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Gelet op de omvang van de FOD BiZa is de Cel DO in maart 2014 veranderd in het netwerk 
duurzame ontwikkeling.  Dit netwerk bestaat uit personen die bezig zijn met duurzame 
ontwikkeling in de verschillende Algemene Directies, het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  Ook 
afgevaardigden van de medewerkers van de horizontale diensten behoren tot het netwerk, 
namelijk de vertegenwoordiger bij de ICDO, de EMAS-coördinator van de gebouwen van de 
FOD BiZa, een verantwoordelijke van de Stafdienst B&B en een verantwoordelijke van de 
Dienst Communicatie.  

In 2018 waren er twee coördinatoren voor de cel DO, eerst mevrouw Hilde Jonckheere en 
vervolgens Sandrine Honnay.  De coördinator is ook lid van de ICDO en mevrouw Els De 
Deken was het hele jaar plaatsvervanger voor deze post.  

 

Activiteiten van de Cel DO  

De coördinator van de Cel DO neemt deel aan de vergaderingen van de ICDO en van het 
FIDO door bij te dragen aan de vergaderingen en de werkgroepen.  Bovendien werkt hij mee 
aan de rapporten van de ICDO betreffende de wagenparken en de overheidsopdrachten, 
alsook aan de jaarrapporten van de activiteiten van de leden van de ICDO. 

De coördinator van de Cel DO neemt deel aan verschillende evenementen in het kader van 
de duurzame ontwikkeling zoals het Forum SDG's of de Summit for Future Generations. 

Ten eerste waakt de Cel DO over het behalen van de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling die gedefinieerd zijn in het bestuur plan.  Dit bestuur plan wordt ondertekend 
door de voogdijministers. Ten tweede zorgt de Cel DO voor de implementatie en uitvoering 
van het plan inzake duurzame ontwikkeling voor de FOD BiZa. Voorts steunt de Cel DO de 
integratie van de criteria inzake duurzame ontwikkeling in de overheidsopdrachten en de 
uitwerking van een duurzaam aankoopbeleid, met inbreng van een van de leidinggevenden 
van de Stafdienst B&B binnen zijn netwerk.    

Tot slot treden de leden van de Cel DO regelmatig op om met de verschillende 
personeelsleden andere alternatieven te overwegen die meer aansluiten op duurzame 
ontwikkeling. 



 

De maatregelen en acties van de FOD Kanselarij die bijdragen aan duurzame ontwikkeling 

 

Het beleid inzake duurzame ontwikkeling van onze organisatie streeft twee strategische 
doelstellingen na: de aanwezigheid van een op ISO 26000 gebaseerd of equivalent 
beheerssysteem of de aanwezigheid van een actieplan volgens PDCA-cyclus.   

De Cel DO maakt jaarlijks een actieplan inzake duurzame ontwikkeling op.  De Cel Duurzame 
Ontwikkeling actualiseert dit plan om de zes maanden alvorens het ter goedkeuring voor te 
leggen aan het Directiecomité. Dit plan betreft verschillende thema's in verband met 
duurzame ontwikkeling (verbruik van papier, water, energie, elektriciteit, duurzame voeding, 
duurzame mobiliteit,...).  Het is opgesplitst in projecten en routines.  Aan de hand van 
indicatoren wordt de stand van zaken op dit vlak geëvalueerd. In de loop van 2018 werd het 
plan herwerkt en werd er een nieuw stramien geïmplementeerd.  Het zal in 2019 worden 
geëvalueerd.  

In het kader van deze doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling onderneemt onze 
organisatie acties om bij te dragen tot de verwezenlijking van die doelstellingen in België. 
Deze acties werden met name vermeld in het door het FIDO opgestelde rapport over de 
bijdragen van de federale overheidsdiensten aan de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling voor de periode 2016-2018.  

Op 23 januari 2014 werd een interne procedure goedgekeurd om de verplichtingen 
betreffende de regelgevingsimpactanalyse (RIA) te kunnen naleven. Op het moment van de 
instelling van deze interne procedure werd meermaals een beroep gedaan op de Cel voor 
het beantwoorden van vragen over de procedure en de inhoud van de regelgeving.  De 
diensten die belast zijn met de desbetreffende dossiers, beheren de procedure momenteel 
autonoom.  

 

Krachtlijnen van duurzaam beheer in de interne werking van de FOD Binnenlandse Zaken 

• Milieu management en maatschappelijke initiatieven 

Het milieubeheerssysteem van de FOD Binnenlandse Zaken is van toepassing op alle 
activiteiten en diensten waarop het Directiecomité en de medewerkers een invloed hebben 
of die beheerst kunnen worden, en kadert binnen een logica Plan Do Check Act.   De 
doelstellingen en doelgroepen worden vastgelegd door de directie van een gebouw op basis 
van de prioriteiten die stroken met het milieubeleid van het departement. Deze prioriteiten 
vloeien voort uit verbeteringen die aangebracht moeten worden aan de aanzienlijke 
milieugevolgen. In 2016 hebben twee van onze gebouwen de EMAS-certificatie behaald.  
Sinds september 2014 bevat ons plan inzake duurzame ontwikkeling eveneens EMAS-fiches. 

Wat het systeem voor beheer van sociale verantwoordelijkheid betreft, is de FOD 
Binnenlandse Zaken zich ten volle bewust van de economisch-socio-milieu-uitdagingen die 
onze samenleving kent. Bepaalde doelstellingen van onze bestuursovereenkomst kaderen in 
de SDG's.  Door ervoor te zorgen dat het actieplan inzake duurzame ontwikkeling uitgevoerd 



wordt, gaat onze organisatie met haar tijd mee en toont zij haar belangstelling voor de 
huidige maatschappelijke problemen. Op die manier toont onze FOD aan dat een federale 
overheidsdienst garant kan staan voor een zekere stabiliteit en tegelijk kan meedraaien in de 
moderne en hedendaagse samenleving. Op die manier voert het team IBZ AID, dat binnen de 
FOD BiZa acties voor de goede zaak omvat, jaarlijks gerichte acties om diverse organisaties te 
ondersteunen.    

 

• Gestructureerde aanpak van de dialoog met de stakeholders en opstelling rapport 

GRI-G4 

Onze stakeholders werden geïdentificeerd. Naar gelang van de behoeften bestaat er tussen 
hen en bepaalde Algemene Directies en diensten een dialoogprocedure. De Cel Duurzame 
Ontwikkeling neemt niet deel aan deze dialoog.  Er is geen GRI –G4.   

• Duurzame overheidsopdrachten 

De Stafdienst B&B zorgt ervoor dat de richtlijnen van de omzendbrief en van de nota 
nageleefd worden. Hij geeft vooraf zijn advies voor de bestekken waarvan het bedrag hoger 
ligt dan 31 000 euro, BTW inclusief.  Hij verifieert ook of de controlelijst bijgevoegd werd 
voor de overheidsopdrachten waarvan het bedrag hoger ligt dan 85 000 euro, inclusief BTW. 
Zijn advies moet bijgevoegd worden bij het dossier dat naar de Inspectie van Financiën 
gestuurd wordt. Eén maal per jaar stuurt deze dienst al die gegevens door naar de 
coördinator duurzame ontwikkeling van onze organisatie voor de opstelling van het rapport 
van de ICDO inzake duurzame overheidsopdrachten en het jaarverslag van de Cel Duurzame 
Ontwikkeling. 

In 2018 werden 39 overheidsopdrachten gegund voor een totaalbedrag van ongeveer  85 
000 000 euro. Achtendertig opdrachten bevatten zowel milieucriteria als sociale bepalingen. 
Er is 1 opdracht die uitsluitend de milieucriteria bevat.  

• Duurzame mobiliteit 

Binnen de FOD Binnenlandse Zaken werden verschillende maatregelen aangenomen om de 
zachte mobiliteit bij zijn medewerkers te bevorderen. Onze FOD betaalt de 
abonnementskosten van de medewerkers die het openbaar vervoer gebruiken voor hun 
woon-werkverkeer. Daarnaast kunnen medewerkers die de fiets gebruiken voor hun woon-
werkverkeer, een kilometervergoeding krijgen. In 2018 telde onze organisatie 5 517 
personeelsleden. Er werd een fietsvergoeding toegekend aan 1084 medewerkers en 2 535 
personeelsleden genoten een abonnement van het openbaar vervoer. 

Bovendien neemt de FOD Binnenlandse Zaken regelmatig initiatieven om zijn personeel te 
sensibiliseren voor duurzame mobiliteit. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan de "Week van 
de Mobiliteit", die het Brussels Gewest elk jaar in september organiseert.  

Op verzoek van de FOD Mobiliteit en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voeren wij ook de 
driejaarlijkse enquête inzake het woon-werkverkeer van de medewerkers uit.  Tot slot is in 
verschillende Brusselse gebouwen het systeem van e-ticketing beschikbaar voor de 
dienstverplaatsingen per trein en voor bepaalde medewerkers de tool Flexabo.  



Voorts werd in 2018 voor een leasing de omzendbrief 307 sexies van 21 april 2017 inzake het 
aanschaffen van personenvoertuigen bestemd voor de Staatsdiensten en sommige 
instellingen van openbaar nut toegepast.  

• Duurzame voeding en duurzame evenementen 

Ons plan inzake duurzame ontwikkeling bevat projecten met betrekking tot duurzame 
voeding.  De cafetaria's van de meeste Algemene Directies en diensten bieden aan hun 
medewerkers fruit en groenten aan, tegen een lage prijs. Daarnaast ziet de cafetaria van het 
centrale gebouw erop toe dat de voorraden worden aangevuld met recycleerbare producten 
(kartonnen rietjes, kartonnen bakjes voor de saladebar,...) en wordt er bijzondere aandacht 
besteed aan het zoveel mogelijk beperken van voedselresten door de hoeveelheden te 
verminderen of door de menu's aan te passen aan de bestaande voorraad.   

Onze FOD maakt geen gebruik van de Gids Duurzame Evenementen van het FIDO, maar bij 
de organisatie van evenementen wordt, in de mate van het mogelijke, wel rekening 
gehouden met de duurzaamheidscriteria, teneinde de ecologische voetafdruk te verkleinen.  

 


