzen inzake milieu toe te 
passen. 
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3.4 – Hoe wordt ons milieumanagementsysteem toegepast? 
 

Milieuanalyse 

Milieuaspecten van ecobeheer 
Gegevensinzameling: 

 papierverbruik 
 elektriciteit/gas/water 
 mobiliteit 
 afval  
 aankopen  

Analyse van de opiniepeiling bij het personeel, van de 
conformiteit van de milieuvergunning en andere verplichtingen 

Milieuaspecten verbonden aan de opdrachten 
Duurzaam aankoopbeleid  
Opleiding en sensibilisatie van de medewerkers 
Geleidelijke digitalisering, in bepaalde dossiers, van 
documenten en formulieren uitgewisseld met de betrokken 
partijen 
Advies aan de minister van Justitie in de domeinen waarvoor 
hij bevoegd is, bijdrage aan de aanneming van normen van 
nationaal recht, deelname aan onderhandelingen over 
internationale normen en beheer van individuele dossiers  

Nieuwe vereisten van de EMAS-verordening van 28/08/2017 
Analyse van de organisatorische context van de FOD  bepalen van de interne en externe elementen die een positieve of 
negatieve weerslag hebben op het vermogen van de FOD om zijn doelstellingen te behalen 
Identificatie van de behoeften en verwachtingen van de relevante betrokken partijen ten aanzien van ons milieumanagement en 
omschrijving van de wijze om eraan te voldoen  
Hantering van een benadering op het stuk van de levenscyclus van producten in onze overheidsopdrachtenprocedure 
Inventarisering van de risico’s en opportuniteiten die de FOD kunnen verhinderen of aanmoedigen om zijn doelstellingen te 
behalen  

 

 

 

Keuze van de activiteiten en aspecten die de grootste milieu-impact hebben 

 
 
 

Milieubeleid   Monitoring 

Engagement van het leiderschap 
MMS-actieplan 

 streefcijfers 
 acties  

 Regelmatige follow-up van het MMS-actieplan 
(daaronder begrepen de behandeling van afwijkingen 
en verplichtingen inzake conformiteit) en van de 
doelstellingen 
Bewijs van implementatie 

 

 
 

 

Regelmatige follow-up van de goede handelwijzen, 
de maatregelen inzake milieubeleid, de activiteiten 
en de opdrachten  
Regelmatige controle van reglementaire conformiteit 

Implementatie 
Jaarlijkse follow-up van de prestatie-indicatoren 

Procedures (met uitleg over de aanpak) Opiniepeiling bij het personeel naar de mate waarin 
het departement rekening houdt met de 
milieudimensie 

Registers en actieplan (inclusief MMS-bewijzen) 

Taken en verantwoordelijkheden (wie doet wat?) Interne audits 

Goede handelwijzen inzake milieu   

Opleiding en sensibilisatie  Afwijkingen? 

 
 

 
Te verbeteren? 
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4. ONZE MILIEUASPECTEN 
 
De FOD Justitie heeft, met het oog op de invoering van zijn milieumanagementsysteem, een gedetailleerde 
analyse gemaakt van de activiteiten van de centrale zetel teneinde de activiteiten met een significante 
milieu-impact te identificeren. Die impact kan verband houden met het verbruik van grondstoffen, energie 
en water en met afvalproductie, water- of luchtverontreiniging, lawaai of mobiliteit. 
 
Bij de milieuanalyse van de activiteiten werd een onderscheid gemaakt tussen: 

 de aspecten die samenhangen met de kantooractiviteiten, zoals verlichting en verwarming, het 
gebruik van informaticamiddelen, het afdrukken van documenten, het verplaatsen van personen, 
het opslaan en sorteren van afval, enz.;  

 de aspecten die samenhangen met de opdrachten van de FOD Justitie, te weten de activiteiten die 
de personeelsleden van de FOD uitvoeren in het kader van de bevoegdheden van de FOD, inclusief 
de opleiding en sensibilisatie van het personeel, de interne en externe communicatie, het 
aankoopbeheer, het beheer van het gebouw en de technische installaties, enz. 

 
Het milieuaspect van een activiteit kan bovendien direct of indirect zijn in de zin van de EMAS-verordening, 
naargelang de FOD dit aspect direct of indirect beheerst. Een direct milieuaspect hangt samen met de 
activiteiten, producten en diensten van de organisatie zelf, waarop zij een directe operationele controle 
uitoefent. Een indirect milieuaspect kan het gevolg zijn van de interactie tussen een organisatie en derden, 
waarop de organisatie in redelijke mate invloed kan uitoefenen. 
 
Naast de identificatie van de milieuaspecten strekt de milieuanalyse ook ertoe het volgende te bepalen en 
te inventariseren: 

 de organisatorische context, met andere woorden de interne en externe elementen van de FOD die 
een positieve of negatieve weerslag kunnen hebben op de capaciteit van de FOD om zijn 
milieudoelstellingen te behalen; 

 de verwachtingen van de betrokken partijen die relevant zijn ten aanzien van ons 
milieumanagementsysteem; 

 de risico’s en mogelijkheden die verband houden met de elementen van de milieuanalyse en 
waarmee rekening moet worden gehouden om de goede werking van ons 
milieumanagementsysteem te waarborgen. 

 
De identificatie van de uitdagingen van de organisatie, van de behoeften van de relevante betrokken 
partijen en van de risico’s en mogelijkheden gebeurt aan de hand van tools (PESTEL-analyse, SWOT-analyse, 
enz.) en/of een beoordeling. Zij biedt de mogelijkheid de aandacht te vestigen op de elementen die een 
significante impact hebben op het milieumanagementsysteem.  
 
Op basis van de resultaten van de milieuanalyse konden de significante milieuaspecten worden 
geïdentificeerd, de doelstellingen worden bepaald en de acties met het oog op het verminderen van de 
milieuvervuiling en de verbetering van de milieuprestaties worden gepland. 
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De volgende significante aspecten zijn in aanmerking genomen: 

 de naleving van uitbatingsvoorwaarden in het kader van de milieuvergunning en de 
relaties met de Regie der Gebouwen, de eigenaar en de onderhoudsfirma’s; 

 de controle en het regelmatig onderhoud van de technische installaties en het 
brandbeveiligingssysteem, alsook de centralisering van de controle- en 
onderhoudsattesten van de installaties;  

 het ter beschikking stellen van voldoende geschikte opslagruimte voor de archivering 
van documenten en de opslag van het af te voeren afval;  

 de beheersing van de verontreinigingsrisico's in geval van abnormale werking of 
storing van de technische installaties en in geval van verkeerde opslag van gevaarlijke 
producten en afvalstoffen (luchtvervuiling, lawaaihinder, bodemverontreiniging, 
waterverontreiniging);  

 het gebruik van papier voor afdrukken en kopiëren; 
 het elektriciteitsverbruik voor de verlichting van de lokalen en de voeding van het 

IT-materiaal en de technische installaties;  
 het energieverlies door ramen met enkele beglazing;  
 het waterverbruik en de lozing van afvalwater;  
 de identificatie van de afvalstromen en de afvalproductie, daaronder begrepen de 

selectieve afvalinzameling en de verwijdering ervan via de geëigende kanalen;  
 het sorteren en opslaan van de gevaarlijke afvalstoffen in de aangepaste kasten en 

lokalen;  
 het opslaan van gevaarlijke en ontvlambare producten in de aangepaste kasten en  

lokalen;  
 het ontbreken van voorzieningen die het gebruik van de fiets vergemakkelijken;  
 de aankoop van producten zonder ecolabel of producten die gedeeltelijk aan 

milieucriteria beantwoorden (daaronder begrepen het wagenpark); 
 de sensibilisering van de onderaannemers, leveranciers en inschrijvers voor onze inzet 

voor een goed milieubeheer;  
 het beroep op duurzame clausules in het beleid voor de aankoop van goederen en 

diensten;  
 de ontwikkeling van instrumenten met multi-connectiviteit en van de NWOW 

(telewerk, wifi, sharedrive, elektronisch beheer van dossiers en documenten, enz.); 
 de sensibilisering van de andere gebruikers van de vestigingsplaats (inspecteurs van 

financiën, beleidscel van de minister) en de directies en diensten die niet zijn 
gehuisvest in de centrale zetel;  

 de sensibilisering van het middle management; 
 de communicatie ten behoeve van de medewerkers (waaronder feedback over de 

prestaties); 
 de identificatie van het wetgevend werk van de FOD dat het gedrag van de partners 

van Justitie beïnvloedt en voorziet in maatregelen die een weerslag hebben op het 
milieu (mobiliteit, verplaatsing, rationeel papierverbruik).  
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5. ONZE MILIEUDOELSTELLINGEN 
 
Onze doelstellingen en streefcijfers beogen de verbetering van de prestaties van de activiteiten met een 
significant milieuaspect. Zij worden bepaald door de betrokken diensten, in overleg met de dienst 
Duurzame ontwikkeling en houden rekening met de beschikbare budgettaire en menselijke middelen.  
Zij worden vervolgens gevalideerd door het directiecomité en geconcretiseerd in een actieprogramma.  
 
De evolutie van onze milieuprestaties 2015-2018 is geanalyseerd op grond van de gegevens van 2012, het 
jaar waarin wij zijn gestart met onze milieuaanpak, of van het eerste jaar waarvoor die cijfers volledig 
beschikbaar zijn. Het vermelde percentage is de beoogde doelstelling aan het einde van de eerste cyclus. In 
onderstaande tabel worden ook de doelstellingen van de tweede milieumanagementcyclus (2018-2021) 
weergegeven op grond van de prestaties van 2017, het nieuwe referentiejaar:  
 

 Doelstellingen van de eerste cyclus 
 (2015-2018) 

Doelstellingen van de tweede cyclus 
 (2018-2021) 

 

 van 20 % van het papierverbruik bij 
aankoop en bestelling 
 van 20 % van het aantal kopieën en 
afdrukken 
Streven naar het dubbelzijdig afdrukken 
van 25 % van de kopieën en afdrukken 

 van 5 % / VTE van het papierverbruik bij 
aankoop en bestelling 
 van 10 % / VTE van het aantal kopieën 
en afdrukken 
Streven naar het dubbelzijdig afdrukken 
van 25 % van de kopieën en afdrukken 

 

 van 10 % van het gasverbruik 
 van 12 % van het elektriciteitsverbruik 

 van 5 % / VTE van het gasverbruik 
 van 7 % / VTE van het 
elektriciteitsverbruik 

 

 van 10 % van het waterverbruik  van 5 % / VTE van het waterverbruik 

 Streven naar 100 % monitoring van de 
huishoudelijke afvalstoffen (alle fracties) 
 van 10 % van de productie van restafval 
 van 15 % van de productie van papier- 
en kartonafval 

 van 10 % van de productie van restafval 
 van 7 % van de productie van papier- en 
kartonafval 

 

= Het percentage duurzame 
verplaatsingen van de medewerkers 
behouden  
 van 500 % van het gebruik van 
dienstfietsen 

= Het percentage duurzame 
verplaatsingen van de bezoekers behouden 

= Het percentage duurzame 
verplaatsingen van de medewerkers 
handhaven  
 Het percentage duurzame 
verplaatsingen van de bezoekers 
handhaven 

 Ontwikkelen van duurzame clausules in 
specifieke opdrachten (beheerd door de 
dienst Aankoopcoördinatie) 
Streven naar 20 % ecologische 
kantoorbenodigdheden in de 
bestelcatalogus 
 van de mate waarin milieucriteria in 
aanmerking worden genomen bij de 
selectie van de leveranciers van de dienst- 

Ontwikkelen van duurzame clausules in 
specifieke opdrachten (beheerd door de 
dienst Aankoopcoördinatie) 
Streven naar 50 % kantoorbenodigdheden 
met ecolabel aangekocht via de 
bestelcatalogus 
 van de mate waarin milieucriteria in 
aanmerking worden genomen bij de 
selectie van de leveranciers van de dienst- 
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en ambtsvoertuigen 
Streven naar 100 % gebruik van 
ecologische schoonmaakproducten door 
het schoonmaakpersoneel van de FOD 

en ambtsvoertuigen 
Streven naar 75 % dagelijks gebruik van 
schoonmaakproducten met ecolabel door 
het schoonmaakpersoneel van de FOD 

  het aantal gebouwen van de centrale 
administratie met een milieuvergunning 
die in orde is*  
 van het aantal gebouwen van de 
centrale administratie waarop een MMS 
van toepassing is 
 het aantal gebouwen van de centrale 
administratie waarvan de milieuprestaties 
worden verbeterd* 
 van 15 % van het aantal medewerkers 
dat is opgeleid en gesensibiliseerd over de 
gewoonten en goede handelwijzen inzake 
duurzame ontwikkeling 

Organiseren van 15 sensibilisatie- en 
opleidingsacties per jaar aangaande de 
gewoonten en goede handelwijzen inzake 
duurzame ontwikkeling 
Realiseren van een jaarlijkse interne audit 
bij het DG Wetgeving (een directie/jaar) 
Verkrijgen van het label «  Ecodynamische 
onderneming »  voor twee gebouwen van 
de centrale administratie 

* het streefcijfer zal worden vastgelegd zodra de cijfers beschikbaar zijn. 

De prestatie-indicatoren worden doorgaans omschreven in voltijdse equivalenten of VTE en houden 
rekening met de algemene bezetting van de vestigingsplaats: statutaire en contractuele medewerkers, 
externen en gerechtelijke medewerkers binnen het bereik van het MMS, leden van de beleidscel, 
mandaathouders, jobstudenten en schoolstagiairs.  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal VTE 565,17 575,50 537,83 530,33 587 663 

 
De monitoring van de indicatoren, doelstellingen en streefcijfers biedt de mogelijkheid om op periodieke 
wijze kennis te nemen van de reële milieuprestaties, de vooruitgang ervan te evalueren en ze te vergelijken 
ten aanzien van de in het actieprogramma vastgelegde doelstellingen en streefcijfers.  
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5.1 – Papier 
 
 
Papier is een van de meest gebruikte bureaumaterialen in de administraties. Wij 
helpen het milieu door op ons papierverbruik te letten, de hoeveelheid papierafval 
te verminderen en de voorkeur te geven aan de aankoop van papier met ecolabel. 
 
 
Onze evolutie:  

 

Doelstellingen 
Performantie 

2012 
Performantie 

2015 
Performantie 

2016 
Performantie 

2017 
 Algemene 

evolutie 

 van 20 % van 
het papierverbruik 
(aankoop) 

22 431,8 kg 
 

39,7 kg / VTE 

12 986,4 kg 
 

24,5 kg / VTE 

14 159,4 kg 
 

24,1 kg / VTE 

11 935,3 kg 
 

18 kg / VTE 

 

46,8 % 

 van 20 % van 
het aantal kopieën 
en afdrukken 
(zwart/wit/kleur) 

Geen 
gegevens 

3 505 167 
 

6 609 kopieën 
en afdrukken / 

VTE 

3 629 881 
 

6 184 kopieën 
en afdrukken / 

VTE 

3 853 577 
 

5 812 kopieën 
en afdrukken / 

VTE 

 

10 % 

Streven naar het 
dubbelzijdig 
afdrukken van 
25 % van de 
kopieën en 
documenten  

Geen 
gegevens 

(788 992 R/V) 
 

22,5 % R/V 

(907 335 R/V) 
 

25 % R/V 

(997 513 R/V) 
 

25,9 % R/V 

 

3,4 % 

 
De gegevens inzake het papierverbruik en -gebruik werden volledig herzien en herrekend teneinde 
rekening te houden met de activiteit van de volledige vestigingsplaats, daaronder begrepen de 
vestigingsplaats van de beleidscel. De berekening houdt enkel rekening met wit papier aangezien de 
informatie betreffende de aankoop van gekleurd papier pas beschikbaar is vanaf 2016; het verschil is 
miniem (621 kg in 2016 en 100 kg in 2017). 
 
De FOD Justitie koopt PEFC gecertificeerd A4-papier (80 g/m²), zonder chloor, met Europees ecolabel. Het 
papier wordt gebruikt om af te drukken en om te kopiëren.  
 
Tussen 2012 en 2017 werd 46 % minder papier aangekocht. In 2017 verbruikte een VTE bijna 22 kg papier 
bij aankoop minder dan in 2012.  Deze significante daling moet tegen het licht worden gehouden met:  

 de centralisatie van de aankoop van papier; 
 een stijgende digitalisering en een toenemend gebruik van gedeelde servers; 
 de vervanging, in 2012, van bijna alle persoonlijke printers door een park van multifunctionele 

toestellen die de mogelijkheid bieden om dubbelzijdig af te drukken, te kopiëren en te scannen; 
 een jaarlijkse sensibilisatie, op vraag van de voorzitter van het directiecomité. 

 
Het totale aantal afdrukken en kopieën van de vestigingsplaats stijgt, hetgeen wordt verklaard door de 
toename van het personeel op de vestigingsplaats sinds 2015. De analyse van de gegevens per VTE tempert 
deze stijging. Tussen 2015 en 2017 daalt het papiergebruik per VTE via de MFP’s met 12 %, te weten een 
daling van 6 609 afdrukken en kopieën naar 5 812 afdrukken en kopieën, ofwel een daling van 
797 afdrukken en kopieën. Er moeten echter nog inspanningen worden geleverd om ons einddoel te 
bereiken. 
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Het percentage dubbelzijdige afdrukken en kopieën van 25 % is overschreden. Verschillende 
diensten en directies binnen het bereik van het MMS hebben vrijwillig of op verzoek van hun hiërarchie 
acties ondernomen om het papierverbruik intern terug te dringen (afdrukken en kopieën).  
Om de gegevens inzake papierverbruik te verfijnen, zal de dienst Duurzame ontwikkeling overgaan tot een 
telling van de papiervoorraad in de lokalen met het oog op de volgende milieumanagementcyclus.  
 
Reeds uitgevoerde acties: 

 beslissing van het directiecomité en het gemeenschappelijk beheerscomité (directiecomité, 
uitgebreid met de voorzitters van het College van hoven en rechtbanken en het College van het 
openbaar ministerie) om uitsluitend elektronisch te werken en documenten van de vergadering niet 
meer af te drukken; 

 sensibiliseren van de medewerkers door middel van communicatie, het online plaatsen van goede 
handelwijzen op het intranet en de ontwikkeling van een jaarlijkse ‘paperless office’-campagne; 

 afschaffing van de papieren communicatiemiddelen (Flash Info, dienstnota’s, persoverzicht) en 
keuze voor communicatie via e-mail en mailings (E-comm);  

 rationalisering van de afdrukken van brochures door de dienst Communicatie en Informatie, 
behoudens externe eisen of werkelijke behoeften; 

 ontwikkeling, op de website van de FOD, van een online formulier waarmee de burgers elektronisch 
een klacht kunnen indienen omtrent de werking van de overheid;  

 gebruik van een gedeelde server bij de dienst Internationale betrekkingen voor het digitaliseren, 
scannen en raadplegen van de individuele dossiers van de kandidaten voor internationale 
opdrachten van lange duur; 

 verzending via scan van documentatie-aanvragen ter attentie van de bibliotheek;  
 voorkeur voor elektronische uitwisselingen met de advocaten in de geschillendossiers van de dienst 

Geschillen en Juridische Adviezen; 
 gebruik van een gedeelde documentenserver door de dienst Legalisaties en Parlementaire Vragen 

voor het beheer en de follow-up van schriftelijke parlementaire vragen; 
 update van de gegevensbank met handtekeningen van de magistraten door de elektronische 

verzending van een gescand formulier en afschaffing van poststukken; 
 gebruik van een gedeelde server door de dienst Legalisaties en Parlementaire Vragen en de externe 

partners ervan voor het beheer en de follow-up van de wetgevingen onderworpen aan 's Lands 
zegel en daling van 80 % van de uitgaande brieven voor de follow-up van de wetgevingen bekleed 
met ‘s Lands zegel; 

 gebruik van een elektronisch ticketsysteem voor het beheer en de follow-up van de vragen gericht 
aan de dienst Logistiek, de dienst Vergaderzalen en voor het aanvragen van voertuigen; 

 wijziging van de bestelbon van de reprografie door de aandacht te vestigen op de 
milieuraadgevingen (kartonnen mappen, enz.). 

 digitalisering van de personeelsdossiers door de directie Personeel & Organisatie van de centrale 
diensten met het oog op de overheveling naar PersoPoint;  

 uitrol van de toepassingen « Employee Self Service » en «  Sago », waarmee bepaalde persoonlijke 
gegevens kunnen worden gewijzigd en de afwezigheids- of verlofaanvragen elektronisch kunnen 
worden beheerd op alle plaatsen waar de personeelsleden zich bevinden;  

 elektronisch beheer van de evaluatiecycli en de stages met het oog op een benoeming via de 
toepassing «  Crescendo »; 

 elektronische communicatie van de cel Sociaal overleg ter attentie van diens klanten 
(vakorganisaties, directoraten-generaal en stafdiensten, deskundigen), verzending van de 
documentatie via e-mail en digitalisering met het oog op elektronische klassering; 

 deelname van de stafdienst Personeel & Organisatie aan het begeleidingstraject ‘Duurzaam Digitaal 
Werken’ van het OFO; 

 digitalisering van het proces om dienstvrijstellingen aan te vragen door de directie 
Competentiemanagement en Kennismanagement van de stafdienst Personeel & Organisatie;  
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 uitrol van E-Campus (CAYS) en een nieuw beheer van het lesmateriaal door de directie 
Competentiemanagement en Kennismanagement van de stafdienst Personeel & Organisatie  
(2016-2017); 

 voorkeur voor het elektronisch beheer van individuele dossiers door de diensten van het 
directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, uniformering van de 
methodes en scanning naargelang de beschikbare IT-middelen; 

 gebruik van een gedeelde documentenserver door het directoraat-generaal Wetgeving en 
Fundamentele Rechten en Vrijheden voor het beheer en de follow-up van diens wetsontwerpen;   

 elektronische verzending van documenten (besluiten, interne brochure, enz.) binnen het 
directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden; 

 communicatie van de richtlijnen inzake portokosten via een dienstnota (herinnering aan het 
dubbelzijdig gebruik, voorkeur voor verzending via e-mail);  

 analyse inzake het instellen van alle multifunctionele printers in de gebouwen van de centrale 
administratie op automatisch dubbelzijdig afdrukken en inzake de automatische toepassing van 
beveiligd afdrukken; 

 invoering van wifi binnen het bereik van het MMS om «  paperless » vergaderen te bevorderen. 
 

Geplande acties: 

 uitrol bij de Rechterlijke Orde van de toepassing « Crescendo » voor het elektronisch beheer van de 
evaluatiecycli en de stages met het oog op een benoeming (ongoing); 

 uitrol bij de Rechterlijke Orde en de penitentiaire inrichtingen van de toepassingen «   Employee Self 
Service  » en « Sago » voor het beheer van de persoonlijke gegevens en de afwezigheidsaanvragen; 

 afschaffing van de onthaalmap voor nieuwe medewerkers en vervanging door een e-mail met 
informatie; 

 digitalisering van de personeelsdossiers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen gelet 
op de verhuizing ervan in 2020 en ontmoeting met de Rijksarchivaris; 

 project «   Paperless  » voor het beheer en de elektronische archivering van klachtendossiers van de 
dienst Geschillen en Juridische Adviezen (ongoing); 

 benchmarking met de Regie der Gebouwen betreffende het paperless beheer (digitalisering van de 
documenten en dossiers); 

 denkoefening rond de invoering van een paperless beheer bij de Diensten van de Voorzitter;  
 elektronisch beheer van de dossiers en documenten van het secretariaat van de voorzitter via het 

gebruik van een gestructureerde gedeelde server; 
 beroep op de elektronische facturatie via het platform « end to end  » (BOSA) in het kader van de 

NWOW; 
 studie inzake het gebruik van de elektronische handtekening en de uitbreiding van de 

scanmogelijkheden;  
 dubbelzijdig afdrukken van dossiers ter attentie van de dienst Kwaliteit, inclusief 

overheidsopdrachten; 
 studie door de dienst FMIS voor de vervanging van de routekaarten van de dienstwagens door het 

gebruik van een tablet; 
 verdere sensibilisatie en organisatie van een «  Paperless- » dag.  
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Focus: 25 oktober, doel: «  papierverbruik op nul  » 
 

Elke medewerker is goed voor gemiddeld 28 bladzijden aan afdrukken en/of kopieën per dag.  
In 2017 komt zulks neer op: 

 3 853 577 vellen; 
 453 bomen (één boom levert ongeveer 8 500 vellen op); 
 19 268 kg papier, hetzij 13 wagens van 1 500 kg. 

 

25 oktober is de werelddag zonder papier. Naar aanleiding daarvan worden de personeelsleden 
uitgedaagd om gedurende deze dag hun papierverbruik tot nul terug te dringen en hun afdrukken 
en kopieën tot een minimum te beperken.  
 

Ondanks goede inspanningen vertonen de resultaten opvallende tegenstellingen:  
 Sommige diensten hebben inderdaad weinig of niet afgedrukt, terwijl andere diensten hun 

afdrukken niet hebben beperkt. 
 De cijfers vertonen een goede vooruitgang indien geen rekening wordt gehouden met het 

evenement «  Court of the future » dat die dag plaatsvond: 17 bladzijden aan afdrukken 
en/of kopieën per personeelslid (indien de afdrukken voor het evenement worden 
meegerekend, komt het totaal op 30 bladzijden per personeelslid). 

 

Wij hopen beter te doen in 2018. 
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5.2 – Energie 
 

Computers, printers, fotokopieermachines, verlichting, koffiemachines, enz.  
 
Het zijn allemaal toestellen en installaties die zo goed als altijd aan staan, maar 
waarvan een groot deel van de tijd geen gebruik wordt gemaakt. Ook wanneer 
zij niet worden gebruikt, verbruiken zij heel wat energie, zelfs wanneer zij in 
sluimerstand staan. Enkele kleine inspanningen maken het mogelijk die 
verspillingen een halt toe te roepen en onze productie van broeikasgassen te 
verminderen. 

 
Onze evolutie:  
 

Doel- 
stellingen 

Performantie 
2012 

Performantie 
2015 

Performantie 
2016 

Performantie 
2017 

 Algemene 
evolutie 

 van 
10 % van 
het 
gasverbrui
k 

2 176,1  MWh 
(genormaliseerd*) 

 
119,4 kWh /m²       

2 231,1  MWh 
(genormaliseerd*) 

  
122,22 kWh / m²        

2 106,4  MWh 
(genormaliseerd*) 

 
 115,4 kWh / m²        

2 246,6  MWh 
(genormaliseerd*) 

 
 123,1 kWh / m²        

 

3,2  % 

 van 
12 % van 
het 
verbruik 
van 
elektriciteit 

1 173,9 MWh 
 

2 077 kWh / VTE          

883,2 MWh 
 

1 665,3  kWh / 
VTE  

933,7 MWh 
 

1 590,6 kWh / 
VTE  

928,8 MWh 
 

1 400,8 kWh / 
VTE 

 

20,9 % 

* het energieverbruik voor de verwarming hangt af van de strengheid of de zachtheid van de winterperiode. Het aantal jaarlijkse 

“graaddagen” maakt het mogelijk de evolutie van de temperaturen per jaar te zien. Hoe kouder, hoe meer graaddagen. Om het 
energieverbruik van een jaar te vergelijken met dat van een ander jaar, is het nuttig om dit verbruik te wegen via het aantal 
graaddagen. Daarvoor wordt de volgende berekening gebruikt:  

- jaarlijks verbruik (kWh) x 2 363 (g°-equivalent normale dagen) / aantal graaddagen voor het betrokken referentiejaar  
(te weten 2 327 voor 2012, 2 537 voor 2013, 1 828 voor 2014 en 2 112 voor 2015). 

- Jaarlijks verbruik (kWh) x 2 301 (g°-equivalent normale dagen) / aantal graaddagen voor het betrokken referentiejaar  
(te weten 2 330 voor 2016, 2 301 voor 2017). 

 

Het energieverbruik van het gebouw bestaat uit drie componenten:  
 gas voor de werking van de drie verwarmingsketels; 
 elektriciteit voor de verlichting en de bureautica (computers, printers, fotokopieertoestellen); 
 elektriciteit voor de werking van de technische installaties. 

 
Uit het onderzoek van de milieuprestaties blijkt dat een mooie vooruitgang is geboekt voor de doelstelling 
«  elektriciteit », zelfs over de streefcijfers heen: tussen 2012 en 2017 daalde het jaarlijks 
elektriciteitsverbruik met 20,9 %. Het regelmatig onderhoud van de technische installaties en het stijgende 
aantal personeelsleden in telewerk kan dit goede resultaat verklaren.  
 
Ons genormaliseerd jaarlijks gasverbruik is daarentegen met 3,2 % gestegen in vergelijking met 2012. Die 
stijging is te verklaren door de winteromstandigheden die er waren en het warmteverlies langs de enkele 
beglazing van de houten ramen binnen het bereik van het MMS. Er wordt bijzondere aandacht geschonken 
aan deze evolutie.  
                                                                                                                                                                                                  
Op grond van het niet-genormaliseerd gasverbruik kunnen de gegevens worden gerelativeerd. Dat verbruik 
daalt immers van 2 145,9 MWh in 2012 tot 2 104,1 MWh in 2017 (hetzij een lichte daling van 2 %). Om een 
aanzienlijke daling te bewerkstelligen, zou het ideaal zijn om de bestaande ramen te vervangen door 
raamkaders en beglazing met hoog energierendement. Het departement heeft al verschillende verzoeken 
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in die zin gericht aan de eigenaar, maar zonder resultaat tot dusver. Deze tussenkomst zou echter 
wenselijk zijn aangezien de verwarming een van de voornaamste bronnen van ongemak is op kantoor: in 
2017 werden 161 tussenkomsten geteld om de verwarming te herstellen of te regelen (vervanging van 
thermostatische kranen, regeling van het auditorium overeenkomstig de bezetting ervan, klachten van 
personeelsleden over te lage temperaturen in de kantoren, enz.). 
 
Reeds uitgevoerde acties: 

 vernieuwing van het IT-park, vervanging van de multifunctionele printers, vermindering van het 
aantal persoonlijke printers en het aantal faxtoestellen;  

 follow-up van het contract tussen de elektriciteitsleverancier en de Regie der Gebouwen voor de 
levering van groene stroom;  

 follow-up van de stappen die met de Regie der Gebouwen worden ondernomen voor het verkrijgen 
van het energieprestatiecertificaat;  

 plaatsing van een beveiligd toegangssysteem en een geluidsalarm wanneer de toegangsdeuren van 
de leveranciers langere tijd open blijven;  

 vervanging van halogeenlampen door LED-verlichting in de cafetaria, de toiletten en de gangen; 
 testfase voor het aanbrengen van thermische isolatie aan de ramen volgens een meerjarenplan;  
 verspreiden van goede handelwijzen en elektronische communicatie ter beperking van het gas- en 

elektriciteitsverbruik bij langere afwezigheid (uitschakelen van de verlichting en het IT-materiaal, 
gebruik van thermostatische kranen, aanbevelingen om de aanwezigheid van persoonlijke 
elektrische toestellen in de kantoren te beperken, enz.);  

 invoering van een proactieve controle van de radiatoren (1 x / jaar);  
 follow-up van de contacten met de eigenaar en de Regie der Gebouwen voor de vervanging van de 

ramen met enkele beglazing; 
 aanname en regelmatige evaluatie van maatregelen ter verbetering van de rationele werking van de 

HVAC-installaties: jaarlijkse schoonmaak van de ventilatieroosters, beperking van de werkingsuren 
van de verwarmingsketels en ventilatiegroepen of volledige stop volgens seizoen. 

 
Geplande acties: 

 relamping van de TL-verlichting in de lokalen (ongoing); 
 goedkeuring van regels voor de vervanging en plaatsing van halogeenlampen op voet en de lampen 

in de kantoren (ongoing); 
 analyse van de opportuniteit om bewegingsdetectoren te installeren voor de verlichting in de 

toiletten en tijdschakelaars voor de verlichting van de trappenhallen;  
 nadruk op milieubeleid in de contacten met de Regie der Gebouwen en de eigenaar; 
 verdere sensibilisatie. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Focus: Relamping  

 
Ons elektriciteitsverbruik daalt sinds de invoering van het milieumanagementsysteem. Om dit goede 
resultaat te versterken en na een kosten-batenanalyse met inachtneming van ons energieverbruik, 
de kost van bepaalde investeringen en de mogelijke voordelen op lange termijn heeft de dienst 
Logistiek beslist om de verlichting in de lokalen te vervangen door LED-buizen.  
 
Begin 2017 werd een eerste doorslaggevende test uitgevoerd, waarbij enkel de defecte buizen en de 
verlichting in bepaalde kantoren werden vervangen om de lichtsterkte te meten. De « relamping » -
actie zal worden gespreid over 5 jaar, van 2017 tot 2022, en zal drie centrale gebouwen van de FOD 
Justitie beogen. 
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5.3 – Water 
 
In een kantoorgebouw is water nodig voor het sanitair, de keukens, de technische koelinstallaties, de 
hydranten, enz. Ook al stroomt het in overvloed uit de kraan als we ze opendraaien, water is een kostbaar 
goed. Zuiniger omgaan met water en vervuiling ervan vermijden is dus een dagelijkse reflex. 
 
Onze evolutie: 
 

Doelstellingen 
Performantie 

2012 
Performantie 

2015 
Performantie 

2016 
Performantie 

2017 
 Algemene 

evolutie 

 van 10 % van 
het waterverbruik 

4 196 m³ 
 

7,4 m³ / VTE 

3 876 m³  
 

7,3 m³ / VTE 

4 574 m³  
 

7,8 m³ / VTE 

3 656 m³  
 

5,5 m³ / VTE 

 

12,9 %

 
Het waterverbruik betreft zowel het sanitair water (toiletten, kitchenettes en cafetaria van de beleidscel) 
als het water voor de HVAC-circuits.  
 
Tussen 2012 en 2017 daalde het waterverbruik binnen het bereik van het MMS doorgaans met 12,9 % en 
werd de gewenste daling overschreden ondanks een verhoogde bezetting van de vestigingsplaats sinds 
2016. Dat is een mooie besparing van 1 900 liter per voltijds equivalent. Deze opmerkelijke evolutie is 
hoofdzakelijk het resultaat van acties van de dienst Logistiek en de onderhoudsfirma. 
 
Reeds uitgevoerde acties: 

 invoering van een proactieve controle van de sanitaire blokken en kitchenettes (1 x / jaar); 
 beperking van de bevochtigers door de onderhoudsfirma; 
 vergelijking van de waterstand met het verbruik vermeld in de jaarlijkse afrekening van de 

maatschappij voor watervoorziening;  
 vervanging van het werkmateriaal van het schoonmaakpersoneel en keuze voor zwabbers om het 

waterverbruik in te perken; 
 sensibilisering van het schoonmaakpersoneel rond het watergebruik tijdens 

hun werk;  
 installatie van waterbespaarders op de kranen in Bordet A;  
 vervanging van alle toiletreservoirs door spoelbakken met twee 

keuzeknoppen (80 reservoirs vanaf de kelderverdieping tot de zevende 
verdieping). 

 
Geplande acties: 

 ontwerp van een nieuwe sensibiliseringsaffiche;  
 sensibilisatie van het keukenpersoneel van de beleidscel.  

 
 

  Focus: Concrete acties om water te besparen 

 
Tijdens de zomer van 2016 heeft de dienst Logistiek een kosten-batenanalyse uitgevoerd en beslist 
om initiatieven te nemen om het waterverbruik efficiënt terug te dringen zonder aan comfort in te 
boeten: 

 plaatsing van waterbespaarders op de toiletkranen van Bordet A, wat een besparing van 50 % 
mogelijk maakt; 

 vervanging, in 2016 en 2017, van alle spoelbakken van de toiletten in Bordet A door reservoirs 
met twee keuzeknoppen (6/9 liter). Dit mechanisme met twee keuzeknoppen biedt de keuze 
tussen twee watervolumes met dezelfde doeltreffendheid, wat een besparing mogelijk maakt 
van 45 tot 60 %, ofwel 4 000 liter, per persoon per jaar. 
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5.4 – Afval 
 
Acht uur per dag! Het is duidelijk dat het werk een belangrijke plaats is waar heel 
wat wordt verbruikt en aanzienlijke hoeveelheden afval worden geproduceerd. 
Papier/karton en restafval vormen het leeuwendeel van het afval dat op kantoor 
wordt geproduceerd, gevolgd door elektronisch afval, klein gevaarlijk afval 
(batterijen, lampen, enz.) en ander afval (zoals PMD, glas, verpakkingsafval, 
paletten, enz.).  
 

Ons afval goed beheren betekent in de eerste plaats het beperken, het hergebruiken en het sorteren, zodat 
het beter kan worden gerecycleerd.  
 
Onze evolutie: 
 

Doelstellingen 
Performantie 

2012 
Performantie 

2015 
Performantie 

2016 
Performantie 

2017 
 Algemene 

evolutie 

Streven naar 100 % 
monitoring van de 
huishoudelijke 
afvalstoffen, alle 
fracties 

Papier en 
karton 

Restafval, 
papier en 

karton, 
gemiddeld 

gewicht voor 
glas en PMD 

Restafval 
papier en 

karton 
gedeeltelijk, 
gemiddeld 

gewicht voor 
glas en PMD 

Restafval 
papier en 

karton 
gedeeltelijk, 
gemiddeld 

gewicht voor 
glas en PMD 

 

50 % 

 van 15 % van de 
productie  
van papier- en 
kartonafval 

26 457 kg 
 

46,8 kg / VTE 

31 412 kg 
 

59,3 kg / VTE 

32 402 kg* 
 

55,2 kg / VTE 

17 381 kg** 
 

26,2 kg / VTE 

 

34,3 %  

 van 10 % van de 
productie van 
restafval 

Geen 
gegevens 

Geen 
gegevens 

24 538 kg 
 

41,8 kg / VTE 

20 817 kg 
 

31,4 kg / VTE 

 

15,2 % 

** van januari tot eind juni 2016, werd alle papier- en kartonafval gewogen door de ophaalfirma. Van juli tot december werd dat 

afval echter slechts gedeeltelijk gewogen gelet op de levering van papiercontainers van 240 liter in juni 2016 naar aanleiding van de 
installatie van afvaleilanden. De ophaalfirma is de grote containers van 660 liter steeds blijven wegen, wat niet het geval was voor 
de kleine containers van 240 liter. Wij werden hiervan echter niet in kennis gesteld. Op grond van de data waarop die kleine 
containers werden opgehaald en het aantal containers dat de ophaalfirma heeft geleverd, heeft de dienst Duurzame ontwikkeling 
een schatting gemaakt van het jaarlijks gewicht van de containers van 240 liter en dat gewicht toegevoegd aan het gewicht dat de 
ophaalfirma heeft opgegeven voor de papier- en kartoncontainers van 660 liter opgehaald in 2016. Het is uiteraard de bedoeling 
dat het gewicht de afvalproductie ter plaatse zo correct mogelijk weerspiegelt. 
** in 2017 heeft de ophaalfirma enkel de vertrouwelijke papiercontainers (660 liter) gewogen, voor een totaal van 14 134 kg, en 
niet de niet-vertrouwelijke papiercontainers van 660 liter (13 containers) en 240 liter (115 containers). Om een algemeen beeld te 
hebben van het volume papier- en kartonafval dat in 2017 werd geproduceerd, heeft de dienst Duurzame ontwikkeling het gewicht 
van de vertrouwelijke papiercontainers samengeteld met het geschatte gewicht van de niet-gewogen containers van 240 liter 
(hetzij  2 415 kg gelet op een gemiddeld gewicht per container van 21 kg) en de niet-gewogen containers van 660 liter (hetzij 832 kg 
gelet op een gemiddeld gewicht per container van 63 kg). 
 
De sensibilisatie van het personeel en de invoering van een nieuw afvalophalingsbeleid in juni 2016 lijken 
hun vruchten af te werpen: 

 ons afval beter sorteren om te voorkomen dat recycleerbaar afval terechtkomt bij het restafval; 
 een doeltreffende bijdrage leveren om ons restafval te verminderen en onze doelstellingen voor een 

goed milieumanagement aangaande afval te behalen;  
 de interne afvalinzameling door de betrokken diensten verbeteren en de kosten verlagen. 

 
In de praktijk beschikt iedere verdieping over afvaleilanden voor de selectieve inzameling van restafval, 
papier en PMD. Uit de eerste resultaten blijkt dat de inzameling van PMD (hoofdzakelijk blikjes) beter 
verloopt en dat de plastic bekers vaker bij het restafval worden gegooid. In geval van klachten of vragen 
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kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de dienst Duurzame ontwikkeling, die instaat 
voor de follow-up van dit project. 
 
De productie van papier- en kartonafval is gedaald met 34,3 % tussen 2012 en 2017 en overstijgt de 
oorspronkelijk vooropgestelde doelstelling. Dit komt neer op een netto vermindering van 20,6 kg / VTE, 
hetzij iets meer dan 4 100 vellen papier per VTE die niet in de vuilnisbak terechtkomen. De stijging van de 
voorbije jaren valt te verklaren doordat de medewerkers werden verzocht hun archieven te sorteren gelet 
op de achtereenvolgende verhuizingen en de grootschalige en gelijktijdige vernietiging van archieven  
(gelijk aan bijna 45 grote papier- en kartoncontainers).  
Het volume restafval is eveneens met 15,2 % gedaald in 2017 in vergelijking met 2016 (referentiejaar).  
De FOD blijft zich ervan bewust dat hij geen invloed heeft op een deel van het “huishoudelijk” afval van het 
personeel (verpakking van maaltijden, enz.), dat in zijn vuilnisbakken voor restafval terechtkomt. 
 
Ter informatie: de jaarlijkse productie van PMD-afval in 2017 bedroeg 1 394 kg (berekend op grond van het 
gemiddeld gewicht van 34 kg voor een PMD-container van 1 100 liter), hetzij 2,1 kg per VTE.  
 
De overheidsopdracht die werd gesloten voor het ophalen en verwerken van afval van de centrale diensten 
van de FOD verplicht de ophaalfirma uitdrukkelijk ertoe te voorzien in een effectieve en systematische 
monitoring van ons afval per container en per ophaling. Voorts is bepaald dat een berekening op grond van 
het gemiddelde gewicht niet is toegestaan, tenzij het afvaltype geen specifieke weging mogelijk maakt, 
zoals in het geval van PMD. Ondanks deze duidelijke verbintenis blijft de verschaffing van het gewicht van 
ons afval problematisch en moet de ophaalfirma hieraan regelmatig worden herinnerd.  

 
 
Bij sommige kantooractiviteiten, inclusief het onderhoud van de technische 
installaties of de schoonmaak van de lokalen, worden gevaarlijke producten 
gebruikt (ontvlambare, explosieve, irriterende, giftige, enz. producten) en wordt 
gevaarlijk afval geproduceerd (batterijen, lampen, elektronisch afval en IT-afval, 
resten van gevaarlijke producten, verpakkingen en gebruiksvoorwerpen die 
doordrongen zijn van gevaarlijke producten, enz.). 
 
 

Die producten zijn schadelijk voor het milieu (lucht, water, bodem, fauna, flora). Zij kunnen:  
 zeer giftig zijn voor de water- of bodemorganismen;  
 giftig zijn voor de fauna;  
 gevaarlijk zijn voor de atmosfeer, bijvoorbeeld de ozonlaag. 

 
In 2017 verwijderde de FOD 605 kg specifiek en gevaarlijk afval van de vier centrale gebouwen van de FOD 
en het restaurant van het Justitiepaleis te Brussel. Dat volume omvat 97 kg lampen met kwik, 188 kg 
gemengd plat glas en 320 kg tonerafval, recycleerbaar afval en gevaarlijk afval. 
 
Het departement beveelt aan om zoveel mogelijk te kiezen voor alternatieve producten die niet schadelijk 
zijn voor het milieu en voor schonere technieken. Om de naleving van de wetgeving te waarborgen, worden 
de diensten die de activiteiten van de centrale zetel uitvoeren verzocht de gevaarlijke producten correct op 
te slaan en de gevaarlijke afvalstoffen te verwijderen via de geëigende kanalen.  
 
Reeds uitgevoerde acties: 

 opmaak van een afvalgids, met steun van de betrokken diensten (ICT, Logistiek en Beveiliging, 
Welzijn) en opmaak van een FAQ voor het sorteren en verwijderen van bepaald alledaags afval 
(hangmappen, mappen, plastic doppen, enz.) in de rubriek Afval op intranet; 

 testfase voor de inzameling van het organisch afval binnen het bereik van het MMS;  
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 sorteren en opslaan van de gevaarlijke producten en afvalstoffen in afgesloten 
geventileerde kasten of afgesloten lokalen;  

 geleidelijk aan inzamelen van de veiligheidsfiches van de producten gebruikt door het 
schoonmaakpersoneel, de dienst Reprografie en de dienst Logistiek en Beveiliging;  

 vergadering met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en de diensten die 
met gevaarlijke producten werken, om de opslaginstructies te bepalen;  

 oude voorwerpen die veel plaats innemen regelmatig laten verwijderen door de Domeinen  
(FOD Financiën);  

 mededeling betreffende de wettelijke verplichtingen inzake selectieve afvalinzameling;  
 invoering van afvaleilanden voor selectieve afvalinzameling en sensibilisering van het personeel; 
 organisatie van een Trash Day-actie in het kader van de verhuizingen met het oogmerk afval in te 

zamelen dat veel plaats inneemt; 
 hergebruik van het materiaal dat en de kantoorbenodigdheden die nog in goede staat zijn;  
 gesprek met de projectleider van het toekomstige bestek voor het inzamelen en verwijderen van 

afval van de FOD met het oog op de invoering van een verplichte opvolging van het afval van de 
centrale diensten; 

 uitbreiding van de centrale eilanden voor het sorteren en inzamelen van papierafval naar al onze 
gebouwen waar de centrale diensten van de FOD zijn ondergebracht; 

 ophangen van affiches op de koffieautomaten om het personeel ervan bewust te maken hun eigen 
mok te gebruiken; 

 analyse van een mogelijke deelname aan de Europese Week van de Afvalvermindering en verdere 
sensibilisatie. 
 

Geplande acties: 

 samenstelling van een interventiekit voor het geval gevaarlijke producten en afvalstoffen verspreid 
raken;  

 denkoefening rond de centralisering en de correcte verwijdering van specifiek afval van de dienst 
Dienstopdrachten (dienstvoertuigen); 

 voortzetting van de denkoefening rond de archiefruimten en de opslagruimten voor bepaalde 
gevaarlijke afvalstoffen; 

 sensibilisatie van de onderaannemers rond de verwijdering van hun afval; 
 driemaandelijkse follow-up van de ophaalfirma’s in het licht van de monitoring. 
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Focus: Ons specifiek afval beter sorteren om beter te recycleren 

 

Alle afvaltypes (huishoudelijk en gevaarlijk afval) worden ingezameld en zo optimaal mogelijk 
verwijderd. 

Afvaltype Verwijdering 

Restafval 

Ophaling door een gespecialiseerde firma, recyclage 
van gesorteerd afval 

Gesorteerd PMD 

Gesorteerd glas 

Gesorteerd papier en karton 

Bijzonder afval (elektrisch, elektronisch, 
gevaarlijk afval, enz.) 

Verwijdering door gespecialiseerde firma’s 

 
Om het sorteren te vergemakkelijken, heeft de dienst Duurzame ontwikkeling de diensten 
geraadpleegd die specifieke producten gebruiken en samen met hen een afvalophalingsmethode 
uitgewerkt. De diensten beschikken over specifieke containers voor het inzamelen van: 

 afval van de dienst Reprografie; 
 houtafval van de schrijnwerkerij; 
 afval van elektrische kabels van de dienst Logistiek. 
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5.5 – Mobiliteit 
 
Wie werkt, moet zich verplaatsen. Dat is onvermijdelijk. Bepaalde vervoerswijzen (inzonderheid de wagen 
en het vliegtuig) hebben een negatieve impact op het milieu en de gezondheid: uitstoot van 
broeikasgassen, slechte luchtkwaliteit, vervuiling, geluidsoverlast, verstoring van natuurlijke habitats, enz. 

 
Om aan de mobiliteit te werken en duurzaam vervoer aan te 
moedigen, heeft de FOD verschillende acties gecoördineerd en 
uitgevoerd: gratis openbaar vervoer, regeling inzake telewerk, ter 
beschikking stellen van dienstfietsen in de gebouwen van de 
centrale administratie, goedkeuring van een actieplan in geval van 
pollutiepieken (smogalarm), enz. Door gebruik te maken van die 
duurzame verplaatsingswijzen, kunnen wij het verschil maken! 
 
 

Onze evolutie: 
 

Doelstellingen 
Performantie 

2012 
Performantie 

2015 
Performantie 

2016 
Performantie 

2017 
 Algemene 

evolutie 

= Het percentage 
duurzame 
verplaatsingen van 
de medewerkers 
behouden* 

92,3 % 98 % 98 % 94 % 

 

1,7 % 

 van 500 % van 
het gebruik van 
dienstfietsen 

10 keer 6 keer 48 keer 18 keer 
 

180 % 

= Het percentage 
duurzame 
verplaatsingen van 
de bezoekers 
behouden* 

85 % 56 % 56 % 53 % 

 

 32 % 

* gegevens ingezameld bij de uitvoering van de verplichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de 

bedrijfsvervoerplannen voor de vestigingsplaats “centrale administratie” (oefening 2011-2014). 

 
Om de drie jaar stelt de FOD Justitie een bedrijfsvervoerplan op voor verschillende Brusselse 
vestigingsplaatsen en geeft de dienst een antwoord op de federale diagnostiek inzake woon- en 
werkverplaatsingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Naar aanleiding daarvan werd een peiling 
uitgevoerd bij de personeelsleden van de FOD om te weten welke vervoermiddelen zij gebruiken. In 2017 
werd een nieuwe oefening uitgevoerd waarbij de vier centrale gebouwen werden beoogd (Bordet A - 
Waterloolaan 115, Bordet D - Eversstraat 2-8, Jan Jacobs - Waterloolaan 80 en Waterside - Willebroekkaai 
33). Het resultaat werd met succes  bezorgd aan Leefmilieu Brussel. Uit de analyse van de resultaten blijkt 
dat de medewerkers van die vier gebouwen de voorkeur geven aan duurzame mobiliteit voor hun woon- en 
werkverplaatsingen: 
 

 Trein MIVB Fiets Auto De 

Lijn 

Te 

voet 

Carpooling TEC Gemeen-

schappelijk 

vervoer 

Motor Totaal 

Aantal 

personeels

-leden 

830 224 41 25 6 2 1 1 1 1 1 132 

Percentage 73 % 20 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
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Onderstaande grafiek illustreert de globale modale verdeling van de wijze waarop de personeelsleden van 
de centrale diensten van de FOD Justitie zich hoofdzakelijk verplaatsen voor het woon-werkverkeer. 

 
Er kan worden gesteld dat het openbaar vervoer de meest gebruikte vervoerswijze door de werknemers is 
(94 %), gevolgd door de auto - alleen of met familieleden (2 %). Het gebruik van de fiets evolueert en is 
gestegen van 2 % in 2014 tot 4 % in 2017. De voornaamste drijfveren voor die duurzame mobiliteit zijn de 
volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding. 
 
Bij de volgende cyclus zal het percentage van de duurzame verplaatsingen van de personeelsleden enkel 
rekening houden met de drie gebouwen die op minder dan 500 meter wandelafstand van elkaar liggen 
(Bordet A, Bordet D en Jan Jacobs). 
 
Uit die mobiliteitsenquêtes blijkt dat de bezoekers zich aanzienlijk minder duurzaam verplaatsen. De in 
2014 en 2017 verzamelde gegevens (via een vragenlijst ter attentie van de bezoekers aan het onthaal van 
de vestigingsplaats) lijken evenwel beter overeen te stemmen met de werkelijkheid dan de cijfers van 2011 
die zich baseerden op een schatting. In 2017 maakte 53 % gebruik van het openbaar vervoer en wandelde 
of fietste vervolgens naar het gebouw. De FOD Justitie telt een gemiddelde bezoekersstroom op jaarbasis. 
Aan het onthaal en op de website zijn bereikbaarheidsfiches beschikbaar waarin wordt uitgelegd hoe het 
departement het best bereikbaar is met het openbaar vervoer. 
 
Sedert enkele jaren stelt de FOD dienstfietsen ter beschikking van het personeel voor hun opdrachten in 
Brussel. In 2016 wees het uitleenregister op een netto stijging van het gebruik van de dienstfietsen, 
hoofdzakelijk te wijten aan 12 personeelsleden. Het vertrek van die personeelsleden in 2017 heeft tot een 
daling van het gebruik van die fietsen geleid. De fietsen werden zowel uitgeleend voor professionele 
verplaatsingen in Brussel als voor vrije verplaatsingen tijdens de middagpauze. 
 
 

Reeds uitgevoerde acties: 
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 update van de bereikbaarheidsfiches van de gebouwen van de centrale administratie  
(met vermelding van de toegangen voor personen met beperkte mobiliteit en fietsenstallingen) en 
plaatsing online; 

 vereenvoudiging van de procedure voor het uitlenen van dienstfietsen;  
 organisatie van sensibilisatiestanden en mobiliteitsbeurzen; 
 invoering van telewerk en geleidelijke uitbreiding;  
 publicatie van een dienstnota over het rationeel gebruik van de dienstvoertuigen; 
 medewerking aan het Vademecum duurzame mobiliteit, gecoördineerd door het Federaal Instituut 

voor Duurzame Ontwikkeling en de FOD Mobiliteit en Vervoer;  
 berekening van de gemiddelde ecoscore van de dienst- en ambtsvoertuigenvloot van de centrale 

diensten in het licht van de CO2-uitstoot; 
 realiseren van de federale mobiliteitsenquête en het bedrijfsvervoerplan van de gebouwen van de 

centrale administratie, oefening 2017. 
 
Geplande acties: 

 update van het actieplan in geval van pollutiepieken en opmaak van een noodplan; 
 denkoefening rond de opwaardering van de bereikbaarheidsfiches en rond een algemeen beleid 

inzake de aankoop en monitoring van de voertuigen van de centrale diensten (ongoing); 
 denkoefening rond de aankoop van een elektrisch voertuig voor de centrale diensten (ongoing); 
 deelname aan interne of externe thematische workshops (ongoing); 
 update van de dienstnota waarin wordt herinnerd aan de instructies inzake het gebruik van 

vervoermiddelen bij buitenlandse zendingen;  
 herinrichting van de parking en installatie van een fietsenstalling buiten; 
 installatie van een oplaadpunt voor elektrische fietsen en wagens (voor de werknemers die zich met 

een elektrische wagen verplaatsen in het kader van hun woon-werkverkeer);  
 promotie van dienstfietsen voor professionele verplaatsingen door wedstrijden of uitdagingen. 
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Focus: SWOT-analyse van het bedrijfsvervoersplan 

 
De opmaak van het bedrijfsvervoerplan is de gelegenheid om na te denken over de analyse van 
de sterke en zwakke punten, de opportuniteiten en de bedreigingen van de vestigingsplaats wat 
mobiliteit betreft en om de grootste uitdagingen op de voorgrond te plaatsen. 
 
Sterke punten:  

 Openbaar vervoer: zone met veel openbaar vervoer met het station Brussel-
Zuid/Brussel-Noord op wandelafstand, alsook haltes van de MIVB, De Lijn en TEC; gratis 
abonnement voor het gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer; 
fietspremie; mogelijkheid om vervoerbewijzen voor het openbaar vervoer terugbetaald 
te krijgen of aan te vragen voor dienstverplaatsingen. 

 Zachte mobiliteit: vestigingsplaats in de omgeving van verschillende fietsroutes; 
beveiligde fietsenstalling en correcte fietsinfrastructuur in de buurt; Villo!-station in de 
onmiddellijke omgeving. Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor de professionele 
verplaatsingen (met hesje aan het onthaal). De afstand tussen de verschillende 
gebouwen (vestigingsplaats centrale administratie) is vrij kort en kan te voet worden 
afgelegd. 
  

Zwakke punten:  
 Aanzienlijke verkeersopstopping tijdens het spitsuur.  
 Moeilijk bereikbaar met de wagen. 
 Onveiligheidsgevoel wat het gebruik van de fiets betreft. 
 Vertraging bij de dienstregeling van het openbaar vervoer. 

 
Opportuniteiten:  

 Telewerk is goed ingeburgerd en is nog steeds in opmars, de uitbreidingsmogelijkheden 
worden thans onderzocht. 

 Promotie van dienstfietsen (het gebruik blijft beperkt). 
 Volgen van een opleiding “mobiliteitscoördinator”. 
 Uitbouw van het GEN waardoor de gebouwen makkelijker bereikbaar zijn vanuit de 

stadsrand. 
 Versterking van het aanbod van de NMBS (cf. meer S-treinen). 

 
Bedreigingen:  

 Beperkt budget en beperkte capaciteit: de FOD Justitie zal in de toekomst minder 
tijdrovende en geldverslindende projecten moeten vinden, wat een echte uitdaging kan 
zijn. 

 Aanzienlijk gebruik van het openbaar vervoer: verdere sensibilisatie rond het gebruik van 
het openbaar vervoer is moeilijk; beperkte progressiemarge en geen mogelijkheid om 
steun van Brussel Mobiliteit te genieten om het gebruik van de fiets te versterken. 

 Geen mobiliteitsbudget om zachte mobiliteit te ontwikkelen (cf. moeilijkheden om 
elektrische voertuigen te verkrijgen). 

 Het middle management beschouwt sensibiliseringsactiviteiten vaak als tijdverlies, wat 
het aantal deelnemers beperkt. 

 De FOD Justitie is niet de eigenaar van de gebouwen en hangt af van de eigenaar om de 
fietsvoorzieningen aan te passen. 
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5.6 – Aankopen 
 
Milieuvriendelijkere producten en diensten zijn niet noodzakelijk duurder dan hun traditionele 
tegenhangers, hebben dezelfde kwaliteit, leveren dezelfde prestaties en bieden een meerwaarde voor 
het milieu. De wetgeving maakt thans een ontwikkeling door, met de bedoeling de overheidsopdrachten 
te kunnen aanpassen aan de milieucriteria en de sociale criteria. In dat kader worden met succes talrijke 
initiatieven genomen.  
 
Onze evolutie: 
 

Doelstellingen Indicator 
Performantie 

2015 
Performantie 

2016 
Performantie 

2017 
 Algemene 

evolutie 

Ontwikkelen van 
duurzame 
clausules in 
specifieke 
opdrachten  

Aantal in kennis 
gestelde firma’s 

1 bestek 
 

3 firma’s in 
kennis gesteld 

3 bestekken 
 

10 firma’s in 
kennis gesteld 

 2 bestekken 
 

2 firma’s in 
kennis gesteld 

 

 

 van de mate 
waarin 
milieucriteria in 
aanmerking 
worden genomen 
bij de selectie van 
de leveranciers van 
de dienst- en 
ambtsvoertuigen  

Aantal 
geselecteerde 

leveranciers die 
de milieucriteria 

in acht 
nemen/totale 

aantal 
leveranciers 

80 % 
 3 leveranciers 

op 3 
2 leveranciers 

op 3  

 

 

Streven naar 20 % 
ecologische 
kantoorbenodig-
heden in de 
bestelcatalogus 

Aantal 
leveringen van 

kantoor-
benodigdheden 
met ecolabel/ 
totale aantal 

leveringen die 
het vaakst 

werden besteld 
(minstens 15 
keer per jaar) 

Geen 
gegevens 

20,5 % 40,4 % 

 

19,9 %

Streven naar 100 % 
gebruik van 
ecologische 
schoonmaak-
producten door 
het schoonmaak-
personeel van de 
FOD 

Aantal gebruikte 
schoonmaak-

producten met 
ecolabel/totaal 

aantal gebruikte 
schoonmaak-

producten  

45,5 %  
 

(5 producten 
op 11) 

25 % 
 

 (4 producten 
op 16) 

60 % 
 

(6 producten 
op 10) 

 

 14,5 % 

 
De doelstelling « duurzame aankopen »  is goed geïntegreerd in de werkprocessen van de diensten die 
rechtstreeks betrokken zijn bij het milieumanagement. Er wordt een constante denkoefening gevoerd om 
de duurzame clausules zo goed mogelijk te integreren en de aankoop van producten met ecolabel te 
bevorderen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de overheidsaankopen en 
afhankelijk van de beschikbare budgettaire middelen. 
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Bij de aspecten « duurzame clausules in specifieke clausules » en « milieucriteria bij de selectie 
van de leveranciers van de dienst- en ambtsvoertuigen » bestaat de voornaamste moeilijkheid in de 
omschrijving van duurzame clausules die zowel concreet als meetbaar zijn. Het beroep op een duurzame 
clausule moet gepast zijn en een werkelijke toegevoegde waarde hebben om een beter milieubeleid te 
bevorderen. 
 
De centrale diensten van de FOD willen streven naar 20 % ecologische kantoorbenodigdheden in de 
bestelcatalogus. In 2016 werd een eerste analyse gemaakt op grond van de meest bestelde producten in 
2015 (minstens 15 keer). Het resultaat was eerder tevredenstellend: 23 van 112 producten werden als 
duurzaam beschouwd (hetzij 20,5 %) en regelmatig werden duurzame alternatieven voor 40 producten 
aangekocht. De analyse van de gegevens 2017 toont een goede vooruitgang. Het werk moet worden 
verfijnd in 2018 op grond van die gegevens om rechtstreeks op te treden wat de keuze van de beschikbare 
artikelen in de bestelcatalogus betreft. 
 
Het aspect « onderhoudsproducten » kent een positieve evolutie. Sinds 2017 houdt de indicator uitsluitend 
rekening met de producten die het schoonmaakpersoneel dagelijks gebruikt en die beschikbaar zijn in de 
bestelcatalogus. De dienst Clean team test regelmatig nieuwe producten met ecolabel en houdt vast aan 
zijn milieu-engagement door rond verschillende punten te werken: 

 vervanging van het toiletpapier door toiletpapier met ecolabel;  
 aanbod van zeep met ecolabel in de toiletten voor de medewerkers; 
 installatie van een professionele wasmachine en droogkast voor het reinigen van de 

microvezeldoeken en -dweilen om te voorkomen dat doeken worden verspild; 
 herinnering aan de gebruiksvoorschriften van de onderhoudsproducten om overmatig gebruik te 

voorkomen. 
 
Door in zijn aankoopbeleid (aankopen en duurzame overheidsopdrachten) rekening te houden met 
milieucriteria, kan de FOD de milieuvoetafdruk van zijn aankopen verkleinen. Daarvoor kan hij 
gebruikmaken van enkele zeer gemakkelijke tools: 

 de FOR/CMS-catalogi bieden reeds een interessante keuze aan milieuvriendelijke producten;  
 op de websites « gids voor duurzame aankopen » en «  milieukoopwijzer » zijn gegevens te vinden 

over de milieuaspecten en de sociale aspecten van talrijke producten en diensten (voeding en 
catering, kantoorbenodigdheden, elektrische huishoudapparatuur, schoonmaak en sanitair, textiel, 
enz.). 

 
Sinds 2014 beschikt de federale staat over een nieuwe hefboom om een duurzaam aankoopbeleid ten 
uitvoer te leggen binnen de federale overheid. De omzendbrief van 16 mei 2014 inzake duurzame 
overheidsopdrachten voorziet in de integratie van milieuclausules en sociale clausules in 
overheidsopdrachten en beoogt de federale overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten 
toegankelijker te maken voor de kleine en middelgrote ondernemingen. In oktober 2014 werd een 
toelichtende dienstnota ter attentie van de medewerkers van de FOD opgesteld en verspreid. Er werd 
toen tevens een procedure uitgewerkt voor het monitoren van de overheidsopdrachten, om het aantal 
duurzame overheidsopdrachten te bepalen. 
 
Reeds uitgevoerde acties: 

 plaatsing van nieuwe energiezuinige automaten en aanbod van koffie met «  Rain Forest- » label; 
 aankoop van koffie uit eerlijke handel voor de vergaderzalen;  
 aankoop van pc's en schermen die voldoen aan de recentste normen inzake energieverbruik  

(cf. IT-materiaal met « Energy Star »);  
 plaatsing van nieuwe energiezuinige multifunctionele printers;  
 in aanmerking nemen van milieucriteria in het kader van de overheidsopdrachten voor de dienst- en 

ambtsvoertuigen;  
 in aanmerking nemen van milieucriteria in het kader van de overheidsopdrachten voor 

schoonmaakdiensten, met het oog op het gebruik van producten met ecolabel;  
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 deelname aan het overlegnetwerk van de federale aankopers en de werkgroep 
« Duurzame overheidsopdrachten » van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame 
Ontwikkeling;  

 publicatie van een dienstnota betreffende de omzendbrief van 16 mei 2014 inzake 
duurzame overheidsopdrachten;  

 opleiding over duurzame overheidsopdrachten georganiseerd voor de aankopers 
van de centrale diensten en de buitendiensten;  

 inventaris van de jaarlijkse aankopen van de federale dienstvoertuigenvloot; 
monitoring van duurzame overheidsopdrachten overeenkomstig de omzendbrief 
van 16 mei 2014 inzake duurzame overheidsopdrachten. 

 

Geplande acties: 

 integreren van kantoorbenodigdheden met ecolabel in de bestelcatalogus;  
 informeren over de duurzame aspecten van de kantoorbenodigdheden en de producten uit de 

FOR/CMS-catalogi;  
 denkoefening rond duurzame voeding;  
 aanbieden van snacks uit eerlijke handel in de automaten van de centrale diensten;  
 indien mogelijk, aankoop van dienst- en ambtsvoertuigen met lage CO2-uitstoot;  
 denkoefening rond de sensibilisering van de inschrijvers voor de aankoopdoelstellingen van de FOD; 
 ontmoeten van de inspecteurs van financiën en hen onze milieuaanpak voorstellen;  
 beschikken over een doeltreffende opvolging van de duurzame overheidsopdrachten om de goede 

handelwijzen intern te delen; 
 sensibiliseren van het netwerk van aankopers van de FOD Justitie omtrent de invoering van 

duurzame clausules in de bestekken van de FOD en in de groepsaankopen waarbij de FOD Justitie 
betrokken is.  
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Focus: Verantwoordelijk aankoopbeleid bij de FOD door hergebruik aan te moedigen 
 
Tijdens de verhuizingen in 2016 naar en binnen het bereik van het MMS hebben verschillende 
diensten erop gewezen dat zij kantoormateriaal in goede staat hebben opgestapeld dat zij niet 
meer gebruiken. Met de steun van de hiërarchie heeft de dienst Duurzame ontwikkeling al die 
diensten verzocht om: 

 het herbruikbare en niet-gebruikte kantoormateriaal te sorteren; 
 dat materiaal in te pakken in dozen en over te brengen naar een stockagelokaal. 

 
Het bleek om een aanzienlijke hoeveelheid artikelen te gaan, van verschillende aard: klasseurs, 
plastic mapjes, hangmappen, kartonnen mappen, tabbladen voor klasseurs, postbakken, 
etiketten, enveloppen, plakbandhouders, ontnieters, onderleggers, elastieken, enz. 
 
Dat materiaal werd voorgesteld bij de bestellingen van kantoormateriaal, met voorrang op 
iedere andere aankoop. Enkel de niet-beschikbare artikelen werden besteld. De dienst 
Duurzame ontwikkeling heeft vervolgens drie ruilbeurzen voor kantoorbenodigdheden 
georganiseerd in oktober 2016 om het beschikbare materiaal te herverdelen onder de 
medewerkers van de centrale administratie en de buitendiensten.  
 
Die acties waren een groot succes en een aanzienlijke hoeveelheid materiaal kon worden 
verdeeld onder de verschillende diensten van onze FOD. Voornoemde acties werden voortgezet 
in 2017: 

- in oktober vond een nieuwe ruilbeurs plaats; 
- voor elke nieuwe bestelling wordt de beschikbare voorraad gecontroleerd; 
- de dienst Duurzame ontwikkeling wordt gecontacteerd om het niet-gebruikte materiaal 

in goede staat te verzamelen; 
- het resterende materiaal in grote hoeveelheden wordt via de desbetreffende 

directoraten-generaal aangeboden aan de penitentiaire inrichtingen en de hoven en 
rechtbanken.  

 
Het is de bedoeling om materiaal in goede staat te hergebruiken volgens het reduce – reuse – 
recycle principe. Met deze kleine daad helpen wij onze milieu-impact te beperken door te 
vermijden dat nieuwe artikelen worden besteld en natuurlijke bronnen worden aangesproken 
terwijl die artikelen intern beschikbaar zijn. 
 
Ook het personeel bleek gewonnen voor dit idee en heeft vervolgens om een boekenkast 
gevraagd om boeken uit te wisselen. 



 

 

35 

5.7 – Biodiversiteit  
 

 
Het gebouw waarin de activiteiten plaatsvinden die 
binnen het bereik van het MMS vallen, is gelegen in de 
stad Brussel en heeft een bruto-oppervlakte van 
ongeveer 28 456 m² (voor een netto-oppervlakte van  
18 255 m²). Er grenst geen enkele groene ruimte (tuin of 
binnenplaats) aan, waardoor het ecologisch potentieel 
zeer beperkt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.8 – CO2-uitstoot 
 
Op grond van de gegevens van 2015 werd eind 2016 een analyse van de CO2-voetafdruk gemaakt voor de 
activiteiten van de centrale zetel van de FOD, Waterloolaan 115.  
 
Uit die analyse blijkt dat binnen het bereik van het MMS het equivalent van 1 171 ton CO2 of 2,21 ton CO2 
per VTE werd geproduceerd. Die uitstoot kan worden uitgesplitst als volgt: 

 502 ton equivalent CO2 is afkomstig van het woon-werkverkeer van de personeelsleden (43 % van 
de totale uitstoot); 

 438 ton equivalent CO2 is het gevolg van het gasverbruik voor de verwarming van het gebouw 
(37 % van de totale uitstoot); 

 147 ton equivalent CO2 is afkomstig van de professionele verplaatsingen van de personeelsleden 
(13 % van de totale uitstoot); 

 70 ton equivalent CO2 is het gevolg van de verplaatsingen van de bezoekers naar en van de centrale 
zetel; 

 8 ton equivalent CO2 is afkomstig van ons papierverbruik; 
 6 ton equivalent CO2 stemt overeen met onze jaarlijkse afvalproductie. 

 
De mobiliteit van de personeelsleden en de bezoekers is ontegensprekelijk de activiteit die de meeste CO2 

veroorzaakt. Ook de verwarming zorgt voor veel CO2-uitstoot, als gevolg van de enkele beglazing in de 
vensters van de centrale zetel. 
De nieuwe gegevens betreffende CO2-uitstoot zullen worden bekendgemaakt in de volgende 
milieuverklaring. 
 
Geplande actie:  

 sensibilisatie van het personeel rond onze  
CO2-uitstoot; 

 bijwerken van onze gegevens inzake CO2-uitstoot. 
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6.  ONZE OPLEIDINGEN EN SENSIBILISATIE 
 

 
De FOD moet waken over de kennis van zaken van alle medewerkers wiens 
functie een significante impact op het milieu kan hebben. De opleidingsacties 
die worden georganiseerd in het kader van het MMS beogen de medewerkers 
de mogelijkheid te bieden de nodige kennis en vaardigheden te verwerven 
voor het bestendigen van onze milieuaanpak. Naast die opleidingsacties 
plannen de dienst Duurzame ontwikkeling en de cel Duurzame ontwikkeling 
ook sensibilisatie-acties rond de diverse aspecten van duurzame ontwikkeling 
en milieumanagement.  
 
 
 

Onze evolutie: 
 

Doelstellingen 
Performantie 

2012 
Performantie 

2015 
Performantie 

2016 
Performantie 

2017 
 Algemene 

evolutie 

 van 15 % van 
het aantal 
medewerkers 
dat is opgeleid 
en 
gesensibiliseerd 
omtrent de 
gewoonten en 
goede 
handelwijzen 
inzake 
duurzame 
ontwikkeling  

/ 
3 opleidings-

acties 
4 opleidings-

acties 
1 opleidings-

actie 

 

130 % 

10 sensibilisatie-
acties 

10 
sensibilisatie-

acties 

15 
sensibilisatie-

acties 

22 
sensibilisatie-

acties 

 

* de opleidings- en sensibilisatie-acties gevolgd door zowel het personeel binnen het bereik van het MMS als het personeel van de 

andere gebouwen van de FOD (centrale diensten en buitendiensten) worden in aanmerking genomen. 

 
Om het milieumanagementsysteem duurzaam te verankeren, biedt de dienst Duurzame ontwikkeling 
opleidingen aan in samenwerking met andere diensten en geeft de dienst een overzicht van de opleidingen 
van andere diensten waarin wordt stilgestaan bij het milieu. Die synergiën zijn uiterst belangrijk voor het 
succes van het milieumanagementsysteem en om ervoor te zorgen dat onze medewerkers in hun gedrag 
aandacht zouden hebben voor het milieu. 
 
De dienst Duurzame ontwikkeling en de leden van de cel Duurzame ontwikkeling organiseren ieder jaar 
sensibilisatie-acties. Die sensibiliseringsactiviteiten en -campagnes gaan over: 

 duurzame ontwikkeling;  
 de milieuaspecten van de dagelijkse activiteiten van de medewerkers;  
 de goede handelwijzen inzake milieu;  
 de verbetering van de milieuprestaties van de gebouwen. 

 
Uit de monitoring van de acties blijkt een groeiende sensibilisatie van de medewerkers van de FOD. Tussen 
2012 en 2017 is het aantal opleidings- en sensibilisatie-acties toegenomen met 130 %. 
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Reeds uitgevoerde acties: 

 heractivering van een netwerk van contactpersonen inzake duurzame ontwikkeling (POC's DO) in 
verschillende gebouwen van de FOD (centrale diensten en buitendiensten);  

 sensibilisatie-acties zoals de dagen van de duurzame ontwikkeling;  
 verzending van sensibiliserings-e-mails over internationale, nationale of regionale evenementen 

rond duurzame ontwikkeling;  
 deelname aan de opleiding Mobility Manager van Leefmilieu Brussel; 
 opleiding van een extra interne auditeur op initiatief van de POD Wetenschapsbeleid en in 

samenwerking met andere FOD’s; 
 opmaak van een competentierooster voor iedere dienst of functie betrokken bij het 

milieumanagement, in samenwerking met de directie Competentiemanagement en 
Kennismanagement van de stafdienst Personeel & Organisatie. 

 

Geplande acties: 

 test van het competentierooster voor de MMS-profielen en controle van de integratie van die 
profielen in het rooster van de verantwoordelijkheden van het MMS; 

 uitwerking van een methode voor de evaluatie van de verworven resultaten;  
 planning van een sensibilisatie-actie bestemd voor het schoonmaakpersoneel betreffende het 

gebruik van onderhoudsproducten en het begrip van de veiligheidspictogrammen; 
 organisatie van verschillende sensibilisatieacties en feedback voor een betere integratie van het 

personeel in het MMS; 
 behoud van de sensibilisatie op alle plaatsen (kantoren, bibliotheek, vergaderzalen, gangen en 

trappenhallen, archieven, mobiliteit); 
 gerichte sensibilisatie van het middle management; 
 aanbieden van een opleiding aan de interne EMAS-auditeurs inzake de nieuwe vereisten van EMAS 

en ISO 14000 en inzake de handelwijzen op het stuk van de interne audits; 
 aanbieden van opleidingen aan de medewerkers van de vestigingsplaats inzake documentbeheer; 
 integratie van verwijzingen naar het MMS in de nieuwe onthaalprocedure voor de medewerkers.  

 
 

Focus: Conferentie “Het klimaat verandert, en wij?” 
 
Uit een rondvraag die in 2013 werd uitgevoerd in opdracht van de FOD Leefmilieu blijkt dat het 
milieu voor de overgrote meerderheid van de Belgen (75 %) de grootste bekommernis blijft. Uit die 
rondvraag blijkt eveneens dat het merendeel van de Belgen de klimaatverandering beschouwen als 
een probleem dat moet worden aangepakt, dat zij verwachten dat de overheid grotere 
inspanningen levert en dat zij op de hoogte willen worden gehouden over het milieu. 
 
Sensibilisatie moet centraal staan in het kader van een doeltreffend milieumanagement. Zij moet 
zowel het personeel van de FOD als de betrokken partijen beogen.  In dat kader en op initiatief van 
een personeelslid van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden 
heeft de FOD Justitie op 26 september 2017 een unieke conferentie georganiseerd over het klimaat 
en de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. De sprekers waren erkende 
deskundigen: 

› Ignace Schops, eerste Belgische klimaatambassadeur van Al Gore en in 2008 laureaat voor 
de Groene Nobelprijs « Goldman Environmental Prize »;  

› Anaïs Berthier, advocate bij Client Earth en gespecialiseerd in de toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden. 

 
De conferentie werd aangekondigd op de website van de FOD Justitie en was vrij toegankelijk voor 
onze personeelsleden en partners. Er waren meer dan 80 personen aanwezig. 
 
 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/partners/bedrijven/mobility-management-training
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7.  ONZE COMMUNICATIE  
 
De goede werking van een milieumanagementsysteem hangt ook af van de interne en externe 
communicatie. De communicatieacties worden gepland en besproken met dienst Communicatie en 
informatie aan de burger.  
 
De medewerkers van de FOD moeten worden geïnformeerd over alles wat binnen het bereik van het MMS 
wordt gedaan met het oog op de implementatie ervan. Daartoe organiseert de dienst Duurzame 
ontwikkeling regelmatig interne communicatieacties rond onder andere de volgende thema's: 

 het beleid, de doelstellingen en de streefcijfers inzake milieu;  
 de milieuprestaties en -resultaten;  
 de goede handelwijzen inzake milieu;  
 de verantwoordelijkheden inzake milieumanagement;  
 de procedures die zijn ingevoerd om de goede werking van het MMS te waarborgen;  
 de stand van zaken van de integratie van het MMS;  
 alle nuttig geachte milieu-informatie. 

 
In het kader van zijn externe communicatie verspreidt ons departement regelmatig informatie over zijn 
activiteiten en opdrachten. Onze website omvat een pagina « Duurzame Ontwikkeling » met informatie 
over het milieumanagement binnen het bereik van het MMS. 
 
Er wordt niet alleen gecommuniceerd via die gekende kanalen voor externe communicatie. 
Overeenkomstig de vereisten van de EMAS-verordening en de ISO 14001-norm en om de goede werking 
van het MMS te waarborgen, wordt ook specifieke informatie verstrekt met het oog op: 

 het informeren van inschrijvers, leveranciers en onderaannemers;  
 het beantwoorden van de externe informatieaanvragen inzake milieu;  
 het publiceren van milieu-informatie (milieuverklaring);  
 het behandelen van de suggesties, klachten en opmerkingen van derden. 

 
Er werd een specifiek e-mailadres aangemaakt waarnaar de personeelsleden hun suggesties, opmerkingen 
en klachten inzake milieu kunnen versturen: emas@just.fgov.be. Ook derden kunnen opmerkingen 
formuleren en informatie aanvragen via de volgende e-mailadressen: info@just.fgov.be en 
klachten@just.fgov.be.  
 
Reeds uitgevoerde acties: 

 uitvoeren van een nieuwe opiniepeiling inzake milieu;  
 aanmaken van een eigen e-mailadres voor het MMS;  
 ontwerpen van milieu-identiteitskaarten en regelmatige update; 
 opstellen van vereenvoudigde milieu-identiteitskaarten voor het technisch personeel;  
 bijwerken van de rubriek Duurzame ontwikkeling en milieumanagement op het intranet;  
 ontwerpen van diverse beelden en dragers in het kader van de milieuaanpak;  
 ontwerpen van een banner « Hoe milieuvriendelijk ben ik? » voor het intranet;  
 opstellen van een communicatieplan «  MMS en duurzame ontwikkeling  ».  

 
Geplande acties: 

 studie over het eventuele gebruik van het netwerk Yammer als communicatiekanaal;  
 gestructureerd communiceren van de milieuprestaties van de centrale diensten;  
 bijwerken van de rubriek Duurzame ontwikkeling op de website van de FOD Justitie 

(http://justitie.belgium.be/nl/); 
 intensivering van de communicatie-acties, met inbegrip van de goede handelwijzen en onze 

milieuprestaties. 
 

mailto:emas@just.fgov.be
mailto:info@just.fgov.be
mailto:klachten@just.fgov.be
http://justitie.belgium.be/nl/
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8. ONZE REGELGEVENDE ASPECTEN EN ANDERE VEREISTEN 

De naleving van de wettelijke en regelgevende vereisten is een belangrijke voorwaarde van het 
milieumanagementsysteem. Daarom wordt aan de hand van een register toezicht gehouden op de 
geldende wet- en regelgeving en de aanpassingen daarvan. Omdat het toezicht erop niet garandeert dat de 
wet- en regelgeving ook wordt nageleefd, wordt de overeenstemming met de milieu- en andere 
regelgeving ook periodiek geëvalueerd aan de hand van regelmatige controles. 
 
De FOD moet steeds de bewijzen kunnen voorleggen die aantonen dat zijn activiteiten wettelijk in 
overeenstemming zijn met de Europese, federale, gewestelijke en gemeentelijke regelgeving inzake milieu.   
 
De milieuvergunning voor het gedeelte van de FOD dat binnen het bereik van het MMS valt, werd op  
4 juli 2012 verlengd voor een periode van vijftien jaar en is geldig tot 7 november 2027. 
 
Met het oog op de uitbreiding van onze milieuaanpak tot de andere centrale activiteiten van ons 
departement, hebben wij als doel: 
 van het aantal gebouwen van de centrale administratie waarvan de milieuprestaties worden verbeterd; 
 van het aantal gebouwen van de centrale administratie waarop een MMS van toepassing is. 
 
Reeds uitgevoerde acties: 

 naleving van de Brusselse en federale verplichtingen inzake mobiliteit; 
 plaatsing van een temperatuurmelder (thermometer) in het lokaal van de droge statische 

transformatoren;  
 naleving van de voorwaarden inzake brandveiligheid van de milieuvergunning (ventilatie van het 

stookolielokaal en compartimentering van de schrijnwerkerij);  
 plaatsing van een sluitingssysteem op de deuren die toegang geven tot de technische installaties 

(verwarmingsketel, koelgroepen);  
 plaatsing van het veiligheidspictogram « naakte vlam » op de deur die toegang geeft tot het lokaal 

van de noodstroominstallaties;  
 vervanging van de koelvloeistof van de koelgroep (tussenkomst van de eigenaar);  
 onderhoud en controle van onze technische HVAC-installaties door een onderhoudsfirma;  
 aanmaken van een gecentraliseerde gegevensbank voor de onderhoudscontracten van de 

technische installaties;  
 monitoring van het energieverbruik van de centrale diensten van de FOD;  
 verkrijgen van het energieprestatiecertificaat via de Regie der Gebouwen; 
 onderhouden van kleine toestellen voor airconditioning en omschrijving van een actieplan voor de 

toestellen die nog koelmiddel R22 bevatten. 
 

Geplande acties: 

 regulariseren van het soort en van het aantal fietsenstallingen voor het bereik van het MMS;  
 centraliseren van de archivering van de onderhoudsattesten en van de controle van de technische 

installaties;  
 invoeren en ontwikkelen van milieuprestatiedoelstellingen voor de andere gebouwen van de 

centrale administratie; 
 opstellen van een lokaal noodplan; 
 analyseren van het risico van de elektrische installatie; 
 aankopen van een thermische camera voor de controle van de elektrische installatie; 
 nadruk op milieubeleid in de contacten met de Regie der Gebouwen en de eigenaar. 
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9. MILIEU-IMPACT VAN ONZE OPDRACHTEN  

De milieuaspecten van de opdrachten die worden uitgeoefend binnen het bereik van het MMS vallen onder 
de activiteiten van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden. Dat 
directoraat heeft de volgende taken: 

 het voorbereidend werk leveren voor de ontwerpen van nieuwe aan te nemen normen en ze 
flankeren doorheen het normatieve proces met het oog op de aanneming en implementatie ervan; 

 onderhandelen over de nieuwe aan te nemen normen op Europees en internationaal vlak; 
 de belangen van België vertegenwoordigen en behartigen bij de Europese instellingen en de 

internationale organisaties, onder andere in het kader van de verslaggeving en de evaluaties; 
 individuele dossiers in welbepaalde domeinen behandelen ten dienste van de burger en van onze 

partners; 
 de minister van Justitie adviseren over al deze aspecten op strategisch, operationeel en technisch 

vlak. 
 
Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden bestaat sinds 2017 uit vier 
directies en adviseert de minister van Justitie in de domeinen waarvoor het bevoegd is, in het bijzonder het 
burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, het handelsrecht, het strafrecht, de fundamentele rechten en 
vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen. Het DG WL beheert ook de 
wapenwetgeving en de wetgeving betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 
In die domeinen levert het een bijdrage aan de aanneming van normen van nationaal recht en neemt het 
deel aan de onderhandelingen over internationale normen. Bepaalde normen van de burgerlijke 
rechtspleging en van de strafrechtspleging kunnen een milieu-impact hebben omdat zij de mogelijkheid 
bieden een beroep te doen op elektronische middelen of verplaatsingen inperken. Dit directoraat is echter 
niet de uiteindelijke eigenaar van die normen. Het DG WL is hoofdzakelijk betrokken bij normatief werk; de 
implementatie van normen behoort tot de taken van andere instanties. Dat normatief werk is evenwel 
afhankelijk van de politieke wil en de prioriteiten van de minister van Justitie in functie. Tijdens deze 
legislatuur werden heel wat hercodificatie-inspanningen geleverd om inzonderheid de ontwikkeling van 
elektronische toepassingen en tools voor het beheer van de procedures mogelijk te maken. Er werd ook 
meer aandacht besteed aan de behoeften van de partners van Justitie. 
 
Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden combineert die conceptuele 
activiteiten met tal van operationele taken. Het DG WL beheert aldus een brede waaier aan individuele 
procedures, zoals de verzoeken tot verandering van naam, de erkenning en registratie van internationale 
adopties, de behandeling van uitleveringsverzoeken, de voorbereiding van gratiedossiers, de behandeling 
van administratieve beroepen inzake het voorhanden hebben van wapens of de benoeming van voogden 
voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.   
 
In het kader van het MMS ontmoet de EMAS-coördinator jaarlijks de directeurs, de diensthoofden en de 
dossierbeheerders van dit directoraat-generaal om de milieuaspecten te identificeren die verband houden 
met hun activiteiten. Aangezien de link tussen de opdrachten van de FOD Justitie en het behoud van het 
milieu a priori niet vanzelfsprekend is, hebben die gesprekken zich op twee centrale vragen gericht: 

 werkt het directoraat-generaal mee aan de opmaak van een specifieke milieuregelgeving of 
maatregelen met een rechtstreeks milieu-impact? 

 heeft het directoraat-generaal operationele maatregelen met een milieu-impact genomen in het 
kader van het beheer van individuele dossiers? 

 
Het resultaat van die gesprekken wordt hieronder opgesplitst per directie van het directoraat-generaal 
Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden.  
 
Voor de volgende cyclus bestaat het doel erin nog een stap verder te gaan door de inperking van de  
milieu-impact te bevorderen bij de uitwerking van normen van de burgerlijke rechtspleging en van de 
strafrechtspleging.  
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9.1 – Opdrachten van directie I «  Personenrecht en burgerlijke stand  » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ontwerp modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand 

 
De directie «  Personenrecht en burgerlijke stand  » werkt mee aan de opmaak van het ontwerp van wet 
modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand overeenkomstig de beslissing van de ministerraad 
van 9 december 2016, met geplande inwerkingtreding op 1 januari 2019.  
 
In de registers van de burgerlijke stand worden alle gegevens van de burgerlijke stand van alle burgers 
opgetekend (akten geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding, erkenning van een kind, enz.). De digitalisering 
maakt het mogelijk om de procedures te vereenvoudigen (cf. akten van de burgerlijke stand aanvragen in 
een gemeente naar keuze), het aantal verplaatsingen te beperken, die aktes te downloaden en een dubbele 
archivering bij de gemeenten en de griffies van de rechtbanken te voorkomen (cf. minder papier / 
paperless-effect). 
 
Alle nieuwe akten van de burgerlijke stand worden digitaal opgesteld en geregistreerd. De bestaande akten 
worden op verzoek digitaal ingevoerd door de gemeenten. De registers van 589 gemeenten worden 
geïntegreerd in een centrale gegevensbank, die de papieren versie van de akten van de burgerlijke stand zal 
vervangen. De volledig elektronische akten kunnen digitaal worden ondertekend door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand door middel van de elektronische identiteitskaart. De gemeenten moeten a priori geen 
papieren versie van de akten meer afgeven, behoudens in enkele bijzondere gevallen wanneer die akten 
niet kunnen worden overgelegd bij buitenlandse autoriteiten of voor procedures in het buitenland. 
 
Die digitale akten kunnen ook elektronisch worden betekend. Artikel 78 van het ontwerp van wet voorziet 
immers erin dat de gegevens opgenomen in de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand kunnen 
worden meegedeeld of rechtstreeks toegankelijk zijn voor de personen waarop de akte betrekking heeft  
(of hun advocaat), de ambtenaren van de burgerlijke stand en de door hen gemachtigde beambten, de 
consulaire beambten, de magistraten en hun griffies, de ambtenaren van de Dienst Naamsverandering, van 
de Federale Centrale Autoriteit Adoptie en van de Centrale Autoriteit Buitenlandse Akten van de FOD 
Justitie, de notarissen, de parketten, de openbare overheden, de instellingen van openbaar nut en de 
instellingen van algemeen belang (voor zover het voorleggen van de gegevens van de akten van de 
burgerlijke stand noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten).  
 
Naast de betrokkenheid bij de opmaak van het wetsontwerp ondervindt de directie «  Personenrecht en 
burgerlijke stand  » een rechtstreekse weerslag van deze digitalisering van de akten van de burgerlijke 
stand wat de behandeling van individuele dossiers betreft. Die diensten hebben rechtstreeks toegang tot 
de gegevens opgenomen in de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand in het kader van de 
uitoefening van hun opdrachten. Die toegang vergemakkelijkt de elektronische informatiestroom en heeft 
een positieve weerslag op het papierverbruik. 

 Voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging procedure tot verandering van naam en 
voornamen (ongoing) 

 

 Significante aspecten: 
 ontwerp modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand; 
 voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging procedure tot verandering van naam en 

voornamen (ongoing); 
 ontwerp modernisering en digitalisering van justitie; 
 beheer van individuele dossiers.  
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De procedure voor de verandering van naam is thans geregeld in de wet van 15 mei 1987 met 
betrekking tot namen en voornamen. De toepassing van de geldende procedure onderstelt dat jaarlijks 
ongeveer 30 000 brieven worden gegenereerd (hetzij ongeveer 10 brieven per dossier). Dankzij de 
toekomstige informatisering van de gegevensbank van de akten van de burgerlijke stand moeten bepaalde 
gegevens (bijvoorbeeld akte van geboorte) niet meer worden opgevraagd aan particulieren en kunnen zij 
rechtstreeks elektronisch worden geraadpleegd via deze gegevensbank. 
 
Naar aanleiding van het ontwerp van wet tot oprichting van de Databank van Akten van de Burgerlijke 
Stand is de FOD Justitie eveneens overgegaan tot de vereenvoudiging van de procedure voor de 
verandering van naam en tot een inperking van de stappen in het kader daarvan, waardoor minder papier 
wordt verbruikt en minder brieven worden uitgewisseld. In het ontwerp van wet is immers in het volgende 
voorzien: 

- het verzoek tot verandering van naam moet vooraf worden geregistreerd bij de fiscale 
administratie (in plaats van aan het einde van de procedure) om ontvankelijk te worden verklaard 
en te worden behandeld door de FOD Justitie; 

- zodra de naamsverandering wordt toegestaan, wordt een koninklijk besluit opgesteld en 
ondertekend (op papier) en wordt de beslissing elektronisch overgezonden aan de Databank van 
Akten van de Burgerlijke Stand (niet langer op papier). Deze verandering geldt voor alle akten van 
de burgerlijke stand van de betrokkene. 
 

De bevoegdheid om de verzoeken tot verandering van voornamen te behandelen, wordt tot slot 
overgeheveld van de FOD Justitie naar de gemeenten, die dergelijke verzoeken elektronisch kunnen 
beheren. 
 
 

 Ontwerp modernisering en digitalisering van justitie 
 

Dit dossier staat onder het gezamenlijk beheer van directie II «  Vermogens-, economisch en gerechtelijk 
recht » en heeft inzonderheid betrekking op de elektronische ondertekening van authentieke akten. 
 
 

 Beheer van individuele dossiers  
 
Het positieve initiatief blijkt uit de informatisering en digitalisering van de processen en dossiers, buiten de 
documenten en authentieke akten.  Tijdens de behandeling van individuele dossiers en onder voorbehoud 
van de inachtneming van de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verlopen de 
uitwisselingen en communicatie bij voorkeur elektronisch, met uitzondering van de officiële en authentieke 
akten. 
 
Wat de dossiers inzake internationale adoptie betreft, wordt nog steeds een papieren versie gevraagd door 
de buitenlandse autoriteiten. 
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9.2 – Opdrachten van directie II «  Vermogens-, economisch en gerechtelijk recht  »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een duidelijke wil om de digitalisering van de gerechtelijke procedure uit te breiden, maar het werk 
verloopt geleidelijk, zowel wat de keuze van de betrokken rechtscolleges als de geselecteerde processen 
betreft. Een belangrijk aandachtspunt is de systematische wijziging van de woordenschat in de nieuwe en 
bestaande wetteksten om de elektronische verzending, de elektronische kennisgeving en de elektronische 
betekening mogelijk te maken. 
 
De wil van minister van Justitie Koen Geens bestaat in een maximale informatisering van de procedures. 
Deze digitalisering van Justitie beoogt een verlaging van de werklast van de griffies en de kosten die 
voorheen gepaard gingen met het postverkeer. Zij bevordert ook een betere bescherming van het milieu 
door het aantal verplaatsingen en papieren documenten te beperken. 
 
 

 Elektronische kennisgeving, mededeling of neerlegging van documenten 
 
De elektronische communicatie binnen Justitie neemt twee vormen aan: het netwerk e-Box en het systeem 
e-Deposit. 
 
Directie II «  Vermogens-, economisch en gerechtelijk recht  » heeft meegewerkt aan de voorbereiding van 
de wetgeving voor de invoering van de toepassing e-Deposit, waarmee documenten (conclusies, memories 
en dossierstukken) elektronisch kunnen worden neergelegd (upload). De gebruikers van die 
vestigingsplaats zijn niet langer afhankelijk van een fax, postbode of transporteur, noch van de 
openingsuren van de griffie. Bovenop die voordelen, draagt e-Deposit ook bij tot het verkleinen van de 
ecologische voetafdruk van de procedures: vermindering van het aantal afgedrukte stukken en van het 
aantal verplaatsingen naar de griffie. 
 
Met de invoering van het nieuwe artikel 32ter in het Gerechtelijk Wetboek beschikken de advocaten over 
de mogelijkheid om conclusies en stukken elektronisch neer te leggen bij de rechtbank. De stukken worden 
automatisch gelinkt aan een zaak en aan de betrokken partijen. Voorheen was die neerlegging enkel 
mogelijk op papier, per brief of ter plaatse bij de griffie, waarna de stukken moesten worden 
geïdentificeerd, gecodeerd, geklasseerd en gescand.  
 
Het systeem e-Deposit van de FOD Justitie werd genomineerd voor de twaalfde editie van de Agoria e-Gov 
Awards, waar prijzen worden uitgereikt aan federale overheidsdiensten die veelbelovende e-Govprojecten 

 Significante aspecten: 
 elektronische kennisgeving, mededeling of neerlegging van documenten;  
 oprichting van een elektronisch centraal register voor de invordering van onbetwiste 

geldschulden;  
 elektronische betekening en oprichting van het centraal register van 

gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders; 
 elektronische ondertekening van gedematerialiseerde authentieke akten; 
 oprichting van het Centraal Register Solvabiliteit; 
 oprichting van een elektronisch centraal register collectieve schuldenregelingen; 
 oprichting van een centraal erfrechtregister; 
 oprichting van een centraal register voor Europees conservatoir beslag op 

bankrekeningen; 

 beheer van individuele dossiers. 
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hebben verwezenlijkt. Het is een mooie erkenning voor deze applicatie waar niet alleen de 
advocaten, maar ook de vakorganisaties en de burgers gebruik van kunnen maken. 
 
In 2015 was het systeem operationeel in de hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen. Bij het hof van beroep te Antwerpen wordt reeds 27 % van de conclusies 
elektronisch ingediend. Het aanbod is stapsgewijs uitgebreid naar alle rechtbanken in België. 
 
Artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek voorziet eveneens in de elektronische kennisgeving, mededeling 
of neerlegging (niet gedekt door e-Deposit) tussen rechtsbeoefenaars door middel van het beveiligde 
netwerk e-Box. Voornoemde online mailbox draagt op zijn beurt bij tot een beter milieu. 
 

 Oprichting van een elektronisch centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden 
 
De wet van 19 oktober 2015 (zogenaamde wet «  potpourri I » ) houdende wijziging van het burgerlijk 
procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie regelt de invordering van onbetwiste 
geldschulden. Die wet voorziet in een nieuwe administratieve procedure en de oprichting van een centraal 
register voor de invordering van onbetwiste geldschulden bij de Nationale Kamer van 
Gerechtsdeurwaarders. Dat geïnformatiseerd register bevat alle gegevens die nodig zijn om het correcte 
verloop van de procedures voor de invordering van onbetwiste geldschulden te controleren en het proces-
verbaal van niet-betwisting uitvoerbaar te verklaren. 
De gerechtsdeurwaarders voeden het centraal register met alle afschriften van exploten, dagvaardingen, 
kennisgevingen, communicaties, betalingsfaciliteiten en processen-verbaal. Zij kunnen de gegevens 
rechtstreeks registeren en raadplegen. Dankzij die tool kan papier worden bespaard en kan onrechtstreeks 
een beter milieubehoud worden bevorderd. 
 

 Betekening op elektronische wijze 
 
De wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, de zogenaamde wet 
«  potpourri III », voorziet in een nieuwe betekeningswijze: de betekening op elektronische wijze (artikelen 
32quater/1 tot 32quataer/3 van het Gerechtelijk Wetboek). 
 
Concreet gebeurt de elektronische betekening op het gerechtelijk elektronisch adres dat de bevoegde 
autoriteit aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon heeft toegekend of, bij gebrek daaraan, op het 
adres van elektronische woonstkeuze. Het gaat om een ander elektronisch adres dat werd vastgelegd met 
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de geadresseerde. 
 
Daarnaast richt de wetgever een nieuwe geïnformatiseerde gegevensbank op, beheerd door de Nationale 
Kamer van Gerechtsdeurwaarders: het centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van 
gerechtsdeurwaarders. Dat register waarborgt de follow-up van de elektronische betekeningen en 
bevestigt al dan niet de ontvangst ervan binnen 24 uur aan de gerechtsdeurwaarder. De elektronische 
betekening is zowel van toepassing in burgerlijke zaken als in strafzaken en is op 31 december 2016 in 
werking getreden. Deze digitale evolutie is een extra stap vooruit voor het milieu en maakt van de 
gerechtsdeurwaarder een spilfiguur bij de informatisering van Justitie, waarbij hij steeds de keuze heeft 
tussen de persoonlijke of elektronische betekening. 
 
Overeenkomstig de parlementaire werkzaamheden vormt een «  dergelijke betekening een belangrijke 
nieuwe stap in het realiseren van een elektronische procesvoering. De geplande hervorming vertaalt zich 
onder meer in een aanzienlijke tijdswinst, een verhoogde kostenefficiëntie en verbeterde informatie-
uitwisseling, een vereenvoudiging van een aantal handelingen evenals in een vermindering van de 
geproduceerde papierberg ». 

 Elektronische ondertekening van gedematerialiseerde authentieke akten 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2015101901
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2015101901
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De wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, de zogenaamde wet 
«  potpourri III », wijzigt het Burgerlijk Wetboek en voorziet in de elektronische ondertekening van 
authentieke akten. Overeenkomstig artikel 1317 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de 
overheidsambtenaren een elektronische handtekening plaatsen op de opgestelde, ontvangen of betekende 
gedematerialiseerde authentieke akten.  
 
In de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van 
bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie worden de geldigheidsvoorwaarden van de elektronische handtekening 
van artikel 1317 nader bepaald. Het moet gaan om een gekwalificeerde elektronische handtekening:  
«  De hoedanigheid van de ondertekenaar dient steeds te kunnen worden gecontroleerd aan de hand van 
een bij wet bepaalde authentieke gegevensbank. ». Het gaat om de meest verregaande en veilige vorm van 
elektronische handtekening. 
 
De elektronische ondertekening van authentieke akten is dus voorzien in de wet, maar de implementatie 
levert grote problemen op, met name de oprichting en het beheer van een gegevensbank met de 
authentieke handtekeningen.  
 
 

 Oprichting van het Centraal Register Solvabiliteit 
 
Sinds 1 april 2017 worden alle faillissementsdossiers elektronisch geregistreerd en bewaard gedurende 30 
dagen in het Centraal Register Solvabiliteit overeenkomstig de wet van 1 december 2016 tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997.  
 
Het gaat om een geïnformatiseerde gegevensbank waarin alle gegevens met betrekking tot de in België 
uitgesproken faillissementen worden opgenomen, hetgeen de toegang tot het dossier van de procedure 
vergemakkelijkt voor alle actoren van het faillissement. Dankzij deze toepassing kunnen de schuldeisers 
hun schuldvordering bij de curator van het faillissement indienen zonder zich daarvoor met hun papieren 
dossier fysiek naar de griffies te moeten begeven. Alle personen die bij een faillissement betrokken zijn 
(schuldeisers, schuldenaars, curatoren, deurwaarders, notarissen, magistraten, enz.) kunnen het dossier 
digitaal raadplegen en hebben aldus steeds zicht op de voortgangsstaat van het dossier. 
 
De invoering van het Centraal Register Solvabiliteit kadert in de informatisering van Justitie en bespaart de 
griffie 200 000 fysieke neerleggingen per jaar.  
 
 

 Oprichting van een elektronisch centraal register collectieve schuldenregelingen 
 
De wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht 
op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS 30/12/2016) voorziet in de 
invoeging van een nieuw artikel 1675/20 in het Gerechtelijk Wetboek houdende het centraal register 
collectieve schuldenregelingen. 
 
Dat geïnformatiseerd centraal register verzamelt alle gegevens en alle stukken betreffende een procedure 
van collectieve schuldenregeling en vormt het platform voor de uitwisselingen tussen de rechtbank, de 
schuldbemiddelaar, de schuldenaar en de schuldeisers. De grootste wijziging heeft betrekking op de 
schuldbemiddelaars die inzonderheid rechtstreeks toegang zouden hebben tot de gegevens van de 
collectieve schuldenregeling waarvoor zij optreden en die zelf de wijzigingen aan hun adviezen zouden 
moeten toevoegen.  
 

 Oprichting van een centraal erfrechtregister 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017070624&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#modification
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf47950&anchor=lf47950-10
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf47950&anchor=lf47950-10
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf47950&anchor=lf47950-10
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De wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van 
bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie regelt de oprichting van een nieuwe authentieke bron: het centraal 
erfrechtregister (CER). 
 
Dit elektronisch register treedt in werking op 1 maart 2018 en moderniseert het beheer van de 
nalatenschappen. Het register centraliseert de informatie betreffende de nalatenschappen en de registratie 
van de gegevens van de akten en attesten van erfopvolging die zijn opgemaakt door een notaris, de 
verklaringen van verwerping en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, alsook de Europese 
erfrechtverklaringen. 
 
Alle metagegevens van voornoemde belangrijke documenten in de regeling van de erfopvolging van een 
overledene kunnen makkelijk worden teruggevonden en geraadpleegd door alle betrokken personen 
(particulier of professioneel).  
 
De oprichting van een centraal erfrechtregister maakt een administratieve vereenvoudiging en een betere 
inachtneming van het milieu mogelijk:  

- de verklaringen van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten niet meer op 
papier worden bewaard bij de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg van het 
arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen; 

- de betrokkenen moeten zich niet meer tot verschillende instanties richten om de informatie terug 
te vinden, waardoor verplaatsingen kunnen worden voorkomen. 

 
 

 Oprichting van een centraal register voor Europees conservatoir beslag op bankrekeningen 
 
Thans is het voor een schuldeiser zeer moeilijk om te weten of zijn schuldenaar rekeningen heeft bij een 
bank van een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze situatie moet veranderen.  
 
Het ontwerp van wet van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 
houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen 
van geschillenoplossing voorziet immers in de oprichting van een “centraal register voor Europees 
conservatoir beslag op bankrekeningen” bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.  Die Kamer 
speelt een centrale rol en is ermee belast die informatie bij onze banken te verzamelen en over te zenden 
aan het rechtscollege van een andere lidstaat die daarom verzoekt in het kader van de Europese procedure. 
In het kader van Belgische procedures kunnen de schuldeisers de beslagrechter in dezelfde 
omstandigheden informatie opvragen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 
  
Dankzij dit elektronisch centraal register kunnen de Belgische schuldeisers alle informatie verkrijgen zonder 
zware procedure, uitwisseling van brieven of eventuele vruchteloze verplaatsingen. 
 
 

 Beheer van individuele dossiers  
 
De diensten van directie II « Vermogens-, economisch en gerechtelijk recht » hebben oog voor het 
papierverbruik en voeren een denkoefening rond het nut van de afdrukken en kopieën bij de herziening 
van hun werkprocessen.  
 
Bij het beheer van individuele dossiers gebeuren de uitwisselingen via e-mail zodra de externe partners 
principieel akkoord gaan (cf. staten of andere Belgische overheden aanvaarden de uitwisseling via e-mail), 
met uitzondering van de officiële documenten die per post moeten worden verzonden. Er vonden 
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initiatieven plaats om een elektronisch beheer van de dossiers te bevorderen, waarbij rekening 
werd gehouden met de IT-mogelijkheden en de wettelijke en administratieve verplichtingen.  
 

9.3 – Opdrachten van directie III «  Strafrecht » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De digitalisering en informatisering van de procedures staat eveneens voorop in de dossiers die directie II 
«  Strafrecht » behandelt.  
 
 

 Afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media 
 
Begin 2000 heeft de wetgever voor het eerst in België het gebruik van videoconferenties toegelaten als 
communicatietool tussen de partijen bij een strafproces. Het doel bestaat erin bepaalde categorieën van 
personen te beschermen gelet op hun leeftijd of de aard van de misdrijven. Bijkomend draagt dit ook bij tot 
de beheersing van de gerechtskosten in strafzaken door het verhoor van personen in het buitenland 
mogelijk te maken. Vanuit die invalshoek vertaalt de milieu-impact van die bepalingen zich op het niveau 
van de mobiliteit en de beperking van de verplaatsingen. 
 
Het eerste initiatief ten voordele van het gebruik van videoconferenties is de wet van 28 november 2000 
betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Die wetgeving voorziet in de mogelijkheid 
om een minderjarige getuige te horen via videoconferentie wanneer het hof of de rechtbank zulks nodig 
acht om de waarheid aan het licht te brengen. 
 
Het tweede initiatief spruit voort uit de wet van 2 augustus 2002  betreffende het afnemen van 
verklaringen met behulp van audiovisuele media, die onder bepaalde voorwaarden voorziet in de 
mogelijkheid om bedreigde getuigen te verhoren via audiovisuele media: het verhoor op afstand, de 
audiovisuele opname en audio-opname van het verhoor. 
 
Concreet kunnen de procureur des Konings en de onderzoeksrechter overgaan tot het verhoor via een 
videoconferentie, een gesloten televisiecircuit of een teleconferentie van een getuige die een 
beschermingsmaatregel geniet toegekend door de Getuigenbeschermingscommissie of van een getuige, 
een deskundige of een verdachte die in het buitenland verblijft, met diens instemming, indien de 
persoonlijke verschijning van die persoon niet mogelijk of gewenst is. Zij kunnen ook de audiovisuele 
opname of audio-opname van een verhoor bevelen. Hetzelfde geldt voor de feitenrechters, onder 
voorbehoud van enige nuancering. 
 

 Elektronisch strafdossier 
 
De bevoegdheid van directie III «  Strafrecht » in het elektronisch strafdossier bestaat erin wetteksten op te 
stellen wanneer in nieuwe bepalingen of wijzigingen in het bestaand wettelijk kader wordt voorzien. 

 Significante aspecten: 
 afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media;  
 elektronisch strafdossier; 
 elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid 

en de sociale fraude;  
 elektronische kennisgeving; 
 rapportage en evaluatie op het stuk van de bestrijding van milieucriminaliteit; 
 beheer van individuele dossiers.  
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Dankzij JustScan zijn papieren dossiers verleden tijd. Sinds eind 2015 kunnen alle gerechtelijke 
arrondissementen de dossiers rechtstreeks scannen. Een gerechtelijk dossier is vaak een papieren 
rompslomp. JustScan, het digitale scanprogramma van de FOD Justitie, maakt aan deze archaïsche praktijk 
een eind. Dankzij de applicatie kan Justitie strafrechtelijke dossiers met een onderzoek scannen en dus 
digitaal beheren. Na een testronde in enkele pilootsites komen alle andere rechtbanken en parketten nu 
aan bod. Justitie gaat ook na welke andere opties JustScan biedt. 
 
Het is een bekend beeld: griffiers die in de kelder op zoek gaan naar het gevraagde dossier, waarna 
advocaten de duizenden pagina’s papier doornemen en de belangrijkste zaken inspreken op een dictafoon. 
Nu kregen alle betrokken partijen (parketmagistraten, onderzoeksrechters, rechters, griffiepersoneel, 
advocaten en verdachten) gewoon een digitaal dossier op cd of dvd, waarmee zij onmiddellijk aan de slag 
konden. 
 
Tegelijk met JustScan is het proefproject ConsultOnline van start gegaan in de gevangenis te Sint-Gilles en 
Marche, waardoor de gedetineerden hun gescande strafdossier kunnen raadplegen in de gevangenis. Dat 
levert een pak voordelen op, aangezien het vervoer van gedetineerden een riskante, dure en omslachtige 
zaak is.  
 
Voordelen van JustScan: 

– de dossiers zijn overal, onmiddellijk en permanent toegankelijk; 
– informatie kan in een oogwenk worden opgezocht; 
– tijdswinst voor de rechterlijke macht; 
– vlottere samenwerking tussen de betrokken partijen;  
– beveiligde toegang;  
– betere bescherming tegen vernietiging of diefstal; 
– extra exemplaren zijn beschikbaar in een vingerknip op cd of dvd; 
– economische winst en beter voor het milieu door een besparing op papier. 

 
JustScan in cijfers, het concrete voorbeeld van het dossier Gellingen: 

– het digitale dossier over de ramp in Gellingen bespaarde 11 000 000 pagina’s papier, wat 
overeenstemt met een besparing van 44 000 euro aan papier en een geschatte totale besparing 
van 315 000 euro (papier, toners, onderhoud machines en manuren);  

– de geschatte tijd voor de aflevering van papieren kopieën telde 200 dagen;  
– de productie van 150 dvd’s nam slechts 5 dagen in beslag (vandaar tijdswinst). 

 
 

 Elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de 
sociale fraude  

 
Het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 «  Regeling van bepaalde aspecten van 
de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de 
sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek voorziet in de invoering van 
het e-pv en biedt de sociale inspecteurs de mogelijkheid om hun proces-verbaal tot vaststelling van een 
inbreuk elektronisch mee te delen aan het openbaar ministerie.  
 
 
 

 Elektronische kennisgeving 
 
Tijdens de opmaak van nieuwe regelgeving ziet de directie «  Strafrecht » toe op een systematische 
verzending bij gewone brief, per telefax of op elektronische wijze, hetgeen de impact van de procedure op 
het milieu verlaagt. 
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 Rapportage en evaluatie op het stuk van de bestrijding van milieucriminaliteit 
 
De dienst Europees Strafrecht coördineert de bijdrage van het departement in antwoord op de vragenlijst 
van de Europese Commissie ter evaluatie van de bestrijding van milieucriminaliteit op nationaal vlak en de 
doeltreffendheid van de Europese instrumenten die van toepassing zijn, te weten richtlijn 2008/99/EG 
(bescherming van het milieu door middel van het strafrecht) en richtlijn 2009/123/EG (verontreiniging 
vanaf schepen).   
 
In 2017 is de dienst ook bevoegd voor de FOD om mee te werken aan de achtste wederzijdse 
evaluatiecyclus van de groep «  Algemene aangelegenheden, waaronder evaluatie » van de Europese Raad 
op het stuk van de bestrijding van milieucriminaliteit. 
 
 

 Beheer van individuele dossiers  
 
Wat de behandeling van individuele dossiers betreft, wordt voorrang gegeven aan het scannen van de 
documenten, het elektronisch beheer van de dossiers en de elektronische uitwisseling van informatie. 
 
 

 Andere 
 
Binnenkort zullen nog andere projecten worden opgezet, waaronder: 

– project rond de elektronische verzending van vonnissen naar de betrokken persoon of diens 
advocaat, voor de burgerlijke zaken en strafzaken; 

– project rond de aanpassing van de regelgeving inzake de gerechtskosten om de digitalisering van 
procedure voor de validatie en de betaling van de gerechtskosten te bevorderen; 

– voorontwerp van wet houdende de informatisering van de verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van de uitvoering van de wettelijke opdrachten van het gevangeniswezen. 

 
 

9.4 – Opdrachten van directie IV  «  Fundamentele rechten » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Manual on human rights and the environment. Principles emerging from case-law of the European 
Court of Human Rights 

 
In 2006 heeft de dienst Rechten van de Mens meegewerkt aan de opmaak van de brochure van de Raad 
van Europa inzake milieurecht: Manual on human rights and the environment. Principles emerging from 
case-law of the European Court of Human Rights. De brochure strekt ertoe de lidstaten bij hun 
besluitvorming bewust te maken inzake milieu door zich te baseren op de arresten en onderrichtingen van 
het EHRM (cf. inachtneming van de milieu-impact in het besluitvormingsproces, evenwicht tussen het 
respect voor het milieu en het algemeen belang). 
 
 

 Significante aspecten: 
 manual on human rights and the environment. Principles emerging from case-law of the 

European Court of Human Rights; 
 beheer van individuele dossiers. 
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 Beheer van individuele dossiers 
 
De dienst Voogdij legt de klemtoon op digitalisering en elektronische uitwisselingen, indien mogelijk. De 
invordering van schuldvorderingen voorgeschoten door de voogden van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen moet jammer genoeg nog steeds op papier worden ingediend met het oog op de facturatie 
ervan. Thans wordt onderzocht hoe die papieren procedures kunnen worden beperkt. 
 
 
9.5 – Opdrachten van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden 

 
 
 
 
 
 
 
 

 RIA-formulieren 
 
De RIA beoogt de kwaliteit van het openbaar beleid te verbeteren door van tevoren de potentiële gevolgen 
van het project op een brede waaier van domeinen te analyseren, zowel economisch als maatschappelijk 
en ecologisch. Enkel regelgevingsontwerpen die onderworpen zijn aan de goedkeuring door de 
ministerraad dienen verplicht de RIA-procedure te volgen. 
 
Binnen de FOD Justitie zijn de personeelsleden van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele 
Rechten en Vrijheden rechtstreeks betrokken bij die RIA-procedure, waarin uitdrukkelijk is voorzien in de 
normatieve werkprocessen. Zij vullen de RIA-vragenlijst in, rekening houdend met de beschikbare tijd en de 
haalbaarheid van de analyse. 
 
Ons departement stelt evenwel vast dat deze test bepaalde beperkingen vertoont: 

– de vragenlijst is niet echt afgestemd op het wetgevend werk binnen het domein van Justitie en veel 
vragen zijn niet relevant ten aanzien van de aan te nemen normen; 

– de RIA is niet geschikt voor de potpourriwetten die diverse bepalingen bevatten, aangezien zij is 
ontworpen voor afzonderlijke wetsontwerpen en niet voor de talrijke maatregelen die worden 
genomen in het kader van de potpourriwetten; 

– gelet op het ritme van het normatieve werk en het korte tijdsbestek tussen de stabilisatie van de 
tekst en de goedkeuring ervan door de regering, gebeurt de regelgevingsimpactanalyse slechts 
oppervlakkig. 

 
 

 Gebruik van een gedeelde documentenserver  
 
Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden maakt gebruik van een 
gedeelde documentenserver voor het beheer en de follow-up van de wetsontwerpen. Alle documenten en 
stukken voor de opmaak van wetgevende teksten worden gecentraliseerd, medegedeeld en opgeslagen op 
dit uniek platform en zijn toegankelijk voor de medewerkers van het directoraat-generaal. Deze 
geïnformatiseerde tool voorkomt papieren afdrukken, hoewel de uiteindelijke versie van de 
wetsontwerpen en de bijlagen nog steeds dubbelzijdig worden afgedrukt en ter ondertekening worden 
voorgelegd aan de minister.  
 

 

 Significante aspecten: 
 RIA-formulieren; 
 gebruik van een gedeelde documentenserver;  
 beheer van individuele dossiers. 
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 Beheer van individuele dossiers  
 
Bij het beheer van individuele dossiers wordt systematisch de voorkeur gegeven aan elektronische tools en 
methodes wanneer de technische middelen voorhanden zijn.  
 
Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden wil de elektronische 
behandeling van die individuele dossiers mogelijk maken door te voorzien in online aanvraagformulieren in 
het kader van de dossiers. De burger zou zijn aanvraag dan rechtstreeks kunnen invullen en indienen via de 
website van de FOD. Dit vereist uiteraard IT-middelen die nog niet beschikbaar zijn.  
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10. ONZE VOLGENDE MILIEUVERKLARING 

De volgende milieuverklaring zal in juni 2019 worden bijgewerkt. 
 
 
 
11. CONTACT 

Dienst Duurzame ontwikkeling 
E-mail: emas@just.fgov.be  
Meer info: www.justitie/belgium.be/nl/  
 
  

mailto:emas@just.fgov.be
http://www.justice/belgium.be/nll/
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12. VERKLARING VAN DE MILIEUVERIFICATEUR OVER DE VERIFICATIE- EN 

VALIDERINGSWERKZAAMHEDEN 
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