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Centrale diensten van de FOD Justitie (wetgeving, logistiek,
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ENKELE VOORBEELDEN VAN GEREALISEERDE ECODYNAMISCHE ACTIES
Ecobeheer = besparen
Follow-up van het water-, elektriciteits- en gasverbruik om eventuele onregelmatigheden op te
sporen.
Regelmatig onderhoud en optimalisering van de regeling van technische installaties in functie van
de uren waarop de lokalen worden gebruikt. Contact met de Regie der Gebouwen en de eigenaar
om de energieprestatie te verbeteren en de reglementaire conformiteit te garanderen.
Steeds meer rekening houden met duurzaamheidscriteria bij aankopen en overheidsopdrachten.
Acties om het papier- en energieverbruik te verminderen: vernieuwing van het IT-park, vervanging
van multifunctionele printers en beperking van persoonlijke printers, geleidelijke digitalisering van
de dossiers en bestellingen, afschaffing van papieren communicatiemiddelen, coherent beheer
van de archieven, installatie van ledlampen in de trappenhuizen.

Ecobeheer = goede gewoonten
Validering en ondersteuning van de milieuacties door de directie.
Paperless vergaderingen van het directiecomité.
Toenemende afvalbeheersing via de installatie van sorteereilanden, de centralisering van
gevaarlijk afval, de monitoring van geproduceerd afval en de selectieve verwijdering van afval.
Geleidelijke toename van recto-versoafdrukken en -kopieën.
Ondersteuning van een duurzame mobiliteit via de terugbetaling van de abonnementen van het
openbaar vervoer, de aanmaak van een toegankelijkheidsfiche, de betaling van een premie voor
het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer en de terbeschikkingstelling van
dienstfietsen.

Ecobeheer = creativiteit
Sensibilisering van het personeel voor het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling tijdens
thematische activiteiten en via diverse communicatiemiddelen.
Delen van goede praktijken met de andere gebouwen van de centrale administratie en het
departement (gevangenissen, hoven en rechtbanken, commissies en onafhankelijke diensten).
Verkrijgen van het EMAS-certificaat en het ISO 14001-label.

Gelabeld sinds
Manager

2016
Dhr. Jean-Paul JANSSENS,
voorzitter van het Directiecomité
Labelverantwoordelijke Mevr. Cindy RENARD,
attachee Duurzame ontwikkeling
Contact
02/542.72.56 Cindy.Renard@just.fgov.be
Website
www.justice/belgium.be
Personeel
530,33 VTE (voltijds equivalenten)

Leefmilieu Brussel – fiche label 'Ecodynamische onderneming'
Gelabeld of verlengd aan jury van oktober 2016

