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Inleiding  

Reeds vele jaren hebben de directie en het personeel van de Federale Pensioendienst (FPD) aandacht voor het milieu. De FPD heeft daarom enkele concrete 
maatregelen genomen om de negatieve effecten op het milieu aanzienlijk te verminderen. We zijn er ons van bewust dat dit een continu proces is en hebben 
besloten, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2005, ons te engageren voor het opstarten van een milieumanagementsysteem conform 
de EMAS-referentienorm (Eco Management and Audit Scheme). Dit managementsysteem laat ons toe de beoogde doelstellingen en acties concreet op te 
volgen. 

Zo kunnen alle prestaties op het vlak van directe en indirecte milieueffecten continu worden verbeterd. 

Dit initiatief vereist een mentaliteitsverandering van alle personeelsleden. 

Door ons echter bewust te worden van de  doelstellingen die we kunnen behalen, spreekt het voor zich dat deze aanpak alleen maar voordelen heeft voor 
iedereen. 

In deze optiek kan worden gewezen op het engagement sinds jaren van de FPD om duurzame ontwikkeling op te nemen in de bestuursovereenkomsten met 
de Belgische staat. 

Daarbij komt nog dat de FPD betrokken is in een netwerk van de openbare instellingen van sociale zekerheid  ten einde  synergiën, ook  op het vlak van het 
milieu, te genereren . 

 

 

 

  

DE COVID-19-PANDEMIE HEEFT DE FPD-
OPERATIES TWEE JAAR LANG ERNSTIG 

VERSTOORD.  DAAROM IS ER IN 2021 
GEEN MILIEUVERKLARING AFGEGEVEN.  
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Presentatie  

Context en locatie   

De basis van het huidige pensioenstelsel voor werknemers is in 1967 vast-
gelegd.  

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) werd in 1987 opgericht door de fusie 
van het Rijksdienst voor Werknemerspensioenen (RWP) en de Rijkskas 
voor rust- en overlevingspensioenen (RROP).  

Met ingang van 1 april 2016 fuseerde de RVP met de Pensioendienst voor 
de overheidssector (PDOS) en vormt het de Federale Pensioendienst 
(FPD).  De FPD neemt de rechten en plichten van voormalige organisaties 
(RVP en de PDOS) over.  

 

 

Missies en activiteiten                

De FPD is een cruciale speler op het uitgebreide terrein van de sociale ze-
kerheid in België.  

Als openbare sociale-zekerheidsinstelling (OISZ) heeft zij de volgende ta-
ken :  

● Informeer de burger over zijn pensioenrechten (pensioenen van werk-
nemers, pensioenen van ambtenaren en de inkomensgarantie voor ou-
deren - IGO).  

● Pensioenen toewijzen aan werknemers in loondienst, ambtenaren en 
IGO.  

● Pensioenen betalen van werknemers in loondienst, ambtenaren en zelf-
standigen en IGO. 

 

  

In 2021 bedroeg de pensioenuitgaven 
 EUR 52 000 000 000,00 
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Beheersplan  

Sinds 1 januari 2016 beschikt de FPD over zijn 5de  de bestuursovereenkomst met de federale overheid. Deze bestuursovereenkomst is verlengd met de 
amendementen van 2019-2020 en 2021. Deze overeenkomst en de wijzigingen daarvan leggen de wederzijdse engagementen vast tussen de FPD en de 
federale overheid. Het beheersplan van 2021 heeft betrekking op de operationele verbintenissen in het kader van deze overeenkomst en legt volgende doel-
stellingen vast.  

1. Hervormingen van de pensioenfondsen en de organisatie  van 
morgen 

Als expertisecentrum op het gebied van pensioenen wil de FPD zijn samen-
werking met de beleidsmakers versterken.   

De samenwerking zal gebeuren binnen een co-creatie- en iteratiemodel 
waarbij alle stakeholders - waaronder de actoren van de organisatie en van 
het kabinet, evenals de sociale partners - zullen worden betrokken tijdens 
het hele proces waarin deze hervormingen worden vormgegeven. 

De FPD zal er ook over waken dat deze hervormingen binnen de "Di-
giWave" en ARTwave -visie passen die het heeft geïnitieerd namelijk de 
digitale, culturele en structurele transformatie naar flexibiliteit, autonomie en 
verantwoordelijkheid. 

Meerdere projecten voor duurzame hervormingen worden voortgezet : "Ex-
SysPen 2.0" waarmee op lange termijn budgettaire ramingen kunnen wor-
den gemaakt en "Sleutelcijfers", dat beoogt om statistieken over de pensi-
oenen ter beschikking te stellen voor het publiek. 

2. Organisatiebeheer  

De goede uitvoering van de taken van de FPD vereist een goed bestuur op 
alle niveaus van de organisatie en een efficiënte sturing. In dit kader ontwik-
kelde de FPD een «strategisch personeelsplan»  dat erop gericht is zijn 
aantrekkelijkheid als werkgever te verhogen, het verwerven, onderhouden 
en delen van de kennis, het autonoom maken van een boekhoudkundig 

afsluitingsproces en het harmoniseren en vernieuwen van zijn verschillende 
IT-toepassingen .. 

3. Communicatie via mypension.be en sociale media  

In het kader van deze prioriteit richt de FPD zich op drie actiegebieden : de 
verdere ontwikkeling van mypension.be ; het sterke partnerschap tussen 
de FPD, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
(RSVZ) en Sigedis, en tenslotte de sociale media als instrument voor de 
burger om de FPD en het thema pensioenen te leren kennen.  

4. Integratie van aanvragen en processen van de regeling voor 
werknemers en ambtenaren  

De FPD zet zijn inspanningen voort op het gebied van een geïntegreerd 
beheer van de pensioendossiers van werknemers en ambtenaren, om niet 
alleen de voordelen voor haar klanten (ongeacht de regeling) te maximali-
seren, maar ook de arbeidsomstandigheden van haar personeel te verbe-
teren.  Door al hun activiteiten uit te voeren vanuit het elektronische dossier 
hoeven werknemers geen verschillende toepassingen meer te gebruiken en 
zal de verwerkingstijd van dossiers aanzienlijk worden verbeterd.  

Bovendien heeft de FPD, als onderdeel van de verdere integratie van de 
pensioenbetalingen van de eerste pijler in België, de betaling van het HR-
Rail-pensioen sinds 1 januari 2021 hervat.  Ook in het belang van de effici-
entie op federaal niveau bereidt de FPD zich voor op de mogelijkheid om 
uitkeringen te verzekeren namens de DG Personen met een handicap.



   
 

   
 

5. Automatisering  

De automatisering van het toekenningsproces werknemers is gebaseerd op 
het feit dat de FPD moet beschikken over correcte en volledige pensioen-
berekeningsgegevens en anderzijds op een krachtige rekenmotor die de 
nodige kwaliteitscontroles integreert.  

Met het proactief verkrijgen van het "pre-instructie" proces raadpleegt en 
valideert de FPD de loopbaangegevens van burgers die aan bepaalde voor-
waarden voldoen (afhankelijk van hun leeftijd en volledigheid van hun 

carrière) voordat hun aanvraag voor een pensioen wordt ingediend met het 
doel het pensioen automatisch toe te wijzen, dat wil zeggen, door alle men-
selijke interventie te elimineren.  

Voor de dossiers van ambtenaren ligt de nadruk momenteel op de ontwik-
keling van verschillende voorwaarden om op de lange termijn de automati-
sering van de toewijzing als zodanig mogelijk te maken. 
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Lokalisatie 

Naam Federale Pensioendienst (FPD) 

Type Openbare Instelling van sociale Zekerheid (OISZ) 

Adres van het hoofdkantoor Zuidertoren 

Europaesplanade 1 

1060 Brussel 

Telefoon (groene lijn) 1765 

E-mail info@sfpd.fgov.be 

Website www.sfpd.fgov.be  

NACE-code 84301 

 

De Zuidertoren 

Sinds 1967 is de hoofdzetel van de Federale Pensioendienst gehuisvest in het gebouwencomplex ‘De Zuidertoren’. 

De Zuidertoren verheft zich tegenover het Zuidstation en is met een hoogte van 150 meter het hoogste gebouw van Brussel. 

Dit torengebouw, dat werd opgericht in de 'golden sixties', heeft een bruto oppervlakte van 65.000 m² en huisvest ongeveer 
1.703,19 voltijds equivalent ( VTE)  personeelsleden op 1 december 2021. 

Ondergronds zijn er nog 3 kelderverdiepingen met daarin de werkplaatsen van het technische personeel, parkeerplaatsen voor 
het personeel, de verwarmingsketels, andere technische lokalen en archiefruimtes. 

Het gebouw is uitgerust met een lichte gevel in isolerend glas. Het totaal aantal ramen bedraagt meer dan 2.700. 

Naast deze toren werd een bijgebouw van 3 verdiepingen gebouwd.  In dit gebouw bevinden zich ICT-diensten, het personeels-
restaurant (tot 2021 beheerd door een non-profit organisatie) en een auditorium.   

Van januari 2003 tot november 2006 zijn er uitgebreide interne renovaties uitgevoerd.  

Dit betrof een volledige asbestverwijdering en de installatie van nieuwe valse vloeren, muren, valse plafonds, nieuwe sanitaire 
uitrusting, elektrische leidingen en een nieuw, efficiënt airconditioningsysteem.  
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Eind 2021 lanceerde de FPD een project om de Zuidertoren te renoveren. In 2022 zal een ontwerpbureau worden aangesteld om de lastenboeken voor deze 
werkzaamheden op te stellen.  Bij deze renovatie zal rekening worden gehouden met de gevolgen voor het milieu en de vermindering van het energieverbruik.  
De werkzaamheden zullen eind 2023 van start gaan en worden verdeeld in groepen van 5 tot 6 verdiepingen.  Het doel is om tijdens deze renovatie de norm 
van de Regie der Gebouwen van 10.5 m² per VTE toe te passen.  Op deze manier wordt de beschikbare ruimte optimaal benut en kunnen eventueel andere 
instellingen  naar de Zuidertoren verhuizen.  

De FPD heeft 15 regionale kantoren, waarvan 2 in de Zuidertoren. De andere 13 bevinden zich in de Vlaamse en Waalse regio's.  

Sinds 2006 zijn de diensten van CIMIRe en SIGedis gevestigd in de Zuidertoren.  

De voornaamste taak van CIMIRe is het opzetten van een individuele werknemersrekening in België.  SIGeDIS beheert databanken in de pensioensector.  

Dit zijn twee verenigingen zonder winstoogmerk, die dus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid bezitten, die uitdrukkelijk verantwoordelijk zijn voor het ver-
strekken aan de FPD van de bovengenoemde gegevens die zij up-to-date houden.  

Sinds 1 januari 2010 echter zijn de taken van de vzw CIMIRe, die ontbonden is, verdeeld tussen de FPD en de vzw SIGEDIS. 

 

Regionale kantoren   

Zoals hierboven vermeld is de FPD naast de Zuidertoren ook gevestigd in dertien regionale kantoren.  

Als onderdeel van de decentralisatie van diensten zijn de regionale kantoren verantwoordelijk voor het onderzoek van de 
pensioenaanvragen van werknemers en het onderzoek van de IGO-aanvragen, die onder hun territoriale bevoegdheid vallen.  
Zij zijn onder andere ook verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de FPD bij de arbeidsrechtbanken.  

Als onderdeel van de energieoptimalisering van gebouwen en de synergieën met andere sociale zekerheidsinstellingen heeft 
de FPD een project voor duurzaam vastgoedbeheer gelanceerd.  Op deze manier zullen verouderde gebouwen worden ver-
laten en zullen de beschikbare oppervlakken maximaal worden gebruikt.  

 

Antwerpen  

Het gebouw genaamd « Eiermarktgebouw », 
gelegen in Sint-Katelijnevest 54, heeft 14 ver-
diepingen, waaronder kelders, een winkelgale-
rij, 4 verdiepingen met verhoogde parkeergele-
genheid en 8 verdiepingen aan kantoren, 

evenals een conciërge ;  De verschillende ge-
bouwen zijn te huur, met uitzondering van de  

gehele 6e verdieping en een deel van de 5e ver-
dieping, bewoond door het regionaal kantoor 
van de FPD, op een oppervlakte van 1,295 m².  

Per 1 december 2021 waren er 44.5 VTE's.  

 

Aarlen 

De FPD is eigenaar van het gebouw Rue des 
Déportés 50, gebouwd in de jaren zestig ; het 



 

12 
 

regionaal kantoor van FPD is gelegen op de 2e 
en 3e verdieping, op een totale oppervlakte van 
372 m², terwijl de begane grond werd bewoond 
door huurders CREFIBEL en I.N.A.M.I. (die 
laatste bezet ook de gehele 1e verdieping) tot 
respectievelijk 31 maart 2017 en tot 28 februari 
2017, en huurders VEOLIA en Le Coup de 
Pouce delen de 4e en bovenste verdieping, het 
gebouw heeft een parkeerplaats.  

Per 1 december 2021 waren er 13 VTE's.  

 

Bergen 

De FPD is eigenaar en bezet het hele gebouw 
aan de Rue des Marcottes 1, bestaande uit 
1365 m² van de begane grond tot de 4e verdie-
ping, een conciërge op de 5e verdieping en een 
kleine buitenparking, 5 parkeerplaatsen worden 
bovendien gehuurd op de ‘’Parking de la Halle’’, 
slechts op enkele minuten lopen van het bu-
reau. 

Op 1 december 2021 waren er 32.5 VTE's. 

 

Brugge  

De FPD is eigenaar van het gehele gebouw aan 
de Torhoutsesteenweg dat dateert van 1993 ;  
de kantoren bevinden zich op een oppervlakte 
van 900 m² vanaf het gelijkvloers tot de 2e ver-
dieping, deze laatste omvat ook een deel van 
het appartement van de conciërge , dat zich ook 

uitstrekt op de 3e en tevens hoogste verdieping 
; het gebouw heeft een ondergrondse parking.  

Per 1 december 2021 waren er 39 VTE's.  

 

Charleroi  

Gebouw gelegen aan rue de Dampremy 73 be-
staande uit : kantoorruimte van de 1e tot de 4e 
verdieping, voor een oppervlakte van 1,238 m², 
een appartement voor de conciërge op de 4e 
verdieping;  een parking met 17 parkeerplaat-
sen aan de achterzijde van het gebouw die uit-
sluitend door het personeel mogen worden ge-
bruikt.  

Op het gelijkvloers is er een commerciële 
ruimte. Met een aangrenzend gebouw met ge-
scheiden verbruiken, zijn onze gebouwen on-
derdeel van een mede-eigendom beheerd door 
Sogim.  

Per 1 december 2021 waren er 35 VTE's.  

 

Gent  

De FPD is eigenaar van het volledige gebouw 
Koningin Fabiolalaan 116, dat in 1980 werd vol-
tooid ;  de diensten bevinden zich op de begane 
grond, 1e en 4e verdieping op 1,926 m² ;  Een 
deel van de begane grond en de 1e en 2e ver-
dieping worden verhuurd aan het RSVZ ;  Een 
deel van de 4e verdieping wordt verhuurd aan 
de Regie der Gebouwen ;  de 5e en bovenste 

verdieping omvat hoofdzakelijk de conciërge en 
een refter ;  het gebouw bevat een parkeer-
plaats in de kelder.   

Vanaf 1 september 2015 zijn er echter zware re-
novatiewerkzaamheden begonnen, die tot ge-
volg hadden dat de indeling van de verschil-
lende bewoners werd gewijzigd. 

De werkzaamheden werden in 3 fasen uitge-
voerd : 

● Van september 2015 tot februari 2016 wer-
den FPD-diensten tijdelijk geïnstalleerd op 
de 4e en 5e verdieping, de Regie der Gebou-
wen bleef op de 4e verdieping, het RSVZ   
bleef op de 2e en 3e verdieping 

● Van februari tot en met juni 2016, De FPD-
diensten bleven op de 4e en 5e verdieping, 
het RSVZ verhuisde naar de 1e verdieping, 
de Regie der Gebouwen verhuisde naar de 
begane grond; deze huurders zijn op deze 
locaties daar nu definitief gevestigd; 

● Van juni tot oktober 2016 : FPD-diensten ver-
huisden naar de 2e en 3e verdieping, de laat-
ste verdieping van de implementatie. 

Aan het einde van de werken bleef de 4e ver-
dieping leeg, maar de bedoeling is om ze te ver-
huren. De 5e verdieping, bestaande uit een ref-
ter en vergader- /opleidingslokalen is voor het 
gemeenschappelijk gebruik van de RSVZ en de 
FPD. 

Per 1 december 2021 waren er 62 VTE's. 
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Hasselt 

De FPD is eigenaar van het volledige gebouw 
Ridder Portmansstraat 16, het werd aangekocht  
in 2002 . De diensten zijn gevestigd van het ge-
lijkvloers (inclusief een kleine garage) tot de 3de 
verdieping , met een oppervlakte van 1,650 m², 
de 4e tot de 7e verdieping werden tot 1 maart 
2019 verhuurd aan de stad Hasselt. In septem-
ber 2019 werd begonnen met renovatiewerk-
zaamheden, die niet alleen onze diensten beïn-
vloeden maar deze van de  4e, 5e en 7e verdie-
ping. Alleen de 6e verdieping bleef vrij van be-
zetting ; de huur werd uitgesteld tot het einde 
van de renovatiewerkzaamheden. 

Bovendien is de FPD eigenaar en gebruiker van 
een buitenparking met 20 parkeerplaatsen op 
een terrein gelegen aan de Melkvoetstraat. 

Op 1 december 2021 waren er 46 VTE's. 

 

Kortrijk 

Het is een dubbel gebouw : aan de ene kant de 
Keer der Vlamingenstraat 6 met 3 verdiepingen 
en bezet door het regionale kantoor en een con-
ciërge ;  aan de andere kant de Nieuwstraat 25 
met inbegrip van de begane grond en de 1e ver-
dieping en verhuurd aan CAPAC.. Alle kantoor-
ruimte die door de FPD wordt ingenomen is 
1,011 m² groot.  

Per 1 december 2021 waren er 31 VTE's.  

 

Luik 

De FPD is eigenaar van het hele gebouw Rue 
Paradis 50, gebouwd in 1992, de kantoren be-
vinden zich op 1,612 m² van de 1e tot de 4e ver-
dieping (op deze verdieping, die de laatste is, 
bevindt zich ook de conciërge) ; De begane 
grond, die bestaat uit twee commerciële ruim-
tes, is bedoeld voor een ontvangstruimte voor 
bezoekers; daarnaast hebben we een buiten-
parkeerplaats, terwijl de FPD ook eigenaar is 
van 23 plaatsen op een aanpalende parkeerter-
rein onder het stelsel van mede-eigendom. 

Op 18 december 2019 werden de 1e verdieping 
(als onderdeel van een nieuw mede-eigendom-
stelsel)) en 5 ondergrondse parkeerplaatsen 
verkocht aan de RSVZ . 

Bovendien werden in september 2019 renova-
ties uitgevoerd in twee fasen : de eerste, die de 
3e en 4e verdieping beslaan. Het personeel van 
de FPD bezette voorlopig de 1e en 2e verdie-
ping. 

Tijdens de 2e fase werd op de 1e en 2e verdie-
ping in 2020/21 gerenoveerd, en verbleef het 
personeel op de 3e en 4e verdieping. 

Aan het einde van de renovatie nam de  RSVZ  
eind augustus/begin september 2021 bezit van 
de 1e verdieping. 

Per 1 december 2021 waren er 56 VTE's. 

 

 

Malmedy 

De FPD bezit 365 m² op de 1e en 2e verdieping 
van het gebouw Avenue des Alliés 28, dit ge-
bouw is onderworpen aan het stelsel van mede-
eigendom en is gebouwd in 1990 . We gebrui-
ken een parkeerplaats. 

Per 1 december 2021 waren er 11.5 VTE's. 

 

Moeskroen 

Gebouw gelegen Passage de la Poste 1 met 
395 m² kantoorruimte in een appartementen-
complex : LET OP : dit is het enig regionaal kan-
toor dat de FPD als huurder bezet. 

Per 1 december 2021 waren er 13 VTE's. 

 

Namen 

Het gebouw in Rue Godefroid 35 is onderwor-
pen aan het stelsel van mede-eigendom. Na di-
verse veranderingen als gevolg van authentieke 
akten ondertekend op 22 december 2010 en re-
novatiewerkzaamheden voltooid in juni 2012, 
bezit en bezet de FPD de begane grond, de 1e 
en 2e verdieping, evenals diverse kelderruimtes 
met een totale oppervlakte van 1,202 m² . Bo-
vendien bezit de FPD 17 overdekte parkeer-
plaatsen en 6 parkeerplaatsen in hetzelfde ge-
bouw ; de 3e verdieping van 297 m² zal te koop 
of te huur zijn; de rest van het gebouw is eigen-
dom van de RSVZ  en zijn private personen 
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eigenaar van sommige overdekte parkeerplaat-
sen. 

Per 1 december 2021 waren er 39.5 VTE's. 

 

Turnhout 

De FPD is eigenaar van het hele gebouw in R. 

Sniedersstraat 2 ; de diensten bevinden zich op 
de begane grond en 1e verdieping, met een op-
pervlakte van 515 m² ; het gebouw omvat ook 
een voormalige conciërgewoning (nu omge-
bouwd tot een vergaderlokalen voor het perso-
neel) en een ander appartement, gehuurd en 
bereikbaar via een aparte ingang. 12 parkeer-
plaatsen worden ook gehuurd bij Parking Viane, 
op een steenworp afstand van het kantoor. 

In september 2019 werden in 2021 renovaties 
naar de begane grond geïnitieerd en voltooid. 

Per 1 december 2021 waren er 24.5 VTE's. 
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Overzicht van het EMAS milieumanagementsysteem (of MMS) 

Wat is EMAS ? 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) is een milieumana-
gementsysteem (MMS) voor elke organisatie die zijn milieupresta-
ties wil evalueren en verbeteren. EMAS vereist een volledige nale-
ving van de milieuvoorschriften en wordt regelmatig gecontroleerd 
door externe auditeurs 

In dit kader is de EG-Verordening nr. 1221/2009 van het Europees 
Parlement (EMAS III) en van de Raad van 25 november 2009 be-
treffende de vrijwillige deelname van organisaties aan een commu-
nautair milieumanagement-  en auditsysteem (EMAS) van toepas-
sing.  

Een van de kenmerken van een MMS is een continue verbetering. 
Deze voortdurende verbetering volgt op de bekende PDCA-cyclus 
(Plan, Do, Check, Act). 

Bij EMAS is het belangrijk om audits en evaluaties uit te voeren. 
De belangrijkste instrumenten hiervoor zijn de milieuaudit en de di-
rectiebeoordeling. 

De milieuaudit is een beheersinstrument dat de werking van het 
MMS op regelmatige tijdstippen beoordeelt. 

In de Zuidertoren en in de regionale kantoren moeten alle aspecten 
van het MMS worden gecontroleerd. 
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Voor een grotere efficiëntie gebruiken we twee vormen van audit : 

● Interne audit : 

▬ Voor de Zuidertoren doen we ieder jaar een cross-audit met andere federale overheden. Van 2020 tot 2022 werden de interne audits van de Zuidertoren 
uitgevoerd door de FOD Financiën, in ruil daarvoor voerde FPD de interne audit van het gebouw Nort Galaxy uit. 

▬ Voor de regionale kantoren controleert de EMAS-cel de regionale kantoren door middel van steekproeven (twee Franstalige en twee Nederlandstalige 
kantoren) en na dit proces wordt elk regionaal kantoor om de drie jaar gecontroleerd. 

● De externe audit wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde milieuauditeur van EMAS : 

▬ Voor het MMS van de FPD en de Zuidertoren : ieder jaar. 
▬ Voor de regionale kantoren : gebruik van een methode van steekproeven die vergelijkbaar is met die voor interne audits. 
▬ De methode van steekproeven die wordt gebruikt voor interne en externe audits van het regionaal kantoor wordt aanbevolen in de EMAS-gebruikers-

handleiding (Europese beslissing 2017/2285 van 6 december 2017). 

De afwijkingen die tijdens deze controles worden aangetroffen, moeten worden gewijzigd door corrigerende maatregelen. 

Auditresultaten worden geanalyseerd tijdens een directiebeoordeling. Deze directiebeoordeling beoordeelt ten minste eenmaal per jaar de doeltreffendheid van 
het systeem en controleert of de milieudoelstellingen zijn bereikt en of er nieuwe doelstellingen moeten worden geformuleerd. In functie van de behoeften keurt 
de directie ook het vormingsplan goed. 

 

Scope van de EMAS-registratie 

Momenteel is de scope van de registratie de gehele bouwvoorraad die door de FPD wordt bezet, namelijk de Zuidertoren en de 13 gebouwen die door de 
regionale kantoren worden bezet. 
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Betrokkenheid van het management en milieubeleid  

De FPD heeft niet gewacht op de invoering van EMAS in 2008 om aandacht te besteden 
aan het milieu. 

Er doorgedreven afvalscheiding is al lang een feit in zowel de Zuidertoren als in de 
regionale kantoren. 

Tijdens de grote interne renovatie van de Zuidertoren heeft de FPD aandacht besteed  
aan energiebesparende technieken, zoals energiezuinige verlichting. Het waterverbruik 
werd ook beperkt door het plaatsen van tijdbegrenzers op de sanitaire installaties. 

De FPD is al enkele jaren actief betrokken bij de week van duurzame ontwikkeling. Het 
personeel is zich door verschillende acties bewust van de verschillende facetten van 
deze dit ontwikkelingsmodel. 

Door Fairtrade-koffie in de automaten aan te bieden dragen we een steentje bij met de  
handel met de landen in het Zuiden. 

Duurzame ontwikkeling en het milieu in het algemeen maken nu integraal deel uit van 
het FPD-bestuurscontract. 

In een intentieverklaring, een document dat is ondertekend door de Administrateur -
Generaal, verbindt de FPD zich ertoe een milieubeleid te voeren. Met behulp van EMAS 
zal de FPD zich richten op het voortdurend verbeteren van de milieuprestaties, het vol-
ledig naleven van milieuwetgeving en andere vereisten en het vergroten van het milieu-
bewustzijn onder alle personeelsleden van de organisatie. 
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Structuur en verantwoordelijkheden van het MMS  

Een MMS is een beheersysteem dat de organisatiestructuur, de planning, de verantwoordelijkheden, de praktijken, de procedures, de processen en de middelen 
die nodig zijn voor de ontwikkeling, de uitvoering, de realisatie, de herziening en het onderhoud van het milieubeleid. 

De functionele structuur is gebaseerd op het engagement van de FPD om het milieu te respecteren. 

Het instrument dat hiervoor wordt gebruikt is het milieuhandboek. In dit handboek wordt uitgelegd hoe de FPD wordt georganiseerd om een concrete invulling 
te geven aan het milieubeleid van de directie en aan de milieudoelstellingen van de Pensioendienst. Het is ook een intern en extern communicatiemiddel in het 
kader van de organisatie van de FPD op milieuvlak. 

Er werden 6 procedures uitgewerkt die alle domeinen omvatten waarin de FPD zijn milieubeleid wil voeren. De procedures zijn een weergave van de eisen van 
het EMAS-systeem en van de operationele eisen van de FPD. Het betreft : 

● Documentbeheer 
● Directiebeoordeling 
● Rechtstreekse aspecten 
● Onrechtstreekse aspecten 
● Monitoring en metingen 
● Beheer van de afwijkingen 
● Beheer van de registraties 
● Afvalbeheer 

 

● Interne communicatie 
● Externe communicatie 
● Interne audit 
● Milieuongevallen 
● Beheer van de opleidingen 
● Beheer van de toepasselijke milieueisen 
● Systematisch informeren van de leveranciers en onderaannemers 
● Organisatie van het aankoopbeleid 

De instructies zijn de concrete invulling , op het terrein , van de acties die moeten worden ondernomen op meer specifieke domeinen, zoals het sorteren van 
afval en gevaarlijk afval en van de preventie en de beheersing van milieuongevallen. 

Naast het beheer van de registraties beschikt de FPD ook over twee registers :  

▬ Het register met de Milieueffecten van de activiteiten van de FPD 
▬ Register met de wettelijke eisen 
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Organisatie van het milieubeheer 

In december 2021 werd binnen de afdeling Logistiek een cel Projecten, Innovatie en Duurzaamheid (PID) opgericht om onder meer de EMAS-certificering van 
de FPD te behouden, de milieudoelstellingen beter te bewaken en de daaruit voortvloeiende acties uit te voeren. Het dagelijkse beheer van deze cel bestaat 
erin  zich bezig te houden met de controle van de wettelijke conformiteit aan de hand van milieuvergunningen en het register van de wettelijke eisen. Ze staat 
in voor de beheersing en de actualisering van de belangrijkste milieuaspecten. Ze zorgt ervoor dat milieuclausules worden ingevoerd bij de aankopen, in 
samenwerking met de betrokken diensten, en ze neemt deel aan sensibiliseringsacties naar het personeel, de leveranciers en de onderaannemers. De cel 
werkt ook samen met de dienst Opleiding  voor de organisatie van opleidingen op milieuvlak. 

Zich bewust van de omvang van deze taak die wordt vertegenwoordigd door zijn directe en indirecte milieubeheer, versterkte de FPD de PID-cel van 3 voltijd-
equivalenten.  
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FPD-organigram 
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13 EMAS-contactpersonen voor 
de regionale kantoren 

 

 

 

  

  

 

   
   

 
  

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

   
  

 

 

Jan Callaerts 
Directeur Logistiek & FinanciënLo-

gistiek & Financiën 

Damien Devlieger 
Verantwoordelijk voor energie 

Erika Elpers 
Expert in preventie en bescherming op het werk 
Milieucoördinator 

Christophe Croughs 
Verantwoordelijk Projecten, Innovatie en Duurzaamheid 
Verantwoordelijk EMAS voor Zuidertoren 

Yves De Gheselle  
Verantwoordelijk gebouwbeheer 
Verantwoordelijk EMAS voor regionale kantoren 

Medewerkers Projecten, Innovatie en Duurzaamheid 
Medewerkers EMAS voor Zuidertoren en regionale kantoren 

 

Virginie 
Roekens 

Eléonore 
Mariage 

Nathalie 
Perrotti 
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Op het niveau van de centrale diensten wordt EMAS momenteel beheerd door Erika Elpers, Christophe Croughs, Yves de Gheselle en Eléonore Mariage, 
onder leiding van Jan Callaerts. Damien Devlieger, Virginie Roekens en Nathalie Perrotti ondersteunen het bovengenoemde team. 

In elk regionaal kantoor wordt een contactpersoon aangesteld om de follow-up van EMAS binnen de implementatie ervan te verzekeren (sensibilisering, energie, 
water, afvalbeheer, enz.). Deze EMAS-contactpersonen fungeren ook als verbindingsschakel tussen de regionale kantoren en de centrale diensten (informatie-
uitwisseling). 

 

Bovendien maakt de FPD deel uit van het Federaal Netwerk voor Milieumanagement, dat tot doel heeft de resultaten en de aanwezigheid van het MMS te 
verbeteren binnen de overheidsdiensten. 

 

De FPD maakt ook deel uit van 3 werkgroepen die verschillende Openbare Instellingen van sociale Zekerheid (OISZ) groeperen : 

 
De Werkgroep duurzame Ontwikkeling  : 

Duurzame ontwikkeling is gebaseerd op drie 
pijlers: Economische efficiëntie, sociale gelijk-
heid en behoud van het milieu. 

Deze groep coördineert de mondiale kwestie 
van duurzame ontwikkeling, en maakt het delen 
van huidige praktijken in OISZ mogelijk. 

Bovendien heeft Christophe Croughs sinds mei 
2022 het voorzitterschap van deze werkgroep 
overgenomen. 

 

 
De Werkgroep Mobiliteit : 

Deze groep voert de inventaris uit van het wa-
genpark van de OISZ, beheert de organisatie 
van de week van de mobiliteit en de bevorde-
ring van een soepelere mobiliteit. Deze groep 
bestudeert ook de mogelijkheid om elektrische 
laadpalen voor auto's en fietsen binnen de 
OISZ te installeren. 

 

 

 

 
De Werkgroep Logistiek : 

Deze groep richt zich op het beheer van ge-
bouw en de mogelijkheid van gezamenlijke 
aankopen. 

Deze drie werkgroepen komen regelmatig bij-
een om “beste praktijken” uit te wisselen en op-
lossingen te bieden voor verbeteringen op de 
verschillende domeinen en faciliterende activi-
teiten. De coördinatie tussen de drie groepen is 
gewaarborgd.

 

 



   
 

   
 

Activiteiten van het 
Milieumanagementsysteem 
(MMS) 
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MILIEUBELEID 

Verplichtingen voor naleving van 
regelgeving, voortdurende 
verbetering en voorkoming van 
verontreiniging 

V V C C I  U          I I I  I I   I  

PLAN Planning van milieuacties    V                       

▪ Milieuanalyse 
Identificatie van significante 
milieuaspecten (SMA) 

I V U U U            I  U  I    U  

▪ Wettelijke conformiteit 
Identificatie en integratie van 
wettelijke vereisten in het MMS 

I V C C U I                    I 

▪ Stakeholders 
Identificatie van belanghebbenden, 
hun behoeften en verwachtingen 

I I C V U            I  U  I    U  

▪ Context en uitdagingen 

Identificatie van interne en externe 
problemen die het bereiken van 
resultaten beïnvloeden 
(risicoanalyse) 

I V V U U            I  U  I    U  

▪ Doelstellingen en 
actieplanning 

 I V C C U  U          I I I  i      

INSTALLATIE VAN HET MMS                         V   

▪ Rollen en 
verantwoordelijkheden 

Human Resources, rollen, 
verantwoordelijkheden en autoriteit 

V C C C U     V                 

▪ Opleiding en sensibilisering 
Trainingsbehoeften identificeren, 
personeel trainen en bewustmaken 
van EMAS 

V C C C U      V                



 

24 
 

▪ Interne communicatie  V I C C I  I V      I    I I  i      

▪ Externe communicatie  V I C C I    V                  

▪ Documentbeheer 

Gedocumenteerde informatie 
vereist door de norm en 
noodzakelijk geacht voor de 
effectiviteit van het MMS 

I V C U U   C  C C  C I     U        

▪ Controle van 
gedocumenteerde informatie 

Identificatie van documenten, 
bijwerken, archiveren, ... 

 I V U U          V    I        

▪ Operationele kennis 
Identificatie van SMA-activiteiten, 
interviews, controles 

 V I C U U      V  U  V U U U  U    U  

▪ Voorbereid zijn op 
noodsituaties en respons 

Risico-identificatie, preventie, 
periodieke tests 

 I V C I I       V      U        

CONTROLE   V                         

▪ Bewaking en metingen 
Implementatie en bewaking van 
prestatie-indicatoren voor elke 
MMS 

 I C V U U           U  I      U  

▪ Registraties 
Registratie van de resultaten, 
beoordeling van de milieuprestaties 
en effectiviteit van het MMS 

I V C V U I                     

▪ Follow-up van de conformiteit  I I C V U U                   U  

▪ Non-conformiteiten, 
corrigerende en preventieve 
acties 

 I V C V U I            U U  U    U  

▪ Interne audit  I V C U U I  I I I I I I   I I   C I I   I  

DIRECTIEBEOORDELING 
Validatie van de werking van het 
MMS 

V V C C I  C               I     

MILIEUVERKLARING  V C C C I  I  V     I    I I   I I  I I 

                            

V = Verantwoordelijke en 
beslist Kan functies en taken delegeren, beslist en ondertekent  de strategische documenten. 

C = Coördineert Coördineert en voert de taken uit die specifiek zijn voor de MMS en is verantwoordelijk voor de interne technische functies in het MMS. 

U = Voert uit, neemt deel  

I = Informeert, neemt deel Bediende, kader of werknemer die geïnformeerd moet worden en in het proces betrokken zijn. 
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Actoren die betrokken zijn bij het MMS van de FPD 

Onze organisatie bevindt zich niet op een eiland. Als er een milieubeleid wordt gevoerd, zijn er ook andere belanghebbenden of stakeholders bij betrokken. 

We denken eerst aan de betrokkenheid van onze leveranciers, dienstverleners, huurders, etc. maar ook aan onze klanten, gepensioneerden. Voor deze laatste 
hebben we elektronische uitwisselingen ingevoerd (zie bijvoorbeeld de toepassing mypension.be).  

Alle grote leveranciers/dienstverleners ontvingen brieven waarin het milieubeleid en de noodzakelijke en specifieke instructies waren vermeld. 

 

Onderaannemers 

Verschillende onderaannemers ontvingen een brief over sensibilisering van het milieu. Sommigen van hen hebben ook specifieke instructies ontvangen, voor-
namelijk de grote onderaannemers die in de Zuidertoren zijn gevestigd : Veolia, G4S, ISS en Schindler. Deze laatsten werden opgeroepen actief deel te nemen 
aan het EMAS-project. Ze maken deel uit van de belangrijkste milieudoelstellingen van de FPD, zoals het sorteren en recyclen van afval. 

Bepaalde milieubepalingen zijn opgenomen in de lastenboeken wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

Voorafgaand aan de uitvoering van de werken krijgen aannemers specifieke instructies. De opvolging van de werken wordt tijdens wekelijkse vergaderingen 
verzekerd. 

 Ook andere partners werden hiervan op de hoogte gesteld, wat tot aanzienlijke milieuacties heeft geleid: 

● Zendingen via BPOST zijn sinds 2015 CO2-neutraal . Een CO2-compensatie werd uitgevoerd met behulp van CO2logic. Momenteel worden 
alle CO2-compensaties gedoneerd aan het Save Water for Rwanda-project. 

● NNOF (Nearly new Office Facilities) is een bedrijf dat gespecialiseerd is het ecologisch transformeren van bestaand kantoormeubilair. Dit 
was nuttig tijdens de verschillende verhuisbewegingen alvorens over te gaan naar een nieuwe implementatie van de diensten in het kader van het concept 
« Dynamic Office ». 

 

 

Milieuanalyse 

Rekening houdend met de architectuur van het gebouwencomplex « de Zuidertoren », de grote technische installaties, de aanwezigheid van interne en externe 
onderhoudsdiensten en een personeelsbestand van meer dan 1,500 medewerkers, zijn de belangrijkste milieueffecten van alle activiteiten in het gebouw in 
kaart gebracht. Op basis van deze analyse en de van toepassing zijnde regelgeving werden de meest significante impacten op het milieu weerhouden. Uitein-
delijk heeft dit geleid tot de opstelling van een aantal milieudoelstellingen. 
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In het kader van het bepalen van de context van de organisatie , dient een analyse te worden gemaakt om interne en externe elementen te bepalen die een 
positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het vermogen van de FPD om de beoogde resultaten van zijn MMS te behalen. Om deze elementen te 
bepalen wordt een PESTEL-analyse (politiek, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en legaal) gebruikt. 

Vervolgens werd een analyse gemaakt van alle belanghebbende partijen, intern en extern, die relevant zijn voor het MMS, van de behoeften en verwachtingen 
van deze belanghebbenden en aan welke van deze behoeften en verwachtingen de organisatie moet voldoen of ervoor kiest om te voldoen. Aan deze ver-
wachtingen werden eventueel acties gekoppeld. 

Ten slotte werd er gebruik gemaakt van een SWOT-analyse om de risico's en opportuniteiten in kaart te brengen. De risico's en opportuniteiten vloeien voort  
uit de context van de organisatie, de analyse van de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden, uit de wettelijke naleving van de milieuvereisten 
en uit het register van de belangrijke milieuaspecten. 

Aan de hand van deze analyse wordt er een actieplan opgesteld, waarin de acties worden opgesomd, de deadline wordt vastgelegd en de verantwoordelijken  
aangeduid. 

In dat opzicht konden , wat betreft de 13 bovengenoemde regionale kantoren, op basis van de uitgevoerde milieuanalyses en de eigen installaties, gemeen-
schappelijke doelstellingen worden opgesteld voor zowel de Zuidertoren als de 13 kantoren, evenals de doelstellingen die meer op de regionale kantoren 
gericht zijn.  
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Significante milieuaspecten 

Een van de eerste fasen in de introductie van een MMS is de analyse van de activiteiten, producten of diensten van de organisatie die het milieu kunnen 
beïnvloeden. 

EMAS maakt onderscheid tussen directe en indirecte milieuaspecten. Directe milieuaspecten hebben betrekking op de activiteiten, producten of diensten die 
verband houden met de goede werking van de organisatie en waar de organisatie een rechtstreek controle over heeft bijvoorbeeld afval, de emissies in het 
water, de lucht, etc…. 

De indirecte milieuaspecten hebben betrekking op de opdrachten van de organisatie, de controle is indirect. 

 

Directe milieuaspecten 

Er werd een milieuanalyse van de Zuidertoren en 13 regionale kantoren uitgevoerd. Deze analyse maakte het mogelijk om de directe milieuaspecten van de 
FPD te identificeren, gegroepeerd in het « register van directe aspecten » van de Zuidertoren en de 13 registers van directe aspecten van de 13 regionale 
kantoren. Bij deze analyse wordt rekening gehouden met normale en abnormale bedrijfsomstandigheden, potentiële incidenten, ongevallen en noodsituaties, 
evenals met eerdere, huidige en geplande activiteiten. 

Deze registers worden bijgewerkt wanneer er wijzigingen met betrekking tot milieuaspecten worden aangebracht, ten minste eenmaal per jaar door de milieu-
coördinator, en wanneer er significante wijzigingen zijn in de activiteiten of in de wetgeving. 

De procedure « Milieuanalyse» : het opstellen van het register van de directe aspecten beschrijft de methodologie die wordt gebruikt om het register op te 
maken ,te onderhouden en  op te volgen. 

Het definieert ook de criteria waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van het significante karakter van deze milieuaspecten, te weten : de milieu-
wetgeving en het beleid voor duurzame ontwikkeling, de ernst, huidige praktijken, de mening van het personeel en de invloed. 

De uiteindelijke beoordeling geeft de prioriteiten  op het gebied van milieu weer, de belangrijke significante aspecten die naar voren zijn komen worden uitein-
delijk gebruikt om de doelstellingen te bepalen. 

Alle FPD-activiteiten in de Zuidertoren en de regionale kantoren werden zorgvuldig vastgesteld en beoordeeld. Deze activiteiten werden vervolgens beoordeeld 
aan de hand van een aantal criteria, zoals de naleving van de wetgeving, de ernst van de impact, de mening van het personeel, enz. en uit deze beoordeling 
werden de significante milieueffecten geselecteerd. 
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Afval 

Net als alle organisaties van dit belang produceert de FPD een aanzienlijke hoeveelheid afval. 

In een kantooromgeving gaat het uiteraard om papier en karton, maar ook om afval zoals blikjes, plastic flessen, glas en een klein deel restafval. 

Er werd een gedetailleerdere controle van afval per sector uitgevoerd : 

● Huishoudelijk en soortgelijk afval : voornamelijk plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (of PMD' s), glas en afval. 
● Industrieel afval : de diverse FPD-werkplaatsen en onderhoudsfirma’s in de kelders produceren bepaalde hoeveelheden industrieel afval, zoals bijvoorbeeld 

metalen.   
● Papierafval : het is duidelijk dat de kantooractiviteiten van de FPD, gekoppeld aan haar missies, de productie van papierafval in bijna alle diensten met zich 

meebrengt. Bovendien worden in deze categorie van afval kartonnen verpakkingen van door leveranciers geleverde artikelen ook regelmatig geëvacueerd. 
● Vodden : vodden worden gebruikt in de werkplaatsen en zijn dus vervuild door onder meer vloeibare stoffen, waaronder gevaarlijke producten, mee af te 

vegen. 
● Gevaarlijk afval : de aanwezigheid van een aantal grote technische installaties vereist dagelijks preventief en curatief onderhoud door de onderhoudsfirma's. 

Een aantal onderhoudstaken wordt ook in eigen beheer uitgevoerd. Deze activiteiten genereren maar een klein deel van het totaal aan afval maar zijn toch 
specifiek. 

Afval wordt selectief gesorteerd en behandeld door erkende ophalers met het oog op hergebruik als secundaire grondstof. 

De recyclingpercentages voor PMD en glas liggen rond de 100%. 

Sinds 2009 worden wikkelfolies, organisch afval, geëxpandeerd polystyreen en houten pallets afzonderlijk ingezameld. 

Ongesorteerd afval wordt verbrand in speciale installaties waarbij de energie wordt gerecupereerd . 
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Energie 

Een groot gebouw als de Zuidertoren verbruikt aanzienlijke hoeveelheden energie met een aanzienlijke CO2-uitstoot. 

De airconditioning wordt geheel mechanisch uitgevoerd door een aantal klimaatgroepen die de frisse lucht filteren, bevochtigen, verwarmen of koelen en deze 
in het gebouw sturen. 

Het primaire energieverbruik kan worden onderverdeeld in : 

▬ Stookolie : voor de productie en verwarming van heet water. 
▬ Gas : voor warmwaterproductie en warmtekrachtkoppeling. 
▬ Elektriciteit : het functioneren van diverse installaties, zoals airconditioning, technische installaties, computerapparatuur, de verlichting en het datacenter  

 

Stookolie 

De stookolie wordt gebruikt als brandstof voor de verwarming. 

In de kelderverdieping bevinden zich 3 grote opslagtanks van elk 50.000 liter. De 
tanks zijn voorzien van een opvangbak om eventuele lekken op te vangen. De ver-
warming van het water gebeurt door 3 hoogrendementsketels met een totaal ver-
mogen van meer dan 10.000 kW. 

De onderhoudsfirma, die permanent aanwezig is in het gebouw, inspecteert en con-
troleert deze installatie nauwgezet en ziet erop toe dat de wettelijke voorschriften strikt 
worden nageleefd. Het feit dat de tanks niet in de grond zijn ingegraven, vergemak-
kelijkt het nazicht ervan 

Er werd een systeem geïnstalleerd om lekken op te sporen. Als er zich een lek voor-
doet, worden de verwarmingsketels stilgelegd en wordt de brandstoftoevoer afgeslo-
ten. Er werd ook een overvul-beveiliging geïnstalleerd om eventuele lekken te voor-
komen tijdens de leveringen.  

Het stookolieverbruik wordt sinds 2008 opgemeten en opgevolgd.  

Slechts twee regionale kantoren hebben nog stookolie : Hasselt (het gebouw bevat 
een 8.000-liter niet ingegraven tank) en Malmedy (door de vereniging van mede-ei-
genaars ). 

Gas 

Met uitzondering van de 
regionale kantoren Has-
selt en Malmedy worden 
de regionale kantoren 
verwarmd met gas als 
brandstof. 

Er zij op gewezen dat een 
deel van de Zuidertoren-
installaties nog gebruik 
maakt van gas : de warm-
tekrachtcentrale en di-
verse keukenapparatuur. 

 

 

 

 

 

Elektriciteit  

Het elektriciteitsverbruik, zowel 
in de Zuidertoren als in de regi-
onale kantoren, houdt verband 
met kantooractiviteiten (het 
aantal te bedienen en bezette 
werkposten ) en van de werking 
van de technische installaties. 

Een kantoorgebouw zoals de 
Zuidertoren heeft een hoog 
elektriciteitsverbruik 

De constructie van het gebouw 
(glazen gevels) en de bezet-
tingsgraad (personen en appa-
ratuur) maken een goede kli-
maatregeling noodzakelijk. 



   
 

   
 

Luchtvervuiling 

De milieuvergunning voorziet in een meting van het CO2-gehalte in de parking. Er werd een ventilatiesysteem geïnstalleerd waarvan het vermogen kan worden 
aangepast in functie van het gemeten CO2-gehalte in de parking, overeenkomstig de milieuvergunning.   

Door de aanwezigheid van grote stookketels voor de verwarmingsinstallatie van het gebouw, worden er verbrandingsgassen uitgestoten via een schoorsteen 
op het dak (hoogte 150 meter). De installatie wordt jaarlijks gecontroleerd en beantwoordt aan alle reglementaire eisen, zoals de eisen opgenomen in de 
milieuvergunning. 

De recent geïnstalleerde installaties in 2010, 2 nieuwe performante koelgroepen, de warmtepompen en de warmtekrachtkoppeling, hebben de CO2-uitstoot 
van stookolie aanzienlijk doen dalen  

In de regionale kantoren vinden identieke controles plaats volgens de regionale regelgeving (met name wat de frequentie ervan betreft). 

Elk regionaal kantoor wordt bediend door een verwarmingsinstallatie waaruit verbrandingsgassen worden uitgestoten, met uitzondering van de kantoren in 
Hasselt en Malmedy die zijn uitgerust met een stookolie installatie  (in het geval van Malmedy wordt de installatie beheerd door de vereniging van mede-
eigenaren).  

Er wordt echter een wettelijke controle uitgevoerd door een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf, met de productie van een UBIC-certificaat : 

● om de 3 jaar ten minste in het Waalse Gewest ; 
● ten minste om de 2 jaar in het Vlaamse Gewest ; 
● elk jaar voor stookolie installaties. 

Bovendien bezit de FPD in de meeste geanalyseerde regionale kantoren parkeerplaatsen voor personeelsleden (ondergronds in Brugge, Gent, Luik en Namen, 
buiten in Aarlen, Charleroi, Kortrijk, Malmedy en Bergen), wat een effect heeft op zowel de lucht- als de bodemverontreiniging. Op sommige sites (Antwerpen, 
Bergen, Moeskroen en Turnhout) worden parkeerplaatsen gehuurd. 

 

Waterverbruik 

Door het grote aantal sanitaire voorzieningen (toiletten, urinoirs, lavabo’s) en vooral door de klimaatregeling (koeling door middel van waterbuffer aan de voet 
van de Toren) en de aanwezigheid van een grootkeuken, worden jaarlijks vele kubieke meter water verbruikt. Ter informatie, het dagelijkse waterverbruik van 
de Zuidertoren bedraagt gemiddeld 100 m³, met inbegrip van het water dat nodig is voor de airconditioning. Luchtbehandelingseenheden verbruiken ook water 
door het gebruik van wasbakken die luchtbevochtiging uitvoeren. 

In de regionale kantoren hebben we 3 soorten watergebruik : van de sanitaire voorzieningen, de verwarming (vooral wanneer een afvoer van de installatie 
nodig is en daarna terug een vulling) en de klimaatregeling (in het algemeen in de zomer). 
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Aanwezigheid van gevaarlijke producten 

De huidige technieken, zoals het watergekoelde airconditioningsysteem van grote tanks, vereisen het gebruik van specifieke chemicaliën. Deze producten, 
chloor en zuren, moeten met de nodige voorzorgsmaatregelen worden opgeslagen. Daartoe zijn aangepaste lokalen gecreëerd. Op dezelfde manier moeten 
de opslag, het gebruik en de verwijdering van deze producten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften. Er zijn ook speciale instructies 
ontwikkeld en er is bewustmaking uitgevoerd. 

 

Biodiversiteit 

De Zuidertoren is gelegen in een stedelijk gebied op een 100% waterdicht perceel; een buitenruimte is echter gebruikt om plantenbakken met meidoornbomen 
te plaatsen. 

 Bebouwde oppervlakte Andere 
asfaltoppervlakken 

(grondwerken) 

Totale oppervlakte Percentage ondoordringbaar oppervlak 

Zuidertoren 6600 m² 373m² 6973 m² 100% 

 

Van de regionale kantoren zijn deze volledig opgebouwd (100% waterdicht). 

 Bebouwde oppervlakte Percentage ondoordringbaar oppervlak 

Antwerpen 3 552 m² 100% 

Moeskroen 1000 m² 100% 

Turnhout 488 m² 100% 
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De volgende regionale kantoren worden elk gekenmerkt door een bebouwde oppervlakte en een verharde (bestrating, asfalt) buitenparkeerplaats, d.w.z. dat 
het oppervlak voor 100% verhard is. 

 Bebouwde oppervlakte Buiten parkeren Totale oppervlakte Percentage ondoordringbaar oppervlak 

Aarlen 248 m² 721 m² 969 m² 100% 

Bergen 279 m² 127 m² 406 m² 100% 

Charleroi  351 m² 326 m² 677 m² 100% 

Hasselt  491 m² 320 m² 811 m² 100% 

Luik 469 m² 210 m² 679 m² 100% 

Malmedy 1113 m² 979 m² 2092 m² 100% 

Namen 459 m² 390 m² 849 m² 100% 

 

In de volgende regionale kantoren zijn groene ruimten voorzien : 

 Waterdicht oppervlak Off-site natuurvriendelijk 
oppervlak 

Percentage 
natuurvriendelijk gebied  

Natuurvriendelijk oppervlaktetype 

Brugge  686 m² 46 m² 6,3 % Tuin 

Gent  1980 m² 700 m² 19 % Grote tuin en andere kleinere groene zones 

Kortrijk 340 m² 62 m² 15,4 % Beplanting voor de gevel en rond de 
parkeerplaats 

Bron : https://finances.belgium.be/fr/E-services/cadgis/ 
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Indirecte milieuaspecten 

Indirecte milieuaspecten richten zich meer op activiteiten die interacties tussen de FPD en derden genereren. De taken en missies van de FPD maken daar 
deel van uit. Ze worden voornamelijk bepaald door de hoogste autoriteiten. Er zijn al jaren administratieve contracten afgesloten tussen de Federale overheid 
en de FPD. 

De procedure « Milieuanalyse» : het opstellen van het register van de indirecte aspecten beschrijft de methodologie die wordt gebruikt om het register op te 
maken ,te onderhouden en  op te volgen. 

Elke missie wordt eerst beoordeeld of er al dan niet rekening met het milieu wordt gehouden. Dan zijn er twee factoren : de middelen en de invloed. 

Er wordt een overzicht bijgehouden van de geplande acties. Wanneer een geplande actie wordt afgesloten, wordt de effectiviteit ervan gemeten en vastgelegd. 

 

Papierverbruik 

Een organisatie als FPD, zowel intern als extern, heeft een aanzienlijk papierverbruik. 

De FPD heeft het terugdringen van het papierverbruik tot een belangrijke prioriteit gemaakt. 
In feite bespaart elke kilo papier die niet wordt verbruikt 2.9 kg CO2-uitstoot (bron : nieuws-
brief « Onderneming en leefmilieu » – december 2007 – BIM – artikel : dossier demateria-
lisatie). 

De reductie van papier heeft niet alleen een positieve invloed op het milieu, maar leidt ook tot een kostenverlaging. 

De interne consumptie is sterk verminderd door de introductie van de workflow en sensibiliseringsacties. 

Bovendien maakt de FPD deel uit van het federale e-government project, wat leidt tot meer elektronische communicatie met de pensioengerechtigde. 

Om zijn doelgroep (gepensioneerden) te informeren, worden er veel documenten (meldingen, brieven, belastingformulieren, ...) verzonden naar de belangheb-
benden. 

Met een toenemende digitalisering, het project « digitale klant », het gebruik van mypension.be en strengere regels met betrekking tot het verzenden van 
papier (bijvoorbeeld met betrekking tot het vakantiegeld) neemt het aantal papieren documenten voortdurend af. 

Sinds maart 2020, als gevolg van de COVID-19-pandemie, is de dienstverlening naar de burger toe drastisch veranderd, 
en is de telefoon het primaire communicatiekanaal geworden. De bezoeken ter plaatse zijn voor burgers de uitzondering 
geworden. De agent probeert op de eerste plaats de burger aan de telefoon te helpen en vult de informatie rechtstreeks 
in het systeem in, wat de noodzaak om papieren documenten te versturen, drastisch vermindert.  

In 2021 ontving en verwerkte 
FPD 1 083 135 telefoonge-

sprekken 

Aankoop van duurzaam papier 

De SFPD maakt gebruik van hoogwaardig, niet-chloorge-
bleekt papier (TCF- of ECF-gelabeld papier) uit hout uit duur-
zaam beheerde bossen (PEFC-label). 
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Mobiliteit 

Zuidertoren 

De Zuidertoren is zeer goed gelegen, in de onmiddellijke nabijheid van het openbaar vervoer (Zuidstation), 
zoals trein, tram, metro en bus. 

 

Regionale kantoren 

● De kantoren van Aarlen, Charleroi, Gent, Hasselt, Kortrijk, Luik, Namen en Turnhout liggen op minder 
dan 15 minuten lopen van een groot treinstation. 
● De kantoren van Antwerpen, Bergen, Brugge en Moeskroen liggen op ongeveer 20 minuten lopen van 
het treinstation, maar dicht bij metro-, tram- of bushaltes. 
● Het kantoor van Malmedy wordt alleen bediend met bussen, omdat er momenteel geen treinstation in 
de stad is. 

Woon-werkverplaatsingen 

De FPD implementeert al enkele jaren een telewerkbeleid dat tot begin 2020 in staat stelt om tot 2 dagen per week vanuit huis of een satellietkantoor te werken. 

Op het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie mochten FPD-agenten tot 100% van hun arbeidstijd telewerken om de verspreiding van het virus te verminde-
ren. Sinds april 2022 is de FPD zich bewust van de toegevoegde waarde van telewerk voor zijn personeel in termen van levenskwaliteit, de balans tussen werk 
en privé en verantwoordelijkheid, en heeft het zijn werkvoorschriften gewijzigd. 

De telewerkstandaard is nu verhoogd tot maximaal 60% van het werkregime per jaar. 

De scherpe daling van het aantal burgers dat persoonlijk naar de kantoren komt, stelt ook het personeel dat verantwoordelijk is voor het onthaal  in staat om te 
telewerken. 
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Zakenreizen en leveringen 

Het FPD-wagenpark bestaat uit 3 typen voertuigen : 

▬ dienstfietsen ; 
▬ dienstvoertuigen (management N-1 en collectieve sociale dienst) ; 
▬ een centraal wagenpark van voertuigen. 

In de Zuidertoren staan 2 elektrische fietsen ter beschikking van het perso-
neel. We bekijken momenteel of dit aanbod naar de regionale kantoren kan 
worden uitgebreid 

Dienstvoertuigen worden geleased in leasingvorm, enerzijds om de werk-
last te verminderen en anderzijds gezien de beperkte tijd van een mandaat. 

De wetgeving inzake de aankoop van voertuigen en milieuverplichtingen 
(Circulaire 307sexies) bevat alle verplichtingen met betrekking tot de mili-
eueisen van nieuw gekochte of geleasede auto's en het huidige wagenpark. 
Om aan deze wetgeving te voldoen en om onze vloot zo groen mogelijk te 
houden, moeten functionele voertuigen op zijn minst een energielabel “A” 
hebben en elektrisch, plug-in hybride of hybride voertuigen zijn. 

Voertuigen van de centrale vloot worden op korte termijn gekocht of ge-
leased, gezien hun langere levensduur. Het aantal is al aanzienlijk vermin-
derd en oudere auto's zullen worden vervangen door groenere modellen. 

Het volgende schema is van toepassing op het gebruik van voertuigen van 
de centrale vloot : 

 

Ambtenaren die naar andere locaties en pensioenpunten gaan , nemen waar mogelijk met het openbaar vervoer. 

Voor het transport van documenten (dossiers), herstellingswerkzaamheden door het onderhoudspersoneel, enz. is een aantal reizen nodig tussen het hoofd-
kantoor in Brussel en regionale locaties. Om deze reizen te maken heeft de FPD momenteel 10 dienstvoertuigen (8 diesel, 1 benzine en 1 elektrisch) en 5 
bedrijfsauto's (2 diesel, 2 hybride benzine, 1 elektrisch) ter beschikking. 
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Onderhoud aan gebouwen, kantoorbenodigdheden, restaurantapparatuur, … vereisen een aantal leveringen. Er worden inspanningen gedaan om deze leve-
ringen zoveel mogelijk te groeperen. 

De bijdrage van de FPD aan het verkeer in een stedelijke omgeving als het Zuidstation, dat van nature als een zwarte stip moet worden beschouwd, is 
verwaarloosbaar. 

Samenvattend kan worden gezegd dat de invloed van FPD op de mobiliteit gering is. 

 

Bezoekersreizen  

Binnen het kader van de dienst in de onmiddellijke omgeving van de burger kan de burger zijn vragen stellen tijdens de door de FPD georganiseerde perma-
nenties. 

Aan de andere kant organiseren de FPD en RSVZ  ook gezamenlijke bijeenkomsten (Pensioenpunt). Een lijst is te vinden op de FPD-website. 

Al onze Pensioenpunten worden nu alleen op afspraak gehouden. In de praktijk kunnen burgers hiervoor het gratis speciale nummer 1765 bellen. In de meeste 
gevallen kan het Contact Center hun vragen beantwoorden en ze telefonisch helpen. Als het contactcentrum de persoon niet telefonisch kan helpen, plant het 
een afspraak in een Pensioenpunt in de buurt van de burger. Een van de voordelen van deze bedrijfsmodus is het voorkomen van onnodig reizen. 

Het totale brandstofverbruik 
in 2021 was 
14 631 liter 

voor de 
FPD-voertuigen 

FPD-voertuigen
(dienst en bedrijf)

Diesel

Benzine

Hybride

Elektrische
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We vestigen hier ook de aandacht van de uitstekende ligging van de Zuidertoren. 

Op de FPD-website is bovendien een bereikbaarheidsplan gezet dat de verbindingen met het openbaar vervoer 
aangeeft. Op deze site, is ook voor elk regionaal kantoor, een Google-kaart van de locatie beschikbaar die de mo-
gelijkheid biedt om een route te berekenen, vooral via het openbaar vervoer.  
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De milieuprestaties 

Bij de Zuidertoren  

Afval in de Zuidertoren 

 

In 2020 en 2021 daalde het aantal werknemers ten opzichte van 2018 en als 
gevolg daarvan zien we een toename van het afval per VTE. 

Dit is echter een fictief cijfer, omdat deze berekening is gebaseerd op een con-
tract voor het verwijderen van een vast aantal containers per dag. 

De berekening (evaluatie) is gebaseerd op het document dat is gepubliceerd 
door de generale directie Statistiek en Economie. 

In feite hebben de coronamaatregelen dit getal nog meer doen dalen. 

In 2020 resulteerde de sluiting van de VZW die de Mess van de Zuidertoren 
beheerde in een aanzienlijke vermindering van het afval. 

In 2022 hebben we gewerkt aan een nieuw proces van openbare aanbestedin-
gen en aan nieuwe afvalbedrijven. Weging en registratie zijn inbegrepen. In de 
volgende milieuverklaring kunnen we dus specifieke cijfers publiceren. 
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Er is een scherpe daling van het papier-/papierafval. De voornaamste reden 
voor deze daling is de toename van de digitalisering. 

In 2020 en 2021 was er een scherpe daling van het afval van papier en karton 
ten opzichte van 2019. 

We hebben de afgelopen jaren een vermindering van papierafval gezien. Dit is 
te wijten aan de voortdurende digitalisering van verschillende processen. De 
papieren archieven die de afgelopen jaren zijn verwijderd, zijn bijna volledig 
verwijderd. 

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een versnelde digitalisering en er is 
lange tijd weinig of geen kantoorpersoneel in de kantoren aanwezig geweest. 
Als gevolg hiervan is het papierverbruik aanzienlijk gedaald. Het zal hierom 
relevanter zijn om de evolutie van het papierverbruik na de CO-VID-19-
pandemie te onderzoeken. 

 

Bron : Veolia 

 

 

We merken sinds verschillende jaren een sterke schommeling op in de hoe-
veelheid industrieel afval als gevolg van onderhoudswerken uitgevoerd door 
voornamelijk de onderhoudsfirma VEOLIA. 

Wegens de COVID-19 pandemie en de lockdown konden verscheidene wer-
ken niet worden voortgezet of werden uitgesteld. Bijgevolg werd in 2020 en 
2021 minder industrieel afval geproduceerd. 

Bron : Veolia 
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Bron : Veolia  
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De hoeveelheden gevaarlijk afval zijn beperkt. 

Maatregelen genomen in de Zuidertoren om de milieu-impact van afval te verminderen: 

● Lege inktpatronen worden teruggenomen door het bedrijf waar ze zijn aangekocht.  
● Het afval neemt sinds 2009 gestaag af als gevolg van rigoureus sorteren. 
● Alle agenten hebben containers voor papier, PMD, glas en afval in hun directe omgeving. 
● De nadruk wordt gelegd op bepaalde doelgroepen zoals de keuken, de werkplaatsen en onderhoudsbedrijven om de afvalsortering te optimaliseren. De 

diensten van Sigedis (huurder van een deel van de Zuidertoren) zijn ook actief betrokken bij het sorteren van afval. 
● Vodden die vervuild zijn door gevaarlijke producten worden afzonderlijk gesorteerd. 
● Gevaarlijk afval wordt zorgvuldig opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven. Dit zijn gebruikte oliën, vetten, oplosmiddelen, restverf, etc. In de kelder 

is voor dit doel een geschikte lokaal voorzien. Er zijn specifieke instructies opgesteld voor de opslag en verwijdering van dit afval. 

In 2020 en 2021 hebben we gebruik gemaakt van de lage bezetting in de Zuidertoren om een schoonmaak van onze werkplaatsen en opslagruimtes te houden. 
De cijfers voor deze jaren zijn dus hoger (oliehoudend afval en lege metalen potten/blikken). 

In 2020 en 2021 werden de inktpatronen teruggewonnen door de Ricoh-leverancier die deze oude patronen hergebruikte. In die jaren was er dus geen inza-
meling van inktpatronen. 
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Energieën in de Zuidertoren 

Bron : VEB en VEOLIA 

De algemene trend gaat verder omlaag. 

De afgelopen jaren zijn nieuwe technieken gebruikt (warmtekrachtkoppeling en 2 warmtepompen). Een warmtekrachtkoppeling cascade - warmtepompen - is 
afhankelijk van de vraag naar vermogen. Het hoofddoel is om zo weinig mogelijk brandstof te verbruiken. 

In 2021 hadden we meer dagen waar de temperatuur 's ochtends onder de 5°C daalde. Op die dagen is het onmogelijk om de warmtepomp te gebruiken, dus 
zijn we gedwongen om stookolie te gebruiken. We hebben ook warmtekrachtkoppeling vervangen door een efficiëntere en energie-efficiënte faciliteit. In deze 
periode konden we de opbrengsten van warmtekrachtkoppeling niet gebruiken en verbruikten we dus meer stookolie. De voordelen van deze nieuwe installaties 
zullen deze verliezen de komende jaren ruim compenseren. 

In samenwerking met het onderhoudsbedrijf VEOLIA is de FPD erin geslaagd het brandstofverbruik in een paar jaar drastisch te verlagen. 

Omdat stookolie een zeer vervuilende brandstof is met veel CO2-uitstoot, heeft de FPD ervoor gekozen schonere technologieën te gebruiken, zoals warmte-
krachtkoppeling en twee warmtepompen. Door tegelijkertijd elektriciteit en warmte te produceren en te gebruiken die door warmtekrachtkoppeling wordt 
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geproduceerd, kan warmtekrachtkoppeling tussen de 15% en 20% van het gas besparen in vergelijking met de afzonderlijke productie van dezelfde hoeveel-
heden warmte en elektriciteit, 

Deze interventies en de optimalisering van de regelgeving hebben het mogelijk gemaakt het brandstofverbruik de afgelopen jaren aanzienlijk te verlagen. 

De regulering van blok B is vernieuwd. Dit zal gevolgen hebben voor het brandstofverbruik, omdat we een geautomatiseerde regeling zullen hebben die wordt 
beheerd via de technische Centrale Beheer.  

Hieronder benadrukken we het aandeel elektriciteit dat door warmtekrachtkoppeling zelf wordt opgewekt. Wat de gekochte elektriciteit betreft, garandeert de 
leverancier Vlaams energie bedrijf (VEB) 100% groene elektriciteit (zie data 2021 hieronder – Bron : VEB). 
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Bron  : VEOLIA 

 

We zien dat 25% van de warmteproductie op een duurzame en minder vervuilende manier wordt gegenereerd (door warmtekrachtkoppeling en warmtepompen). 

Dit percentage is hoger dan in 2020, omdat de nieuwe warmtekrachtkoppeling in 2021 al beter presteerde. Naar verwachting zal dit percentage de komende 
jaren stijgen. 

Er zijn twee koeleenheden vervangen door efficiëntere eenheden (600 kW-twee schroefcompressoren met een maximale EER van 8) en er wordt een free-
chilling voor het IT Technical Center gebruikt. Er is ook een omkeerbare warmtepomp geïnstalleerd. Een nieuwe regeling zal in het kader van een koude 
cascade de verschillende eenheden beheren die ijswater produceren.  

De nieuwe koeleenheden zijn sinds maart 2011 operationeel. Begin december 2011 werd de free-chilling in werking gesteld. 

Alle pompen die worden gebruikt voor de productie van koelinstallaties zijn ingesteld op toerentalvariator. De distributiepompen worden onder verschillende 
druk geregeld (aan het einde van de leiding), de gekoelde waterpompen van de machines hebben twee modi die gerelateerd zijn aan het gebruik van de 
compressoren van de koelmachines. 

Warmtepompen
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De snelheidsaandrijvingen die op het filtersysteem (hydro-technische ruimte) zijn geïnstalleerd, helpen ook het elektriciteitsverbruik te verminderen.  

De productie van ijswater in blok A is zeker niet verwaarloosbaar. De installatie van het free-chilling-systeem, het schakelen van het toerental van de distribu-
tiepomp (90 kW) en de ventilatoren van de watertoren (15 kW) hebben de algehele prestaties van de koude productie verbeterd. 

Er zal een nieuwe regeling voor het beheer van de koelmachines worden ingesteld, die het mogelijk zal maken het gebruik van de machines te optimaliseren. 

De regeling van warmteproductie en -automatisering is in werking. Het effect op het energieverbruik zal zichtbaar zijn zodra de ontwikkeling en optimalisering 
van de ‘cascades’ zijn uitgevoerd (overgangsperiode van de regelingsproef). 

Een energieprestatiecontract werd afgesloten door het onderhoudsbedrijf. 

Het elektriciteitsverbruik daalde in 2020 en 2021 ten opzichte van 2019. Deze daling is grotendeels te wijten aan de lockdown in 2020 en de inkrimping van de 
bezettingsgraad in 2020 en 2021. 

In 2020 resulteerde de sluiting van de VZW die de Mess van de Zuidertoren beheerde in een aanzienlijke vermindering van het elektriciteits- en gasverbruik. 

Daarnaast is op verschillende verdiepingen en in de ateliers de vernieuwing van de verlichting in 2020 en 2021 voortgezet. 

Willen we extra besparingen realiseren dan zullen er extra investeringen nodig zijn 

De FPD voert momenteel een studie uit naar de installatie van zonnepanelen in de Zuidertoren en een aantal regionale kantoren. 

In samenwerking met het onderhoudsbedrijf Veolia worden nieuwe maatregelen genomen om het elektriciteitsverbruik terug te dringen. 

Als gevolg hiervan zijn de twee UPS-eenheden (Uninterruptible Power Supply) in 2020 en 2021 op roterende basis vervangen, waardoor momenteel energie 
wordt bespaard die overeenkomt met een maand elektriciteit per jaar. 

Het warmtekrachtkoppelingssysteem is ook vernieuwd in 2021. We kunnen de impact van deze verandering aan het eind van een jaar analyseren. 

Tijdens de renovatie van de Zuidertoren zal de FPD de elektriciteitsreductie als EMAS-doelstelling invoeren. 
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Bronnen : Veolia ; Milieuverklaring Leefmilieu Brussel 2022 ; Milieuverklaring FPD Financiën 2021 

We kozen ervoor om 3 grote overheidsgebouwen in Brussel voor 2019 te vergelijken, omdat COVID-19 geen invloed had op het onderhoud van de activiteiten 
van elke administratie. 

Het primaire energieverbruik van de Zuidertoren (160 kWh/m²) is vergelijkbaar met dat van het North Galaxy-gebouw van de FOD Financiën (159 kWh/m²) en 
lager dan het hoofdkantoor van Brussels Environment op de site van Tour & Taxis (172 kWh/m²)ondanks de leeftijd van de Zuidertoren (1967) vergeleken met 
de andere twee gebouwen (North Galaxy, 2005 / Tour & Taxis, 2015), en ondanks het passieve karakter van de bouw van het BIM. 

Belangrijk is echter dat de Zuidertoren de enige is die stookolie gebruikt en dat het gebouw van het BIM de enige is die een deel van zijn energie op een groene 
manier produceert, met behulp van fotovoltaïsche panelen. 
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We merken op dat de FPD op het gebied van de CO2-uitstoot per m² zeer goed presteert op het gebied van gas en elektriciteit. We merken echter op dat de 
impact van het gebruik van stookolie aanzienlijk is in vergelijking met andere gebouwen van vergelijkbare omvang. Het is belangrijk om het olievervangings-
project in 2025 voort te zetten. Momenteel bestudeert het onderhoudsfirma Veolia, in samenwerking met de dienst logistiek, de mogelijkheden om deze veran-
dering te bewerkstelligen en ondertussen het brandstofverbruik te verlagen. Een ander voorbeeld is de vervanging van de warmtekrachtkoppeling. De nieuwe 
installatie zal in de komende jaren resulteren in een lager brandstofverbruik. 
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 Water in de Zuidertoren 

 

Schommelingen in het verbruik kunnen worden verklaard door de aanwezig-
heid van een airconditioningsysteem voor koud water en variaties in klimato-
logische omstandigheden (frequentie van de werking van koeleenheden). De 
condensatiecircuits van koelmachines gebruiken de koelvijvers en -torens om 
de warmte die door de koelcyclus wordt geproduceerd te evacueren. Warmte 
wordt verwijderd door verdamping. 

En in 2020 zagen we een normale daling van het watergebruik per VTE. Dit is 
te wijten aan de lage bezetting van de Zuidertoren vanaf maart 2020. In 2021 
werden de sanitaire maatregelen gedeeltelijk ingetrokken en nam het water-
gebruik toe. 
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Gevaarlijke producten in de Zuidertoren 

Voor reinigingsproducten gebruiken we zoveel mogelijk milieuvriendelijke 
producten voor een milieuvriendelijker afvalwaterbeheer. 

De aanwezigheid van diverse technische ateliers (schilders, schtijnwerkers, 
metsers, metaalbewerkers, elektriciens, ruitenwassers, magazijnier, ..) bin-
nen de Zuidertoren genereert ook het verbruik van chemische producten. 
Waar mogelijk geven we de voorkeur aan milieuvriendelijke producten (bijv. 
verf op waterbasis in plaats van acrylverf). Producten worden zo opgesla-
gen dat ze milieuongelukken (verdamping, brand, morsen) voorkomen. 

Het grootste deel van de chemicaliën waarvoor speciale bewaking en op-
slag nodig is, is chloor en zwavelzuur, dat wordt gebruikt voor de behande-
ling van water in tanks die worden gebruikt voor het koelen van technische 
installaties. 

 

 

Bron : handmatige tankmetingen door Veolia 
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 Koolstofuitstoot van de Zuidertoren 

 

 

Bron : VEOLIA en PID-cell 

 

Hierboven toont de grafiek de evolutie van de CO2-uitstoot die wordt gegenereerd door verwarming, het transport en de elektriciteit voor de jaren 2017 tot 2021. 

CO2-omzettingsfactoren komen uit de bron : https://www.co2emissiefactoren.be/factoren : 

▬ 1 kWh groene elektriciteit = 0,024T CO2-equivalent. 
▬ 1 kWh gas = 0,25 T CO2-equiv. 
▬ 1 kWh stookolie = 0,27T CO2- equiv. 
▬ 1 liter diesel = 2,58T CO2-equiv. 
▬ 1 liter benzine = 2,67T CO2-equiv. 

Bij het bepalen van de CO2-uitstoot van gebouwen werd rekening gehouden met de uitstoot van ketels (olie), warmtekrachtkoppeling (gas) en CO2-uitstoot door 
het elektriciteitsverbruik. We hebben sinds 2017 een neerwaartse trend in deze emissies gezien. 
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In 2020 zagen we op alle drie de gebieden een aanzienlijke daling door de COVID-19-maatregelen. In 2021 hebben we echter een scherpe stijging in de sectie 
van de verwarmingssectie opgemerkt. Dit is te wijten aan warmtekrachtkoppeling die een lange tijd niet heeft gewerkt. Vandaag de dag heeft de Zuidertoren 
een recentere installatie. 
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In de regionale kantoren 

 Afval in regionale kantoren 

 

Afvalbeleid in regionale kantoren : 

● Sinds 2013 heeft de FPD het traject van de bestelwagen tussen de Zuidertoren en de regionale kantoren teruggebracht tot één enkele reis per maand om 
brandstofbesparingen te realiseren. 

● Sinds 2015 worden papierafval, PMD en restafval gewogen en gerapporteerd door de EMAS-contactpersonen om nauwkeurige statistieken te verkrijgen en 
analyses mogelijk te maken. 

● Kleine en grote gevaarlijke afvalstoffen (voornamelijk TL-buizen) worden ook opgeslagen (in containers die aan de voorschriften voldoen) voordat ze naar 
de centrale site worden afgevoerd. Belangrijk is dat, gezien de huidige kantooractiviteiten, de hoeveelheid klein gevaarlijk afval de neiging heeft naar nul te 
neigen en gezien de recente renovaties, weinig TL-buizen worden geëvacueerd. 

● Alle andere soorten afval worden ter plaatse gesorteerd en afgevoerd. 

 

Gegevens over de afvalproductie in de regionale kantoren (RK's) worden verzameld door de EMAS-contactpersonen (ECP) die in elke RK 
aanwezig zijn. 
Helaas heeft de COVID-19-pandemie een significante negatieve invloed gehad op de verzameling van deze gegevens in 2020 en 2021. De 
afgelopen twee jaar hebben ECP's hun werkplekken op zeer onregelmatige basis bezocht, waardoor de inzameling van de gegevens zeer 
uiteenlopend is, zo niet totaal afwezig voor sommige RK. 
Om deze reden zullen in deze milieuverklaring van 2022 – 2020 – 2021 geen gegevens over afvalproductie in de RK worden gepresenteerd. 
De analyse van deze cijfers en de benchmarking tussen RK zou inderdaad niet relevant zijn. 
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Energie in de regionale kantoren 

Het verbruik wordt geregistreerd op basis van de jaarlijkse of maandelijkse facturen van de 
leveranciers (officiële bronnen). Wat de jaarlijkse consumptie betreft, wordt er echter gelei-
delijk aan in samenwerking met de EMAS-contactpersonen in de verschillende kantoren 
een informeel systeem opgezet om een betere controle te garanderen en snel te kunnen 
reageren in geval van een abnormale toename. 

In 2020 en 2021 ondervond dit systeem, als onderdeel van gezondheidsmaatregelen en 
telewerk, aanzienlijke verstoringen. 

  

Hernieuwbare energie 
De FPD bestudeerde de haalbaarheid van het installeren 
van zonnepanelen op haar gebouwen. In een eerste fase 
werden in 2022 zonnepanelen op de daken van de regio-
nale kantoren van Bergen en Gent geïnstalleerd. 
De volgende regionale kantoren waar fotovoltaïsche pane-
len zullen worden geïnstalleerd zijn die in Luik en Namen. 
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Gas in regionale kantoren 
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Aarlen Bergen Brugge Charleroi Gent Kortrijk Luik Moeskroen Namen Turnhout
2021 4.091,22 5.433,40 3.427,22 2.787,65 1.682,30 4.803,00 1.948,10 2.581,61 3.035,79

2020 3.747,20 4.609,47 2.977,17 2.824,45 1.127,34 3.797,73 5.518,01 7.629,08 2.618,06 2.768,93

2019 3.346,01 4.160,97 3.282,52 2.792,42 883,22 3.966,02 4.226,60 4.523,13 2.812,34 3.847,96

2018 3.628,63 4.148,37 3.671,36 3.450,84 703,54 4.381,41 3.827,09 5.109,27 3.066,83 4.343,79

2017 4.142,61 4.372,91 4.024,66 4.645,16 487,67 4.890,88 4.805,08 6.348,25 5.208,27 4.802,32

Benchmarking bruto gasverbruik in regionale kantoren
(kWh / VTE)
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Opmerkingen : 

● Zie bijlage 1 voor de volledige gegevens 

● De regionale kantoren van  

▬ Antwerpen : geen data per VTE, omdat de data berekend worden over het hele gebouw dat bezet is door andere diensten dan de FPD. 
▬ Hasselt en Malmedy : geen gasverbruik maar stookolie (zie hieronder) 
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Aarlen Bergen Brugge Charleroi Gent Luik Kortrijk Moeskroen Namen Turnhout
2021 4.020,53 5.339,51 3.393,71 2.739,48 1.653,23 1.912,28 4.720,01 2.677,86 2.983,33

2020 4.656,75 5.728,33 3.699,81 3.510,03 1.400,97 3.813,89 4.719,55 9.480,85 2.863,61 3.441,03

2019 3.744,85 4.656,95 3.673,80 3.125,27 988,51 5.095,11 4.438,77 5.062,31 3.219,49 4.306,64

2018 3.933,11 4.496,46 3.979,42 3.740,40 762,57 4.826,98 4.749,06 5.537,93 3.265,47 4.708,28

2017 4.404,26 4.649,10 4.278,86 4.938,55 518,47 4.598,02 5.199,79 6.749,17 5.299,61 5.105,27

Benchmarking genormaliseerd gasverbruik in regionale kantoren
(KWh/VTE)
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Het belang van te verwarmen weegt zwaarder dan het feit dat de verbruiken hadden kunnen afnemen als gevolg van de sanitaire maatregelen tijdens 
de lockdown en het intensieve telewerken van het personeel in 2020 en 2021. Er worden wel enkele dalingen geconstateerd, soms om andere 
redenen. 

 

Antwerpen 

Vanaf 1 oktober 2019 was het beheren van het 
systeem op afstand voor het registreren van de 
verbruiken niet langer beschikbaar, omdat een 
nieuwe pc nog operationeel moest worden ge-
maakt. Daarom wordt hier, om te vergelijken 
wat vergelijkbaar is, verwezen naar het totale 
verbruik van het gebouw. Het genormaliseerde 
verbruik blijft stabiel   in 2021 is zelfs een lichte 
daling waargenomen. 

 

Aarlen 

De trend is positief. 

 

Bergen 

De situatie is relatief stabiel, zeker in het bruto 
verbruik van 2018 tot 2019. 

 

Brugge 

De evolutie is positief, ondanks het falen van de 
regelaar dat zich in 2021 voordeed (de oplos-
sing, in afwachting van de renovatie van de 
stookketel in 2022, is de plaatsing van een ther-
mostaat). 

Charleroi 

De vervanging van de ketel uit zich in een posi-
tieve trend. 

 

Gent 

In 2018 was het nodig om de comforttempera-
tuur te verhogen. In augustus 2019 werd de 
gasmeter vervangen, met een aanzienlijke stij-
ging tot gevolg. Nochtans staat deze vaststel-
ling in tegenspraak met de gegevens die voort-
vloeien uit de energieboekhouding gelinkt aan 
de installaties (die betrekking hebben op het to-
tale gebouw met uitzondering van de conciër-
gewoning) waarvan het resultaat hieronder 
wordt weergegeven : 

  

Op basis hiervan zouden we in 2021 een sta-
biele doch lichte daling hebben, dus de nieuwe 
meter is niet per se betrouwbaar. 

 

Kortrijk 

De trend is positief. 

 

Luik 

De oude stookketel werd in mei 2020 ontman-
teld. De nieuwe stookketel werd in oktober 2021 
in werking gesteld. 

In de eerste helft van 2020 werkte de ketel zon-
der regulatie (handmatig) om de bezette kanto-
ren te verwarmen en de verdiepingen in aan-
bouw te verwarmen (onder andere voor het dro-
gen van de chape). 

Het lage verbruik in 2021 is te wijten aan het feit 
dat de ketels in 10/2021 in bedrijf zijn gesteld (3 
maanden van verbruik).  

 

Moeskroen 

De betrouwbaarheid van de gegevens (te laat 
ontvangen van onze eigenaar, de stad 

2018 2019 2020 2021

(kWh) 298.724 291.384 296.797 272.826
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Moeskroen) is niet gegarandeerd. Voor 2019 en 
2020 hebben wij zelf het verbruik geëxtrapo-
leerd op basis van de Ista-gegevens.  

 

 

 

Namen 

(1024/1842 van het totaal van het gebouw om 
rekening te houden met het verwarmde opper-
vlak dat mede eigendom is van het RSVZ ) 

De renovatie van de stookketel in 2017 heeft 
positieve gevolgen. 

Turnhout 

De ontwikkeling is positief ; er moet echter op 
worden gewezen dat het gelijkvloers in 2020 en 
2021 tijdens renovatiewerkzaamheden enkele 
maanden niet meer werd bezet. 
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Stookolie in regionale kantoren  

 

Opmerkingen : 

Zie bijlage 1 voor de volledige gegevens 
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Hasselt Malmedy
2021 889,59 131,98

2020 602,87 126,20

2019 836,13 194,92

2018 458,30 243,00

2017 648,80 302,73

Benchmarking bruto brandstofverbruik in 
regionale kantoren

(Liter/VTE)
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Hasselt Malmedy
2021 874,22 129,74

2020 749,20 156,82

2019 935,79 218,17

2018 496,75 263,40

2017 689,77 321,82

Benchmarking genormaliseerd 
brandstofverbruik in regionale kantoren

(Liter/VTE)
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Hasselt 

In 2017 en 2018 werd het deel van 1650/3133 behouden, gezien de bezetting door de stad Hasselt als huurder. 

Vanaf 2019, gezien het vertrek van de huurder op 1 maart 2019, wordt het totale verbruik hervat. 

Opgemerkt zij dat de gegevens afkomstig zijn van de hoeveelheden geleverd door Comfort Energy, op basis van een automatisch leveringscontract om de 3 
weken, en niet exact overeenkomen met de kalenderjaren. In 2018 hebben we geprofiteerd van een verbetering van de programmatie ; in 2019 werd de pc die 
deze programmering mogelijk maakte echter onbruikbaar. De situatie bleef tot eind 2021 ongewijzigd. Bovendien hebben zich tijdens de renovatiewerkzaam-
heden in 2020/2021 talrijke incidenten voorgedaan (zoals kabels die werden doorgesneden, enz.), waardoor de regeling van het verwarmingssysteem niet 
correct kon worden opgevolgd, maar er werden stappen ondernomen om deze te verhelpen. 

 

Malmedy 

In 2020/2021 is het gevolg van een lagere bezettingsgraad als gevolg van de sanitaire maatregelen en het telewerk zichtbaar : een aanzienlijke daling. 
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 Elektriciteit in regionale kantoren 

 

Opmerkingen : 

Zie bijlage 1 voor de volledige gegevens 

2021

2020

2019

2018

2017
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500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

Aarlen Bergen Brugge Charleroi Gent Hasselt Kortrijk Luik Malmedy Moeskroen Namen Turnhout
2021 1.173,75 1.257,32 556,33 1.185,49 410,26 4.352,75 845,39 1.017,27 686,32 413,70 540,33 697,35

2020 1.191,31 1.429,04 629,27 1.217,55 373,15 3.692,19 845,19 673,51 672,17 493,87 671,75 668,54
Le gaz d ans le s Bur eaux région aux 2019 1.487,12 1.833,99 939,38 1.490,18 503,30 4.366,65 1.047,18 1.007,26 875,72 576,33 886,59 975,57

2018 1.517,50 1.780,52 1.024,15 1.648,30 470,86 2.759,09 1.200,01 1.075,94 1.032,11 624,43 1.155,79 1.018,47

2017 1.543,23 1.674,51 1.086,70 1.642,83 460,53 3.535,30 1.256,77 1.132,95 954,97 742,58 1.213,31 1.020,74

Benchmarking van het elektriciteitsverbruik in regionale kantoren
(kWh / VTE)
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Gezien de gegevens moet een aanzienlijke daling van het verbruik in 2020 en 2021 op de verschillende locaties worden opgemerkt, als gevolg van 
maatregelen voor de sanitaire maatregelen en het intensieve telewerk van de personeelsleden. Hieronder een paar uitzonderingen.

 

Antwerpen 

De gegevens moeten door het bedrijf Interparking 
aan ons worden medegedeeld maar dit is nog 
steeds niet gebeurd : de circuits van de kantoren 
van de FPD op de 5e en 6e verdieping zijn, sinds 
de laatste renovatie, aangesloten op een hoog-
spanningsmeter van Interparking maar dit bedrijf 
heeft ons nog nooit een schikking met verdeelsleu-
tel gegeven. Er is echter een project aan de gang 
om een aparte meter te plaatsen. 

Hasselt  

Het verbruik wordt nog steeds beïnvloed door de 
technische installaties (airconditioning, verwar-
ming, ventilatie) die proportioneel groter zijn dan 
op andere locaties. 

Luik 

In 2020 werden als gevolg van de renovatiewerk-
zaamheden sommige verdiepingen niet langer be-
zet ; de verhuizing van alle verdiepingen (door 
RSVZ  eind augustus / begin september op de 1e 
verdieping) vond in 2021 geleidelijk plaats. 

 

. 
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Water in regionale kantoren 

 

Opmerkingen : 

Zie bijlage 1 voor de volledige gegevens 
 
 
 

2021
2020

2019
2018

2017

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Antwerpen Aarlen Bergen Brugge Charleroi Gent Hasselt Kortrijk Luik Malmedy Moeskroen Namen Turnhout
2021 0,54 1,07 5,62 3,19 5,07 0,63 4,52 4,98 2,85 3,55 5,66

2020 0,91 2,21 9,37 4,68 4,79 0,94 7,69 2,60 1,94 8,09 3,55 5,82

2019 3,28 5,93 11,16 6,72 10,83 2,50 9,29 4,00 6,88 3,50 9,94 3,67 8,18

2018 4,52 6,71 11,34 6,39 9,62 2,34 11,33 6,65 5,95 4,00 10,13 4,24 10,29

2017 2,00 9,57 14,53 6,00 9,91 2,24 9,26 8,13 5,16 5,27 17,92 4,84 8,64

Benchmarking waterverbruik in regionale bureaus
(m³ / VTE)
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Een daling van het verbruik in 2020 en 2021 (nog belangrijker dan in het geval van elektriciteit) zou op de verschillende locaties moeten worden 
waargenomen (te wijten aan de sanitaire maatregelen en het intensieve telewerk van de personeelsleden). Sommige « historische » of verklarende 
gegevens van vóór 2020 worden echter hierna weergegeven, evenals de karakteristieken van elk van de sites naast algemene vaststelling. 

 

Antwerpen 

Sinds 2018 zijn er watermeters geïnstalleerd 
om het waterverbruik van het regionaal kantoor 
Antwerpen nauwkeurig te bepalen.  

 

Bergen 

Nadat de lekken in 2017 niet op tijd werden ont-
dekt, verbeterde nadien de situatie en blijft deze 
nu stabiel. 

 

Brugge 

In september 2019 konden diverse sanitaire 
voorzieningen niet op tijd hersteld worden, maar 
de situatie is in oktober 2019 weer normaal. 

 

Charleroi 

De leesbaarheid van de watermeter was een 
obstakel ; de juistheid van de gegevens was 
hierdoor niet gegarandeerd. Het is daarom ris-
kant om een conclusie te trekken over een mo-
gelijke stijging in 2019. In september 2020 werd 
de meter vervangen en is het de bedoeling een 
verbinding tot stand te brengen met het kantoor 
van de syndicus SOGIM om in geval van een 

toename waarschuwingen te ontvangen over 
het verbruik (slimme meter). implementeren ; dit 
lijkt echter niet makkelijk te gaan,  in 2022 over-
wegen we in plaats daarvan de plaatsing van 
een doorgangsmeter voor onze kantoren. 

 

Gent 

Het relatief lage waterverbruik is het gevolg van  
de terugwinning sinds 2016 van regenwater 
voor faciliteiten die geen drinkwater nodig heb-
ben, zoals spoeltoiletten. 

 

Hasselt 

In 2018 werd in de zomer een verhoogd gebruik 
van de airconditioning waargenomen. Een vast 
deel van het verbruik is toe te schrijven aan  
deze installatie, wat kan verklaren waarom in 
2019, ondanks het vertrek van de stad Hasselt, 
geen significante daling werd waargenomen. 

 

Kortrijk 

In de Keer der Vlamingenstraat 6, werd in juli 
2019 een nieuwe digitale teller geplaatst. Sinds-
dien kunnen wij de gegevens niet meer aflezen, 

de gegevens zijn sindsdien nog niet door de 
Watergroep aan ons doorgegeven. 

 

Luik 

Op 26 september 2018 is een waterlek bij een 
tweede vloerkraan opgelost. 

In oktober 2018 moest het water weer in het ver-
warmingssysteem worden gebracht. 

Na een grote stijging in maart-april 2019 moest 
een groot lek van een urinoir gerepareerd wor-
den door onze loodgieters. 

In 2020 waren er naast de sanitaire maatrege-
len, renovatiewerkzaamheden bezig waardoor 
sommige verdiepingen onbezet waren. De ver-
huizing op alle verdiepingen (door RSVZ  eind 
augustus/begin september op de 1e verdieping) 
vond geleidelijk plaats in 2021. 

 

Malmedy 

Tussen 2020 en 2021 daalde het aantal VTE's, 
maar het verbruik in de kleine refter bleef de-
zelfde. Het totale verbruik steeg van 25 m³ naar 
33 m³ als gevolg van een hogere bezetting van 
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de lokalen, na het geleidelijk aan loslaten van 
de sanitaire maatregelen. 

 

Namen  

Het verbruik van deze site wordt berekend vol-
gens de quota (6069/10000 van het hele 

gebouw). Het gedrag van RSVZ, een andere 
mede-eigenaar, kan de data beïnvloeden. 
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Koolstofuitstoot in regionale kantoren 
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Aarlen Bergen Brugge Charleroi Gent Hasselt Kortrijk Luik Malmedy Moeskroen Namen Turnhout
Elektriciteit 28,59 34,30 15,10 29,22 8,96 88,61 20,28 16,16 16,13 11,85 16,12 16,04

Stookolie 162,77 34,07

Gas 936,80 1.152,37 744,29 706,11 281,83 949,43 767,24 1.907,27 601,55 692,23

2020 (kg/VTE)
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Bronnen : verbruiksgegevens cf. bijlage 1 ; conversiefactoren cf. blz.48  
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Aarlen Bergen Brugge Charleroi Gent Hasselt Kortrijk Luik Malmedy Moeskroen Namen Turnhout
Elektriciteit 28,17 30,18 13,35 28,45 9,85 104,47 20,29 24,41 16,47 9,93 12,97 16,74

Stookolie 240,19 35,64

Gas 1.022,81 1.358,35 856,81 696,91 420,57 1.200,75 486,48 645,40 758,95

2021 (kg/VTE)
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Papier 

Hieronder staat het papierverbruik van de Zuidertoren en de regionale kantoren. 

 

Bron : aankopen per afdeling Facilities (printroom) 

Alle communicatie naar gepensioneerden (van de centrale en andere locaties) wordt verzonden vanuit de printroom in de Zuidertoren. 

 

Overzicht van FPD-acties op het gebied van papierreductie :  

● Via                            , hebben burgers de mogelijkheid om het gebruik van papier te vervangen door het gebruik van de computer om : 

▬ Contact op te nemen met de FPD en om een beveiligd antwoord in het online dossier te ontvangen  

▬ de eerste mogelijke prijsdatum van zijn pensioen te schatten. 
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Papierverbruik
(Zuidertoren en regionale kantoren)
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▬ Een inschatting te verkrijgen van het toekomstige pensioenbedrag, simulaties van scenario's voor loopbaanverandering (impact van loopbaanonderbre-
kingen met RVA-aanvulling, tijdelijke loopbaanveranderingen, enz.). 

▬ Raadplegingen van carrièregegevens en wijzigen online van bepaalde gegevens te krijgen, onder bepaalde voorwaarden. 

▬ Vraag uw pensioen online aan. 

▬ Volg de status van uw pensioendossier. 

▬ Vul online enkele formulieren in. 

▬ Ontvang bepaalde documenten die automatisch door de FPD worden verzonden (belastingformulier, vakantiegeld, enz.). 

▬ Raadpleeg de pensioenwetgeving. 

▬ Krijg een totaalbeeld van de wettelijke en aanvullende pensioenen. 

● Brochures worden niet langer verspreid. 

● Het personeel wordt voortdurend gesensibiliseerd. 

● Weddenfiches en de personeelsadministratie zijn alleen digitaal beschikbaar. 

● Er zijn veel interne workflows ontwikkeld (voor personeelsbeheer, budget- en boekhoudbeheer, enz.). 

● E-invoicing – Mercurius platform : facturen elektronisch ontvangen in plaats van op papier. 

● Sinds 2019 laten de nieuwe multifunctionele printers ons toe om met een badgelezer het papierverbruik te kunnen volgen. 
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In 2019 heeft de FPD een nieuwe doelstelling voor papierverbruik vastgesteld voor de individuele multifunctionele printers in de Zuidertoren en in de regionale 
kantoren. Vanwege de COVID-19-pandemie werd besloten dit doel “on hold” te zetten. De cijfers van 2020 en 2021 laten een vertekend beeld zien door de 
lage kantoorbezetting. Als gevolg daarvan zijn alleen de cijfers van 2019 representatief. 

Site 
Verdie-
ping 

Totaal 
2019 

Gemiddeld 
per maand 

Aantal medewerkers 
Gemiddeld aantal vertoningen per werknemer 
per maand 

2023 doelstellingen
versus 2019 

Antwerpen / 64.521 5.377 50 108 -15% 

Aarlen / 24.490 2.041 14 146 -15% 

Bergen / 60.401 5.033 34 148 -15% 

Brugge / 59.264 4.939 44 112 -15% 

Charleroi / 99.062 8.255 38 217 -15% 

Gent / 116.808 9.734 71 137 -15% 

Hasselt / 87.287 7.274 55 132 -15% 

Kortrijk / 45.130 3.761 38 99 -15% 

Luik / 93.861 7.822 60 130 -15% 

Malmedy / 31.743 2.645 13 203 -15% 

Moeskroen / 67.807 5.651 16 353 -15% 

Namen / 64.338 5.362 45 119 -15% 

Turnhout / 38.415 3.201 27 119 -15% 

Zuidertoren 1 74.494 6.208 / /  

Zuidertoren 3 69.526 5.794 31 187 -15% 

Zuidertoren 4 215.818 17.985 72 250 -15% 

Zuidertoren 5 320.388 26.699 72 371 -15% 

Zuidertoren 8 106.800 8.900 63 141 -15% 

Zuidertoren 9 90.873 7.573 60 126 -15% 

Zuidertoren 10 63.432 5.286 54 98 -15% 
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Zuidertoren 11 64.370 5.364 69 78 -15% 

Zuidertoren 12 69.755 5.813 51 114 -15% 

Zuidertoren 13 89.215 7.435 69 108 -15% 

Zuidertoren 14 51.170 4.264 54 79 -15% 

Zuidertoren 15 234.336 19.528 65 300 -15% 

Zuidertoren 16 301.126 25.094 39 643 -15% 

Zuidertoren 17 174.152 14.513 83 175 -15% 

Zuidertoren 18 23.208 1.934 38 51 -15% 

Zuidertoren 19 3.094 258 / /  

Zuidertoren 20 39.427 3.286 46 71 -15% 

Zuidertoren 21 105.066 8.756 59 148 -15% 

Zuidertoren 22 207.334 17.278 31 557 -15% 

Zuidertoren 23 52.605 4.384 43 102 -15% 

Zuidertoren 24 103.563 8.630 91 95 -15% 

Zuidertoren 25 43.660 3.638 43 85 -15% 

Zuidertoren 26 65.979 5.498 69 80 -15% 

Zuidertoren 27 98.811 8.234 66 125 -15% 

Zuidertoren 28 35.452 2.954 23 128 -15% 

Zuidertoren 29 62.204 5.184 55 94 -15% 

Zuidertoren 30 36.018 3.002 42 71 -15% 

Zuidertoren 31 62.833 5.236 49 107 -15% 

Zuidertoren 32 83.779 6.982 66 106 -15% 

Zuidertoren 33 58.198 4.850 37 131 -15% 

Zuidertoren 34 239.747 19.979 54 370 -15% 

Zuidertoren 35 + 36 154.660 12.888 65 198 -15% 
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Zuidertoren B0 68.011 5.668 104 54 -15% 

Zuidertoren B1 54.414 4.535 93 49 -15% 

Zuidertoren B2 28.074 2.340 46 51 -15% 

Zuidertoren + RK / 4.404.719 367.060 52 160  

 

  



 

72 
 

Wijzen van verplaatsingen van personeel 

 

* Gemiddelde modale distributie van ondernemingen. (2014 gegevens) 

Bron : FPD rapport mobiliteitsenquête afgesloten 10/12/2021 

Auto 5,93%

Auto 21,81%

Auto 35,41%

Carpool 0,30%

Carpool 0,56%

Carpool 1,24%

Motorfiets 0,00%

Motorfiets 0,96%

Motorfiets 1,15%
Trein 78,29%

Trein 49,58%

Trein 35,96%

MIVB 10,65%

MIVB 18,65% MIVB 17,30%

De Lijn 1,51%
De Lijn 1,41% De Lijn 1,22%

TEC 0,00%
TEC 0,22% TEC 0,33%

Shuttle 0,10%
Shuttle 0,07% Shuttle 0,30%

Fiets 2,41%
Fiets 3,10% Fiets 3,23%

Step 0,00%
Step 0,00% Step 0,00%

Wandelen 0,80% Wandelen 3,65% Wandelen 3,87%

Geen 0,00% Geen 0,00% Geen 0,00%

Zuidertoren Vergelijkbaar toegangsgebied * Brussels Hoofdstedelijk Gewest *

Benchmarking belangrijkste reiswijze Brussel 2021
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We stellen vast dat de werknemers in de Zuidertoren veel minder gebruik maken van de auto en veel meer van de trein, vergeleken met soortgelijke gebouwen 
en vergeleken met het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het tweede meest gebruikte vervoermiddel is de MIVB (metro, tram, bus). De onmiddellijke nabijheid van de Zuidertoren bij het Zuidstation, het grootste en 
best bediende station van Brussel, rechtvaardigt deze verschillen.  
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Bron : FPD rapport mobiliteitsenquête afgesloten 10/12/2021 

 

Antwerpen Aarlen Bergen Brugge Charleroi Gent Hasselt Kortrijk Luik Malmedy Moeskroen Namen Turnhout

Niet-respondent 1% 0% 4% 3% 3% 1% 0% 7% 0% 2% 1% 8% 0%

Carpool 0% 0% 4% 0% 0% 0% 5% 0% 2% 0% 0% 2% 0%

Openbaar vervoer 14% 30% 8% 3% 7% 0% 5% 0% 6% 12% 0% 19% 15%

Familie auto 0% 10% 8% 0% 11% 2% 8% 3% 2% 12% 0% 3% 5%

Trein 50% 30% 22% 7% 30% 50% 33% 21% 34% 0% 25% 24% 0%

Te voet 8% 0% 0% 0% 7% 6% 3% 10% 14% 12% 8% 2% 0%

Elektrische fiets 11% 0% 0% 18% 0% 4% 8% 10% 0% 0% 0% 0% 20%

Fiets 2% 0% 4% 18% 0% 13% 5% 10% 4% 0% 8% 5% 25%

Auto 14% 30% 50% 51% 42% 24% 33% 39% 38% 62% 58% 37% 35%

Belangrijkste vervoersmodus in regionale kantoren 2021
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Het gebruik van fietsen (klassiek of elektrisch) is in Vlaanderen over het algemeen meer wijdverspreid dan in Wallonië, terwijl het gebruik van het openbaar 
vervoer (exclusief treinen) in Wallonië over het algemeen breder is dan in Vlaanderen. 

De trein wordt niet gebruikt voor het kantoor in Malmedy omdat deze stad geen treinstation heeft. 

De werknemers van het kantoor in Turnhout maken evenmin gebruik van de trein, ondanks de onmiddellijke nabijheid van een treinstation, maar de afwezigheid 
wordt gecompenseerd door een groot aantal gebruikers van de fiets, ( klassiek of elektrisch), met in totaal 45% , d.w.z. bijna één werknemer op twee. 

 

Milieu-impact van zakenreizen (Zuidertoren en regionale kantoren) 

3209,12 kg CO2 Per dag 

3,23 kg CO2 Per werknemer, per dag 

    10 g CO2 Per kilometer 

3,2 ton CO2 is ongeveer het equivalent van een heen- en terugvlucht Parijs – Los Angeles (18 200 km). 

 

Overzicht van FPD-mobiliteitsacties : 

● Telewerkbewustzijn : na de COVID-19-pandemie is het arbeidsreglement aangepast en is telewerk nu ingesteld op maximaal 60% van de werkregeling per 
jaar. 

● In dezelfde geest werden, van 2020 tot 2022, in de Zuidertoren en in de regionale kantoren, alle vergaderzalen geleidelijk uitgerust met een voorziening voor 
videoconferenties, zodat elke vergadering voortaan op hybride wijze kan worden gehouden. Deelnemers kunnen dus vanuit hun kantoor of thuis aan de 
vergadering deelnemen. 

● Vermindering van de dienstreizen door bewustmaking van het gebruik van het openbaar vervoer en de introductie van elektronische dossiers. 

● Specifieke acties om een piek in de luchtverontreiniging aan te pakken. 

● Update van het multimodale toegangsplan voor de Zuidertoren en regionale kantoren. 

● Implementatie van verplichte maatregelen van het Brussels BVP (Bedrijfs- Vervoer- Plan). 
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● Ter beschikking stellen van een Railpass in de regionale kantoren en bepaalde directies voor personeel dat zich om professionele redenen moet verplaatsen 
(opleiding, duurzaamheid, seminaries , beurzen, enz.). 

● Om het reizen per fiets van thuis naar de Zuidertoren te vergemakkelijken en te bevorderen, is in de kelder van de Zuidertoren een fietsenstalling ingericht 
en zijn er ook reparatiestations 

● Verspreiding van het BVP van 2021-2024 onder werknemers via Intra-NET. 

● Bewustmakingsacties voor zachte mobiliteit tijdens de week van mobiliteit in september. 

● Samenwerken met andere OISZ op het gebied van mobiliteit. 

 

Informaticamateriaal 

De ICT-dienst vernieuwt regelmatig haar IT-apparatuur. 

Laptops worden gekocht bij FORCMS. 

In 2021 voldeed het volgende aan het label voor energieverbruik (Energy Star) en geluidsemissies (TCO, EU Ecolabel) : 

● 100% van de servers. 

● Bijna 100% van de totale computervoorraad van pc's 

● 100% van alle laptops. 

● Flatscreens en multifunctionele printers. 

● Daarnaast hebben we de CO2-voetafdruk van onze computerapparatuur verlaagd door de volgende acties : 

● Het aantal servers op locatie bij de FPD is met +/- 95% gedaald. Ze zijn inderdaad verplaatst naar andere datacenters. 

● De pc vertegenwoordigt nu nog slechts +/- 5% van de computervoorraad. 

● We hebben de vloot multifunctionele printers gemoderniseerd door de oudere te vervangen en een identificatiesysteem voor badges in te voeren dat het 
afdrukvolume zou moeten verminderen. 

● Inktpatronen voor multifunctionele printers worden teruggenomen en gerecycleerd door de leverancier. Inktpatronen voor andere printers worden gerecy-
cleerd door een erkende ophaler. 
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Milieudoelstellingen  

Onze verschillende milieudoelstellingen hebben de neiging de milieueffecten van bepaalde activiteiten te beperken of onder controle te houden. Sommige zijn 
specifiek voor een administratie zoals de FPD, bijvoorbeeld de vermindering van het papierverbruik of de invoering van « groene » clausules in de lastenboeken. 
Andere zijn algemener van aard, zoals het verminderen van het energieverbruik, maar kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen en een vermindering van de 
CO2-uitstoot. 

De FPD heeft voor de nodige financiële middelen en personeel ter beschikking gesteld om deze doelstellingen in de praktijk te verwezenlijken. In dit verband 
moet ook worden gewezen op de belangrijke rol van de dienst Communicatie om het personeel milieubewuster te maken. Alle aanwezige medewerkers van de 
Zuidertoren en externe dienstverleners, evenals alle personeelsleden van de bovengenoemde 13 regionale kantoren, werden uitgenodigd voor informatiebij-
eenkomsten over het milieubeheersysteem volgens de EMAS-richtlijnen. Op dezelfde manier zijn externe dienstverleners die werkzaam zijn in de bovenge-
noemde 13 regionale kantoren, maar niet altijd aanwezig zijn, op de hoogte gesteld van de invoering van dit systeem bij de FPD. Hun deelname was vereist. 
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Voor de Zuidertoren en regionale kantoren 

Papierverbruik 

 

Het papierverbruik is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2018. Dit is te wijten aan het grote aantal zendingen dat in 2019 is verzonden. In 2019 werden 
bijvoorbeeld de PUB berichten twee keer afgedrukt. In 2020 en 2021 waren er minder veranderingen in de pensioenwetgeving, wat resulteerde in een afname 
van de bulkzendingen. 

De toenemende digitalisering, het project "digitale klant", het gebruik van mypension.be en strengere regels inzake papieren zendingen (bv. inzake vakantie-
geld) zullen het aantal papieren documenten in de toekomst verminderen. Zie ook de clausules dienaangaande in de nieuwe beheersovereenkomst. Het interne 
verbruik is aanzienlijk verminderd door de invoering van workflow en bewustmakingsacties. 

Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar leidt ook tot lagere kosten. 
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2022 nieuwe acties 

De individuele papierconsumptie werd als nieuwe doelstelling geïntroduceerd. Het gebruik wordt bijgehouden op basis van 
het gemiddelde aantal vertoningen per werknemer per afdeling/regionaal kantoor. De doelstelling is in 2023 15% lager dan 
in 2019 per afdeling of regionaal kantoor. De nieuwe multifunctionele printers hebben een badgelezer om het papierverbruik 
beter te kunnen volgen. Dit soort systemen bevordert de vermindering van indrukken. 

Door de COVID-19-pandemie en de lage bezetting in onze kantoren is dit doel in de wacht gezet. In 2022 zal een sensibi-
liseringscampagne op het intranet worden gelanceerd. 

. 

 

 

 

 

Duurzaam inkopen en uitbesteden 

De FPD richt zich al lange tijd op milieuvriendelijkere en sociale aankopen van producten en diensten. In de aanbestedingsprocedures, die gecentraliseerd zijn 
voor zowel de Zuidertoren als de regionale kantoren, wordt dus rekening gehouden met duurzame criteria, evenals met prijs- en kwaliteitscriteria. 

Duurzame overheidsopdrachten leiden tot een proces waarin overheden producten en diensten zoeken die minder negatieve milieu- en sociale gevolgen 
hebben gedurende hun hele levenscyclus. 

Energielabels, zoals Energy Star, en productlabels, zoals het Europese « Ecolabel» , worden regelmatig vermeld in speciale lastenboeken. 

Na de oprichting ervan in december 2021 in de Logistieke Dienst publiceerde de cel « Overheidsopdrachten » zijn inkoopbeleid dat erop gericht was een 
strategisch en gecoördineerd beleid op het gebied van overheidsopdrachten binnen de FPD te bieden. 

Duurzaamheid is een zeer belangrijke doelstelling. De FPD wenst : 

● Ambitieuze doelstellingen vaststellen voor duurzame selectie- en gunningscriteria in al zijn overheidsopdrachten. 

● Kandidaten of inschrijvers die de milieuwetgeving schenden (zoals voorzien door de wet) uitsluiten van overheidsopdrachten.  

● Niet alleen verwijzen naar bepaalde etiketten, merken of certificaten, maar duidelijk de principes vermelden die moeten worden gevolgd en uit leggen waarom 
ze op de markt van toepassing zijn. 
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● De Life Cycle Cost (LCC) nemen, de kosten van een product gedurende de gehele levenscyclus. 

● de principes van de circulaire economie toepassen, waar de nadruk ligt op het terugdringen van het verbruik van grondstoffen, het maximaliseren van het 
hergebruik van producten en elementen en het recyclen van grondstoffen. 

Van 2015 tot 2021 ontvingen we een verklaring van B-Post dat onze postzendingen CO2-neutraal zijn. 

Bovendien onderzoekt de verantwoordelijke afdeling tijdens de aankopen door de FPD regelmatig zijn aankopen volgens de Gids voor Duurzame Aankoop van 
het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ( FIDO)  

 

Papier en kantoorbenodigdheden 

 

De FPD koopt en verbruikt voor haar werking 
zeer grote hoeveelheden goederen. Allereerst 
papier, maar ook andere kantoorbenodigdhe-
den. 

De FPD gebruikt licht gebleekt papier (TCF- of 
ECF-papier) uit duurzaam beheerde bossen 
(met het FSC-label = Forest Stewardship Coun-
cil). 
 

Materialen uit de Zuidertoren workshops 

Sommige onderhoudstaken worden uitgevoerd 
door het eigen personeel van de FPD, zoals 
elektriciens, loodgieters, metaalbewerkers, 
schilders, enz. Voor het gebruik van deze werk-
plaatsen moeten diverse materialen en machi-
nes worden aangeschaft. Waar mogelijk wordt 
bij deze aankopen rekening gehouden met     
milieucriteria. 

De afgelopen jaren zijn dergelijke aankopen 
scherp gedaald, waarbij elektrische apparatuur 

de grootste hoeveelheid gekochte producten 
voor zijn rekening neemt. 

 

Schoonmaakproducten 

De FPD zet zich in voor duurzame inkoop en 
gebruikt milieuvriendelijke reinigingsproducten 
voor het onderhoud van haar kantoren, via de 
contracten die met de betrokken onderaan-
nemers zijn gesloten. Groene producten zijn ge-
selecteerd als de beste in termen van levenscy-
clusanalyse en « cradle to cradle ». Sommige 
producten zijn geregistreerd onder het Euro-
pese « eco-label ».  

 

Doel 

Zoveel mogelijk bijzondere specificaties die in het kader van procedures voor overheidsopdrachten worden opgesteld, moeten milieucriteria bevatten, voor 
zover deze relevant zijn. 
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2021 acties 

De FPD blijft milieuclausules in de speciale specificaties invoeren en zijn onderaannemers sensibiliseren. In samenwerking met de eenheid overheidsopdrach-
ten is een aanbestedingsprocedure opgezet waarbij de cel Projecten, Innovatie en Duurzaamheid altijd haar mening kan geven over de voorbereiding van het 
bestek. Zo maximaliseren wij het aantal groene clausules of eisen in het bestek en vragen wij de onderaannemers altijd om de juiste normen of labels toe te 
passen (op basis van de gids voor duurzame aankopen). 

 

2022 nieuwe acties 

Een belangrijk project dat voor 2022 gepland staat is de aanwijzing van een ontwerpbureau voor de renovatie van de Zuidertoren. Het is belangrijk dat de PID-
eenheid in samenwerking met het ontwerpbureau specificaties opmaakt die maximaal gebruik maken van de meting van de impact van renovatiewerkzaamhe-
den, de vermindering van het verbruik, de correcte verwijdering van afval, het toezicht op de milieuwetgeving, enz. 
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Voor de Zuidertoren 

Afvalsortering in de Zuidertoren 

Doel 

Training en bewustmaking van alle actoren in de hele keten, van productie tot definitieve verwijdering. 

 

2021 acties 

De verschillende acties die de FPD in dit opzicht onderneemt gaan zeer ver en het is belangrijk om de verschillende actoren bewust te blijven maken van 
selectieve sortering (bijvoorbeeld via diverse nieuwsbrieven). 

We blijven veel aandacht besteden aan deze doelstelling, zoals benadrukt in de EMAS-informatiesessies voor nieuw personeel. 

 

2022 nieuwe acties 

Ons plan is om alle afzonderlijke bakken naast elk kantoor, in onze regionale kantoren en in de Zuidertoren te elimineren. Op elke verdieping worden unieke 
vuilnisbakken met afvalsortering geplaatst. 

Op deze manier willen we : 

● Mensen opleiden om duurzamere producten te gebruiken om minder afval te produceren. 

● De afvalsortering verbeteren 

● De kosten en tijd van het schoonmaken verlagen of gebruiken voor andere schoonmaaktaken 

● Mensen ertoe brengen meer te bewegen (healthy@work) 

● Een aangenamere werkomgeving creëren (meer ruimte en een schonere werkomgeving) 

Bovendien heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw contract voor overheidsopdrachten de inzameling van afval toevertrouwd aan de volgende bedrijven : 

▬ Net Brussel voor PMD, glas en organisch afval ; 

▬ MCA Recycling voor papier, karton, restafval, oliën en vetten ; 

▬ Veolia (voorheen Suez) blijft verantwoordelijk voor de verwijdering van gevaarlijk afval. 
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Elektriciteitsverbruik in de Zuidertoren  

2021 acties 

De algemene trend gaat verder omlaag. 

De afgelopen jaren zijn nieuwe technieken gebruikt (warmtekrachtkoppeling en 2 warmtepompen). Er is een cascade van warmtekrachtkoppeling - warmte-
pompen – ketels, afhankelijk van de vraag naar stroom . 

Het hoofddoel is om zo weinig mogelijk stookolie te verbruiken. 

In 2021 hadden we meer dagen waarop de temperatuur 's morgens onder de 5°C daalde. Op die dagen is het onmogelijk om de warmtepomp te gebruiken, 
zodat we gedwongen zijn stookolie te gebruiken. Ook hebben we de WKK vervangen door een efficiëntere en energiebesparende installatie. In die periode 
konden we de efficiëntie van de WKK niet benutten en verbruikten we dus meer stookolie. De voordelen van de nieuwe installatie zullen deze verliezen de 
komende jaren ruimschoots compenseren. 

 

2022 nieuwe acties 

De relighting gaat verder in de Zuidertoren. In samenwerking met een ontwerpbureau wordt het werk voorbereid dat in 2023 zal worden gelanceerd. Dit werk 
(bijv. het positioneren van bewegingssensoren, lichtsensoren en nieuwe LED-verlichting) zal onderwerp zijn van een nieuw doel. In samenwerking met de 
onderhoudsfirma Veolia zullen nieuwe maatregelen worden genomen om het elektriciteitsverbruik te verminderen. 

.  
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Daling van het brandstofverbruik bij de Zuidertoren 

Doel 

Vermindering van het verbruik met 5% in 2024 ten opzichte van het referentiejaar 2019 

 

2021 acties 

Het genormaliseerde stookolieverbruik is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. 

In 2021 hadden we meer dagen waarop de temperatuur 's ochtends onder de 5°C daalde. Op die dagen is het onmogelijk om de warmtepomp te gebruiken, 
zodat we gedwongen zijn om stookolie te gebruiken. 

We hebben ook de WKK vervangen door een efficiëntere en energiebesparende installatie. In die periode konden we de efficiëntie van de WKK niet benutten 
en verbruikten we dus meer stookolie. De voordelen van de nieuwe installatie zullen deze verliezen de komende jaren ruimschoots compenseren. 

2022 nieuwe acties 

Samen met de onderhoudsfirma Veolia werken we aan een plan om het brandstofverbruik in 2024 te verminderen. Door de vervanging van de warmtekracht-
koppeling zal het verbruik tussen 2022 en 2024 al dalen. We bestuderen ook de overgang van stookolie naar gas in 2024. Dit onderzoek zal in 2022 worden 
afgerond, zodat we een planning voor de werken kunnen maken. 

Daarnaast zijn we van plan om de temperatuur van de Zuidertoren in de winter te verlagen tot 19°C en de temperatuur van de airconditioning in de zomer te 
verhogen tot 27°C. 

 

Waterverbruik in de Zuidertoren 

Doel 

- 5% in 2023 vergeleken met het referentiejaar 2018. 

 

2021 acties 

En in 2020 zagen we een normale daling van het watergebruik per VTE. Dit is te wijten aan de lage bezetting van de Zuidertoren vanaf maart 2020. In 2021 
werden de sanitaire maatregelen gedeeltelijk ingetrokken en nam het watergebruik toe. We blijven ons richten op het voorlichten van onze collega's over 
watergebruik. 
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Deze doelstelling werd aangepast voor deze twee jaar (2020 en 2021) die niet representatief waren. Het doel-jaar is vanaf 2018 aangepast aan 2023. Schom-
melingen in het verbruik kunnen worden verklaard door de aanwezigheid van een watergekoeld airconditioningsysteem en variaties in klimatologische omstan-
digheden (de frequentie van het gebruik van koude groepen). De condensatiecircuits van koelmachines gebruiken de koelvijvers en -torens om de warmte die 
door het koelcircuit wordt gegenereerd te evacueren. Warmte wordt verwijderd door verdamping. 

 

2022 nieuwe acties 

In 2022 zullen we een bewustwordingscampagne lanceren over waterverbruik. 
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Specifieke doelstellingen in regionale kantoren 

Er zij op gewezen dat sinds de lancering of uitbreiding van het EMAS-systeem veel acties zijn uitgevoerd op logistiek gebied, waardoor veel van de 
doelstellingen zijn bereikt.  Om onze prestaties verder te verbeteren, wordt nu voorgesteld het accent te leggen op het papierverbruik. 

. 

Antwerpen 

● Een lager elektriciteitsverbruik 

2021 acties 

Om een doelstelling te bepalen, werd in samenwerking met Fluvius (netwerkbeheerder) en Interparking een project gelanceerd om een meter te plaatsen die 
de lokalen van de FPD op de 5e en 6e verdieping bedient. 

2022 nieuwe acties 

Voortzetting van het project 

 

Aarlen 

● Bodemsanering 

2020 acties  

Op 6 maart 2020 werd een brief ter goedkeuring van het eindverslag afgegeven door de Service Public de Wallonie – Direction de l'Assainissement des Sols. 
De doelstelling is bereikt.  

 

● Wegwerpverpakkingen verminderen door het personeel bewust te maken van herbruikbare verpakkingen (waterflessen, brooddoosjes, enz.) - 
Organisch afval en het gewicht van afvalbakken verminderen   

2022 nieuwe acties 

Zie de algemene doelstelling hierboven voor de Zuidertoren en regionale kantoren. 
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Bergen 

● Verminder de hoeveelheid afval 

Zie de algemene doelstelling hierboven. 

 

● Daling van het elektriciteitsverbruik 

2022 nieuwe acties 

▬ Definitie van doelstelling. 
▬ Zorg ervoor dat alle lampen en pc's zijn uitgeschakeld. 
▬ Toename van telewerk. 

 

Brugge 

● 15% daling van het genormaliseerde gasverbruik (basisjaar 2017) 

2020 / 2021 acties 

Het hele bouwrenovatieproject werd uitgesteld. De temperatuurregelaar is stuk. Voor een tijdelijke oplossing is een thermostaat geplaatst. 

2022 nieuwe acties 

Voor de renovatie van de stookruimte (inclusief regelgeving) zal een overheidscontract worden gelanceerd. De doelstelling zal worden aangepast. 

 

● 3% daling van het elektriciteitsverbruik (basisjaar 2017) 

2020 / 2021 acties 

Het hele bouwrenovatieproject is opgeschort. Het project omvatte een nieuwe elektrische installatie, nieuwe verlichtingsarmaturen en aanpassing aan de 
installatie van de te grote airconditioning. De doelstelling wordt dus ook “on hold” gezet. 
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● Medewerkers motiveren om afval beter te sorteren 

2022 nieuwe acties 

Zie de algemene doelstelling hierboven voor de Zuidertoren en regionale kantoren.  

 

Charleroi 

● 5% daling van het genormaliseerde gasverbruik (basisjaar 2017) 

2020 / 2021 acties 

Het project om het hele gebouw te renoveren werd uitgesteld. Het was de bedoeling om het chassis aan de voorkant te vervangen. 

2022 nieuwe acties 

Alleen al voor de renovatie van de stookruimte (inclusief regelgeving) zal een overheidscontract worden gelanceerd. De doelstelling zal worden aangepast. 

 

● 5% daling van het elektriciteitsverbruik (basisjaar 2017) 

2020 / 2021 acties 

De algehele renovatie van het gebouw is uitgesteld. De doelstelling wordt eveneens opgeschort. Gepland : nieuwe elektrische installatie en plaatsing van 
bewegingsmelders – nieuwe verlichtingsarmaturen. 

2022 nieuwe acties 

Er zijn echter enkele acties gepland : 

▬ de lichten in de kantoren eerder uitschakelen dan de huidige tijd (20u30). 
▬ Alleen plaatsing van bewegingsmelders. 

 

Gent 

● Vermindering van het waterverbruik op het werk 

● Minder energieverbruik op het werk 
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● Het maken van een milieubewuste keuze om aan de slag te gaan 

 

2022 nieuwe acties 

▬ Definitie van doelstellingen met targets. 
▬ Bewustzijnswording van water-, energie- en papierverbruik op kantoor, maar ook bij telewerk. 
▬ Sensibiliseren van zachte of gedeelde mobiliteit. 
▬ Installeer een fietsruimte. 
▬ Het personeel voorzien van fietsen. 
▬ Zorg voor meer stopcontacten om e-bikes op te laden. 

 

Hasselt 

● Het brandstofverbruik daalde met 35% (basisjaar 2017) 

2020 / 2021 acties 

Voltooiing van de renovatiewerkzaamheden, waaronder de isolatie van de gevels en de vernieuwing van het dak 

▬ Precieze omschrijving van de doelstelling. 
▬ Sensibiliseren van de fiets te nemen. 
 

● Toename van zachte mobiliteit 

2022 nieuwe acties 

▬ Precieze omschrijving van de doelstellingen. 
▬ Bewustmaking van fietsen. 

 

Kortrijk 

● 10% daling van het genormaliseerde gasverbruik (basisjaar 2017) 
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2020 / 2021 acties 

Het hele bouwrenovatieproject is opgeschort. 

2022 nieuwe acties 

Het renovatieproject zal opnieuw worden opgestart. De doelstelling zal worden aangepast. 

 

● 10% vermindering van het elektriciteitsverbruik (basisjaar 2017) 

2020 / 2021 acties 

Het hele bouwrenovatieproject is opgeschort. Het plan was om nieuwe elektriciteit en nieuwe verlichting aan te leggen en de te grote airconditioning aan te 
passen. Dit plan is dus ook in de ijskast gezet. 

 

Luik 

● 15% daling van het genormaliseerde gasverbruik (basisjaar 2017) 

2020 acties/2021 

Voltooiing van de renovatiewerken , inclusief de nieuwe stookruimte. 

2022 nieuwe acties 

▬ Doelstelling aangepast tot 31 december 2023. 
▬ Controle van het verbruik. 

 

● 6% daling van het elektriciteitsverbruik (basisjaar 2017) 

2020 acties/2021 

Voltooiing van renovaties, inclusief nieuwe elektrische installatie. 
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2022 nieuwe acties 

▬ Doelstelling aangepast tot 31 december 2023 
▬ Controle van het verbruik. 

 

Malmedy 

● Het kantoor van Malmedy maakt deel uit van de algemene doelstellingen om het papierverbruik en -afval te verminderen. 

 

Moeskroen 

● Verminder de hoeveelheid afval 

Zie de algemene doelstelling hierboven. 

 

● Minder papierverbruik 

2022 nieuwe acties 

Naast de algemene doelstelling wordt een specifieke actie op het kantoor van Moeskroen overwogen : nieuwe EESSI stroom met Frankrijk. 

 

Namen 

● Toename van zachte mobiliteit 

2022 nieuwe acties 

▬ Precieze definitie van het doel. 
▬ Bewustzijn van zachte mobiliteit. 
▬ Mogelijk : douche voor fietsers en joggers. 

 

● Daling van het elektriciteitsverbruik 



 

92 
 

2022 nieuwe acties 

Bewegingsdetectieverlichting in het trappenhuis (dit is een gemeenschappelijk deel met de RSVZ en heeft geen betrekking op het privégebruik van de FPD en 
vereist dus nog overleg met de RSVZ). 

 

Turnhout : 

● Daling van het gasverbruik met 5% (basisjaar 2017) 

2020 / 2021 acties 

Voltooiing van renovatiewerkzaamheden, inclusief dakisolatie. 

2022 nieuwe acties 

▬ Doelstelling aangepast tot 31 december 2023. 
▬ Controle van het verbruik. 
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Bewustwording en communicatie 

Interne communicatie en bewustzijn 

Het EMAS-concept is al goed geïntegreerd in de Zuidertoren. 

Bewustmakingscampagnes en talrijke mededelingen hebben hun doel niet gemist. 

De FPD wil op de ingeslagen weg voortgaan. Hetzelfde geldt voor de regionale kantoren; in alle regionale kantoren van de FPD werden EMAS-presentatieses-
sies gehouden voor alle personeelsleden.  

Nieuwe medewerkers krijgen een rondleiding door het gebouw om de specifieke kenmerken van het gebouw en de prestaties op energiegebied te leren kennen. 

 

2022 nieuwe acties 

Om personeel uit te nodigen deel te nemen aan milieuvriendelijke acties heeft de PID-eenheid het hele jaar door een communicatiecampagne op het Intra-NET 
opgezet na de Good Planet Challenge : 

▬ Februari – Dikke Truiendag : om de verwarming in de Zuidertoren gedurende een dag te verminderen. 

▬ Maart – Alles in het water : het vergroten van het bewustzijn van de waarde van water en het vermijden van afval. 

▬ April – Laten we naar buiten gaan : het bewustzijn vergroten van de waarde van buitenactiviteiten, waaronder zachte mobiliteit. 

▬ Oktober – Eet lokaal : het stimuleren van de consumptie van lokaal voedsel. 

▬ November – Zero waste  

Intra-NET is ook het ideale instrument en wordt regelmatig gebruikt om te communiceren over alle FPD-acties met een toegevoegde waarde voor het milieu, 
op alle niveaus (installatie van fotovoltaïsche panelen, vervanging van de warmtekrachtkoppeling, nut van de torenvijvers, besparingen op warmte dankzij de 
"dikke truien"-dag, enz.) 

Waar mogelijk worden de publicaties van de PID-cel gekoppeld aan een van de 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die de Algemene Vergadering 
van de VN in 2015 heeft aangenomen. 

De Federale Pensioendienst ontwikkelt ook zijn KM-NET (Knowledge Management) applicatie. Deze virtuele bibliotheek zal alle kennis van de FPD ter be-
schikking stellen van alle personeelsleden. De PID-cel zal haar werken en kennis op dit platform delen. 
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Externe communicatie 

De milieuverklaring van 2022 zal worden gepubliceerd op de FPD-website (www.sfpd.fgov.be). Informatie over het milieubeschermingssysteem zal ook in het 
jaarverslag worden opgenomen. 

Er werd een specifieke brief gestuurd naar onderaannemers bij wie de activiteiten een duidelijk omschreven milieueffect hebben bij de FPD. 

De verschillende acties van de FPD hebben een zekere impact gehad op de buitenwereld en leiden er nog steeds toe dat andere instellingen informatie en 
advies inwinnen over hun eigen aanpak van EMAS. 

 

Milieuklachten 

Op het kantoor van Luik, in 2021, klaagde een buurman over het lawaai dat afkomstig was van het nieuwe ventilatiesysteem op de 1e verdieping (private 
installatie van het RSVZ !). Na diverse interventies door het team van de renovatielocatie werd het probleem opgelost. 
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Opleiding 

De drie nieuwe medewerkers van de eenheid Projecten, Innovatie en Duurzaamheid worden momenteel getraind in milieubeheer, met name door de overdracht 
van kennis van EMAS-managers aan de FPD. Daarnaast zal een van hen in september – oktober 2022 een basistraining in milieubeheer volgen in het CQHN 
(Henegouwen-Namen Quality Center). 

Het trainingsplan (inclusief EMAS) is goedgekeurd door de BOC. 

De FPD maakt deel uit van een cyclus van voortdurende verbetering van het milieubeheer. Het doel is een permanente EMAS-registratie te hebben voor de 
Zuidertoren en voor de verschillende regionale kantoren.  

Acties Actoren en/of doelgroep Termijnen 
Winst, voordelen, voorde-

len 
Organisatie 

Informatie voor alle mede-
werkers van de RK bij de in-
troductie van EMAS op hun 
kantoor 

Alle betrokken agenten Continu Geïnformeerde en gesensibi-
liseerde medewerkers 

Opleidingscentrum 

Systematische informatie 
over alle nieuwe medewer-
kers 

Nieuwe agenten Continu Geïnformeerde en gesensibi-
liseerde medewerkers 

Opleidingscentrum 

Herinnering sorteerinstruc-
ties 

Alle agenten Continu Herinneringen Opleidingscentrum 

Specifieke EMAS-training 
voor werknemers op het ge-
bied van veiligheid op het 
werk, individuele bescher-
mingsmiddelen en gevaar-
lijke producten 

Arbeiders Continu Veiligheid op het werk en om-
gang met gevaarlijke pro-
ducten 

OFO opleidingscentrum 

+ externe preventiedienst. 
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Sensibilisering van duurzaam 
schoonmaken 

schoonmaakster (ISS) in on-
deraannemer 

Continu Betrokkenheid van onder-
aannemers 

Opleidingscentrum (ISS) 
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Contactgegevens 

De milieu-Cel bestaat uit de volgende personen : 

Mevrouw Erika Elpers :   02 529 27 98 

Meneer Christophe Croughs : 02 529 39 47 

Meneer Yves De Gheselle : 02 529 22 91 

Meneer Damien Devlieger : 02 529 39 75 

Mevrouw Virginie Roekens : 02 612 52 25 

Mevrouw Nathalie Perrotti : 02 529 23 40 

Mevrouw Eléonore Mariage : 02 529 31 82 

 

De kanalen die gepensioneerden gebruiken om informatie over zichzelf te verkrijgen zijn : 

● Post 
● Fax 
● E-mail 
● Telefoon 
● Bezoek onze sites (Zuidertoren en regionale kantoren) of een Pensioenpunt 
● Bezoeken aan de FPD-website https://www.sfpd.fgov.be 
● Raadpleging van het pensioendossier online https://www.mypension.be  
● Er is een groene lijn beschikbaar voor telefonische informatie (één nummer voor alle pensioeninformatie met betrekking tot de 3 regelingen) 
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Wettelijke milieuvereisten 

De naleving van de wet wordt als volgt gewaarborgd : 

● Raadpleging van de regelgeving via kanalen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, andere regio's, de federale staat en Europa. 

● De toepasselijke wetgeving wordt geregistreerd in een register van wettelijke vereisten. De wetgeving wordt elk kwartaal gecontroleerd. 

● Regulerende controles worden gecontroleerd in een Excel-bestand. 

● Een reeks faciliteiten wordt goedgekeurd door een milieuvergunning. Wijzigingen worden geregistreerd in het geval van nieuwe of niet-geclassificeerde 
installaties. 

● De naleving van de voorwaarden van de vergunning gebeurt via checklists. 

 

 

De wettelijke vereisten die door de FPD worden gevolgd, zijn op verschillende niveaus : 

● Op mondiale schaal : ISO 14001-norm (2015) met de criteria voor een milieubeheersysteem. 

● Op Europees niveau : 

▬ 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 (EMAS). 

▬ Besluit (EU) 2019/61 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van het sectorale referentiedocument betreffende beste milieubeheer-
praktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de overheidssector. 

▬ Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, 

De Federale Pensioendienst verklaart dat zij voldoet aan haar nalevingsverplichtingen, waaronder wettelijke vereisten 
en milieuvoorschriften 
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houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG. 

● Op nationaal niveau : 

▬ Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) van 11 februari 1946 

▬ Verschillende wetten die de Europese milieurichtlijnen omzetten 

● Op regionaal niveau. Omdat het milieu in België een regionale bevoegdheid is, moet op dit niveau een enorm veel milieuwetgeving worden nageleefd.    Deze 
omvatten ( maar zijn niet beperkt tot)  : 

▬ In Brussel : Decreet van 14 juni 2018 van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het lokale actieplan voor energiebeheer (Plan 
Local d'Action pour la Gestion Energétique – PLAGE) 

▬ In Wallonië : Besluit van de Waalse Regering van 20 september 2018 (tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014) tot uitvoering 
van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen 

▬ In Vlaanderen : Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 
(VLAREM) 
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Hieronder staan de milieuvergunningen per locatie : 

Zuidertoren 

Antwerpen, Aar-
len, Bergen, 
Brugge, Charleroi, 
Kortrijk, Luik, 
Malmedy, Namen, 
Turnhout 

Gent Luik Namen, Charleroi Antwerpen Hasselt 

Milieuvergunnin-
gen : 

Geklasseerde faci-
liteiten (inclusief 
parkeren) 

Verklaring van 
klasse 3 : 

Installaties met air-
conditioning 

Verklaring van 
klasse 3 : 

● Afvoer van afval-
water 

● Transformator 

● Airconditioning 

● Dieseltank 

● Motor 

● Verwarmingsin-
stallaties 

Milieuvergunning : 

Ondergrondse par-
keergarage (toege-
kend aan de vereni-
ging van mede-ei-
genaren) 

Verklaring klasse 3: 
ketels 

Milieuvergunningen 
: 

● Ketels 

● Transformator 

● Airconditioning 

● Afvoer van afval-
water 

Milieuvergunningen 
van klasse 2 en 3 : 

● Waterafvoer 

● Airconditioning 

● Olietank 

● Verwarmingsin-
stallatie 

● Transformator 

● Gevaarlijk 
smeermiddel 
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Woordenlijst  

FPD : Federale Pensioendienst 

RK : Regionaal kantoor / regionale kantoren 

EMAS : Eco-Management and Audit Scheme 

VTE : Voltijds equivalent 

BIM : Brussels Instituut voor Milieubeheer 

ICT : Information Communication Technology 

PMD : Plastic, metalen verpakkingen, drankverpakkingen 

SiGeDis : Pensioenautoriteit voor gegevensbeheer 

MMS : Milieumanagementsysteem 

NACE : Classificatiecode Europese ondernemingen 

Free-chilling : productie van gekoeld water zonder gebruik van koude groepen 

EPB : Energieprestaties van gebouwen 
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Milieuverklaring 2023 

De Federaal Pensiondienst zal in juni 2023 haar volgende milieuverklaring uitbrengen. De milieuverklaring van 2023 zal gebaseerd zijn op gegevens uit 2022. 

De volgende milieuverklaring zal worden opgesteld voor juni 2025. 
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Verificatie- en validatieverklaring 
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Bijlage : Regionale kantoren jaarlijks verbruik (gas, olie, elektriciteit, water) 2017-2021 

  VERWARMING ELEKTRICITEIT WATER 

Regionaal 
kantoor Opmerkingen Totaal bruto 

verbruik  

Genormali-
seerd totaal 

verbruik  

Bruto ver-
bruik / VTE 

Genormali-
seerd ver-

bruik / VTE 
Opmerkingen Elektriciteit Elektriciteit / 

VTE Opmerkingen Water Water / VTE 

ANTWER-
PEN 

Bron : VEB* 
gas (kWh) gas (kWh) 

gas (kWh) gas (kWh) Bron : VEB* 
(kWh) (kWh) 

Bron : contactpersoon 
EMAS m³ m³ 

  Er wordt verwezen naar het 
hele gebouw  

(in afwachting)   

2017   988.873,16 1.051.330,39         90,00 2,00 

2018   1.005.461,37 1.089.829,63 
    

      Vanaf 2018 : passe-
rende meters 

190,00 4,52 

2019   912.789,85 1.021.594,51             131,00 3,28 
2020   873.611,05 1.085.662,67             40,00 0,91 
2021   1.006.496,88 989.104,62             24,00 0,54 

AARLEN 

Bron : VEB* 

gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) 

Bron : VEB* 

(kWh) (kWh) 

Bron : contactpersoon 
EMAS 

m³ m³ 
Fractie : 3/5 van het 

totaal 

Verdieping 2 en 3 + 2/3 
van de gemeen-

schappe-lijke  
  

2017 96.660,924 x 3/5 57.996,55 61.659,62 4.142,61 4.404,26   21.605,16 1.543,23   134,00 9,57 
2018 84.668,043 x 3/5 50.800,83 55.063,52 3.628,63 3.933,11   21.245,00 1.517,50   94,00 6,71 
2019 78.073,509 x 3/5 46.844,11 52.427,92 3.346,01 3.744,85   20.819,63 1.487,12   83,00 5,93 
2020 81.813,780 x 3/5 49.088,27 61.003,46 3.747,20 4.656,75   15.606,20 1.191,31   29,00 2,21 
2021 89.325,007 x 3/5 53.595,00 52.668,88 4.091,22 4.020,53   15.376,09 1.173,75   14,00 1,07 

BERGEN Bron : VEB* gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) Bron : VEB* (kWh) (kWh)   m³ m³ 

2017   139.933,02 148.771,19 4.372,91 4.649,10   53.584,44 1.674,51 
Bron : contactpersoon 

EMAS 465,00 14,53 

2018   132.747,96 143.886,84 4.148,37 4.496,46   56.976,72 1.780,52 Bron : contactpersoon 
EMAS 

363,00 11,34 

2019   133.150,90 149.022,49 4.160,97 4.656,95   58.687,57 1.833,99 
Bron : contactpersoon 

EMAS 357,00 11,16 

2020   147.042,07 182.733,60 4.609,47 5.728,33   45.586,31 1.429,04 Bron : contactpersoon 
EMAS 299,00 9,37 
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2021   176.041,99 172.999,98 5.433,39 5.339,51   40.737,13 1.257,32 
Bron : factuur SWDE 

02/02/2021 - 
02/02/2022 

182,00 5,62 

BRUGGE Bron : VEB* gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) Bron : VEB* (kWh) (kWh)   m³ m³ 

2017   136.838,36 145.481,07 4.024,66 4.278,86   36.947,77 1.086,70 Bron : contactpersoon 
EMAS 204,00 6,00 

2018   132.168,83 143.259,11 3.671,36 3.979,42   36.869,41 1.024,15 Bron : contactpersoon 
EMAS 

230,00 6,39 

2019   128.018,27 143.278,05 3.282,52 3.673,80   36.635,86 939,38 
Bron : contactpersoon 

EMAS 262,00 6,72 

2020   122.063,81 151.692,36 2.977,17 3.699,81   25.800,01 629,27 Bron : facturen 192,00 4,68 
2021   133.318,96 132.015,21 3.427,22 3.393,71   21.641,31 556,33 Bron : facturen 124,00 3,19 

CHARLEROI Bron : VEB* gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) Bron : VEB* (kWh) (kWh) Bron : contactpersoon 
EMAS 

m³ m³ 

2017   153.290,30 162.972,11 4.645,16 4.938,55   54.213,34 1.642,83   327,00 9,91 
2018   117.328,70 127.173,75 3.450,84 3.740,40   56.042,16 1.648,30   327,00 9,62 
2019   104.715,69 117.197,80 2.792,42 3.125,27   55.881,72 1.490,18   406,00 10,83 
2020   98.573,45 122.500,19 2.824,45 3.510,03   42.492,33 1.217,55   167,00 4,79 
2021   97.289,12 95.607,96 2.787,65 2.739,48   41.373,55 1.185,49   177,00 5,07 

GENT 
Bron : VEB* 

gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) 
Bron : VEB* 

(kWh) (kWh) 
Bron : contactpersoon 

EMAS m³ m³ 

Fractie : 1377/4092 Fractie : 1377/4092   

2017   33.649,16 35.774,44 487,67 518,47   31.776,32 460,53   154,79 2,24 
2018   48.543,89 52.617,21 703,53 762,57   32.488,96 470,86   161,18 2,34 
2019   57.409,47 64.252,68 883,22 988,50   32.716,34 503,30   162,46 2,50 
2020   72.487,69 90.082,63 1.127,34 1.400,97   23.993,67 373,15   60,47 0,94 
2021   104.302,56 102.500,22 1.682,30 1.653,23   25.435,97 410,26   38,74 0,62 

HASSELT Bron : VEB* stookolie (li-
ter) 

stookolie (li-
ter) 

stookolie (li-
ter) 

stookolie (li-
ter) 

Bron : VEB* (kWh) (kWh)   m³ m³ 

2017 Fractie : 1650/3133 22.708,00 24.142,00 648,80 689,77 Fractie : 1650/3133 123.735,52 3.535,30 Bron : contactpersoon 
EMAS 

324,00 9,26 

2018 Fractie : 1650/3133 18.332,00 19.870,00 458,30 496,75 Fractie : 1650/3133 110.363,74 2.759,09 
Bron : contactpersoon 

EMAS 453,00 11,33 

2019 Het hele gebouw 40.134,00 44.918,00 836,13 935,79 Het hele gebouw 209.599,09 4.366,65 Bron : contactpersoon 
EMAS 446,00 9,29 

2020 Het hele gebouw 27.521,00 34.201,00 602,87 749,20 Het hele gebouw 168.548,28 3.692,19 Source : factures 351,00 7,69 
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2021 Het hele gebouw 40.921,00 40.214,00 889,59 874,22 Het hele gebouw 200.226,69 4.352,75 
Source : facture 01/01- 

06/08/2021 208,00 4,52 

KORTRIJK 

Bron : VEB* 

gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) 

Bron : VEB* 

(kWh) (kWh) 

Bron : contactpersoon 
EMAS 

m³ m³ Keer der Vlamingen-
straat + 1/3 Nieuw-

straat 

Keer der Vlamingen-
straat + 1/3 Nieuw-

straat 
  

2017   151.617,29 161.193,44 4.890,88 5.199,79   38.959,97 1.256,77   252,00 8,13 
2018   135.823,77 147.220,74 4.381,41 4.749,06   37.200,25 1.200,01   206,00 6,65 

2019   124.929,61 139.821,22 3.966,02 4.438,77   32.986,12 1.047,18 
Keer der Vlamingen-

straat 6 : nieuwe teller 
geblokkeerd 

              (?) 126,00                               (?) 4,00 

2020   128.363,14 159.520,72 3.797,73 4.719,55   28.567,37 845,19 
Keer der Vlamingen-

straat 6 : nieuwe teller 
geblokkeerd 

?   

2021   147.932,53 145.376,26 4.803,00 4.720,01   26.037,97 845,39 
Keer der Vlamingen-

straat 6 : nieuwe teller 
geblokkeerd 

?   

LUIK Bron : VEB* gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) Bron : VEB* (kWh) (kWh)   m³ m³ 

2017   231.390,00 246.005,00 4.325,05 4.598,22 Volgens vorige tabellen 60.613,00 1.132,95 
Bron : contactpersoon 

EMAS 291,00 5,44 

2018   253.839,00 275.138,60 4.453,32 4.826,99   61.329,00 1.075,95 Bron : contactpersoon 
EMAS 339,00 5,95 

2019   259.491,00 290.422,32 4.552,47 5.095,13   57.414,00 1.007,26 Bron : contactpersoon 
EMAS 392,00 6,88 

2020   177.386,00 220.442,90 3.068,96 3.813,89   38.929,00 673,51 
Bron : factuur  

04/03/2020-
02/03/2021 

150,00 2,60 

2021   108.582,00 106.705,64 1.945,91 1.912,29 01 tot 10/2021 56.764,00 1.017,28 
Bron : factuur  

02/03/2021-
22/11/2021 

264,00   

                  
22/11/2021-

02/03/2022 : 33 x 
725/1000 

24,00   

                  TOTAAL 2021 288,00 5,16 

MALMEDY 
Bron : Vereniging van 

medeëigenaars 
stookolie (li-

ter) 
stookolie (li-

ter) 
stookolie (li-

ter) 
stookolie (li-

ter) 
Bron : Vereniging van 

medeëigenaars (kWh) (kWh)   m³ m³ 

2017   3.330,00 3.540,00 302,73 321,82   10.504,69 954,97 Bron : contactpersoon 
EMAS 58,00 5,27 
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2018   2.430,00 2.634,00 243,00 263,40   10.321,12 1.032,11 Bron : contactpersoon 
EMAS 

40,00 4,00 

2019   2.339,00 2.618,00 194,92 218,17   10.508,65 875,72 
Bron : contactpersoon 

EMAS 42,00 3,50 

2020   1.628,00 2.023,00 126,20 156,82   8.670,94 672,17 Bron : Ista opgave 25,00 1,94 
2021   1.531,00 1.505,00 131,98 129,74   7.961,35 686,32 Bron : Ista opgave 33,00 2,84 

MOES-
KROEN 

Bron : Stad van Moes-
kroen en Ista onder-

zoeken 
gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) 

Bron : Stad van Moes-
kroen en Ista onder-

zoeken 
(kWh) (kWh) 

Bron : Stad van Moes-
kroen en Ista onder-

zoeken 
m³ m³ 

2017   76.179,00 80.990,00 6.348,25 6.749,17   8.910,93 742,58   215,00 17,92 
2018   76.639,00 83.069,00 5.109,27 5.537,93   9.366,46 624,43   152,00 10,13 
2019   72.370,00 80.997,00 4.523,13 5.062,31   9.221,32 576,33   159,00 9,94 
2020   107.570,00 133.680,00 7.629,08 9.480,85   6.963,58 493,87   114,00 8,09 
2021 (in afwachting)           5.419,51 413,70 (in afwachting)     

NAMEN 

Bron : medeëigen-dom 
facturen  

gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) 

Bron : contactpersoon 
EMAS 

(kWh) (kWh) 

Bron : contactpersoon 
EMAS 

m³ m³ Fractie 1024/1842 
(verwarmde op-per-

vlak) 

Verdiepingen -1 tot + 
2 : Privémeter 

Fractie : 6069/10000 

24/08/2016-
02/10/2017 

  161.456,23 164.287,77 5.208,27 5.299,61 2017 37.612,61 1.213,31   155,00 4,84 

02/10/2017-
19/09/2018 

  101.205,33 107.760,41 3.066,83 3.265,47 2018 38.141,17 1.155,79   140,00 4,24 

19/09/2018-
04/09/2019   101.244,25 115.901,81 2.812,34 3.219,49 2019 31.917,31 886,59   132,00 3,67 

04/09/2019-
11/09/2020   90.858,04 108.129,81 2.406,20 2.863,61 2020 25.365,13 671,75   134,00 3,55 

11/09/2020-
01/10/2021   102.490,06 106.311,19 2.581,61 2.677,86 2021 21.451,26 540,33   141,00 3,55 

TURNHOUT Bron : VEB* gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) gas (kWh) Bron : VEB* (kWh) (kWh) Bron : contactpersoon 
EMAS 

m³ m³ 

2017   105.650,92 112.323,83 4.802,31 5.105,63   22.456,23 1.020,74   190,00 8,64 
2018   91.219,62 98.873,86 4.343,79 4.708,28   21.387,83 1.018,47   216,00 10,29 
2019   84.655,08 94.745,96 3.847,96 4.306,63   21.462,53 975,57   180,00 8,18 
2020   65.235,90 81.070,61 2.768,93 3.441,03   15.750,76 668,54   137,00 5,81 
2021   74.073,28 72.793,30 3.035,79 2.983,33   17.085,00 697,35   138,00 5,66 

* VEB : Vlaams Energiebedrijf          

https://leveringen.veb.be/  
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