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1
Papierverbruik 
Status
Het papierverbruik is sterk gestegen t.o.v. 2016. Dit is te wijten aan het grote aantal 

verzonden massamailings (loopbaanoverzichten, fiscale fiches, pensioenaanpassingen…).. 
Door in te zetten op de digitalisering; project digitale klant, gebruik van My Pension en striktere 
regels ivm zendingen op papier (bijv. ivm het vakantiegeld) zal het aantal papieren documenten 
in de toekomst afnemen. Zie ook bepalingen daarover in de nieuwe Bestuursovereenkomst. 
Het interne verbruik is al jaren laag door de invoering van de workflow en door 
sensibiliseringsacties.
Dit is niet enkel een goede zaak voor het milieu, maar brengt ook verlaging van de kosten met 
zich mee.

In een milieuzorgsysteem is het van groot belang om zicht te hebben
op de evolutie van een aantal indicatoren op het vlak van het milieu zoals de afvalproductie, het 
energieverbruik, het waterverbruik…
Hieronder vindt u de kernindicatoren voor het gebouw de Zuidertoren.
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2  Afvalsortering in de Zuidertoren
optimaliseren

Target: vorming en bewustmaking van alle spelers in de afvalketen vanaf de productie tot en met de 
uiteindelijke verwijdering.

Status
De diverse acties die de FPD in dit verband organiseert, gaan heel ver en het is belangrijk 
om de &²²²verschillende actoren te blijven sensibiliseren voor de selectieve afvalsortering (Bv. 
d.m.v. de verschillende nieuwsbrieven)
Wij blijven veel aandacht besteden aan deze doelstelling, tijdens de EMAS info-sessies voor
nieuwe personeelsleden wordt dit ook benadrukt.

3  Elektriciteitsverbruik in de Zuidertoren
Status
Het elektriciteitsverbruik is gedaald t.o.v. 2016. Momenteel zijn we echter op het bodemniveau 
aanbeland. Om bijkomende besparingen te realiseren zijn extra investeringen nodig. 
Het Emas team stelt voor om voorlopig geen nieuwe doelstelling te formuleren.
In samenwerking met de onderhoudsfirma VEOLIA wordt bekeken of de plaatsing van 
ledverlichting aanleiding kan geven, mits een gunstige return on investment (ROI), tot een 
significante daling van het elektriciteitsverbruik. Er is  momenteel  een pilootproject op de 17de 
verdieping.
Ook in de parkeergarages werd led verlichting geplaatst met bewegingsdetectie.
Sinds 2007 noteren we een sterke daling. Deze daling is enerzijds het gevolg van een aantal 
technische ingrepen en anderzijds van een meer verantwoordelijk gedrag van de medewerkers 
op het vlak van energie. 
Vanaf 2010 is de Zuidertoren overgeschakeld op groene elektriciteit.
De elektriciteitsproductie door de warmtekrachtkoppeling bedraagt 9,84 % van het totale 
verbruik van de Zuidertoren (2017).
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3  Stookolieverbruik in de Zuidertoren  
               verminderen 
Target: een daling met 5 % in 2019 in vergelijking met het referentiejaar 2015.

Status
Het genormaliseerd stookolieverbruik is in 2017 gestegen t.o.v. 2016.
We merken op dat het totaal aantal verbruikte liters stookolie in 2017 gedaald is met 21.905 
liter. Wanneer we echter de graaddagen in rekening brengen, zien we dat dit genormaliseerd 
verbruik licht gestegen is t.o.v. 2016.
Dit is te wijten aan de temperaturen in 2017 t.o.v. 2016.
In samenwerking met de onderhoudsfirma VEOLIA is de FPD erin geslaagd om op enkele 
jaren tijd het stookolieverbruik zeer sterk terug te dringen.
Daar stookolie een sterk vervuilende brandstof is, met grote CO2-emissies, heeft de FPD 
ervoor gekozen om gebruik te maken van technologieën die milieuvriendelijker zijn, zoals 
een warmtekrachtkoppeling en 2 warmtepompen. 
Door deze ingrepen en door de optimalisering van de regeling kon het stookolieverbruik 
sterk worden teruggedrongen in de laatste jaren. 
Er is geen impact op het stookolieverbruik door de fusie.
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4  Warmteproductie
We kunnen vaststellen dat 35% van de warmteproductie op een duurzame en minder 
vervuilende (door WKK en warmtepompen) manier wordt opgewekt. 
We kunnen dan ook besluiten dat de investeringen op het vlak van energie tot opmerkelijke 
resultaten hebben geleid en de ROI energie reeds positief is. 

5  CO2-emissies
Bij de bepaling van de CO2-emissies van het gebouw werd er rekening gehouden met 
de uitstoten door de stookketels (stookolie), de WKK (gas) en de CO2-emissies van het 
elektriciteitsverbruik. Wij zien een sterke daling van deze uitstoten sinds 2010, vanaf dat jaar 
werd er overgeschakeld op groene elektriciteit. Vanaf 2011 zijn de alternatieve technieken, 
WKK en warmtepompen in dienst en hebben bijkomend geleid tot een daling van de CO2-
uitstoot.  In 2017 is CO² uitstoot ongeveer gelijk gebleven.
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5  Waterverbruik
Target - 5% in 2018 in vergelijking met het referentiejaar 2015.

Status
In 2017 is er een stijging van 726m³ in vergelijking met 2016. Deze stijging is deels te verklaren 
door de fusie met ex-PDOS (meer sanitair verbruik) en het leegmaken van de vijvers.
De fluctuaties in de verbruiken kunnen worden verklaard door de aanwezigheid van een 
watergekoeld airconditioningsysteem en de variaties in de klimatologische omstandigheden 
(frequentie van het functioneren van de koelgroepen). De condensatiecircuits van de 
koelmachines gebruiken de vijvers en koeltorens om de door de koelkringloop gegenereerde 
warmte af te voeren. De afvoer van de warmte gebeurt door verdamping.
 

5  Duurzame aankopen en 
onderaanneming
Target: zoveel mogelijk bestekken die op de markt komen in het kader van de aankoopprocedures 
met bekendmaking, moeten milieucriteria opnemen in de mate dat dit relevant is.

Status
De FPD blijft milieuclausules opnemen in de bijzondere bestekken en blijft zijn 
onderaannemers sensibiliseren. 
Aangezien we moeten streven naar een continue verbetering op dit vlak, stelt het EMAS-
team voor om deze doelstelling te blijven behouden.
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