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Het KMI engageert zich voor het milieu 
 

Het KMI is HET nationaal centrum voor gegevens en kennis over het weer en het klimaat.  
 

Onze missie, gericht op de meteorologische en klimatologische informatie, laat alle besluitvormers toe, of het 

nu eenvoudige burgers of leiders van een land zijn, om dit klimatologisch bestanddeel te integreren in het 

nemen van beslissingen. Het is dus logisch dat het KMI  zich wil engageren voor een benadering van duurzame 

ontwikkeling. Wij zijn ons als administratie ook bewust van onze impact op het milieu.  

 

Deze verklaring 2020 is de tweede voor de tweede registratiecyclus 2018 -2020. De evenementen van 2019 

rond het klimaat versterken alleen de motivatie van het KMI om de milieueffecten van haar activiteiten te 

beheersen en te werken aan de overweging van weer- en klimaatinformatie bij beslissingen die worden 

genomen door iedereen. Deze overweging staat centraal in de strategie. 

 

Met dit vrijwillige engagement van voortdurende verbetering,  wil  het KMI  als voorbeeld  dienen voor  het 

rekening houden met en het beheer van milieufactoren. Hierbij trachten we een dubbel doel te verwezenlijken :  

• de milieuprestaties  tonen en  de gedragswijze, zowel intern als extern, doen veranderen,  

• het idee  van verantwoordelijk en duurzaam beheer van het milieu, alsook het principe van voortdurende 

verbetering integreren in de geest van iedereen en in de dagelijkse werking.  

 

Het doel van deze verklaring is om onze resultaten en onze toekomstige inzet voor milieuprestaties van het KMI 

te tonen. In dit tweede jaar van de tweede cyclus is de verdieping en duurzaamheid van de eerder genomen 

besluiten, met name op het gebied van het kwaliteitsbeheersysteem, tot leven gebracht.  

 

Bovendien is het met belangstelling dat het KMI akte heeft genomen van het Besluit (EU) 2019/61 van de 

Commissie van 19 december 2018 betreffende het sectorale referentiedocument over de beste 

milieubeheerpraktijken, specifieke milieuprestatie-indicatoren en benchmarks van uitmuntendheid voor de 

overheidssector en als bron van inspiratie voor verbetering. 

 

In dit document kan u onze betrokkenheid concreet bekijken. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 

Dr Daniel Gellens  

Algemeen Directeur a.i. 
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1 KMI     

1.1 Identiteit 

 
Drie letters die goed gekend zijn door een groot publiek, maar wat betekenen ze? 

"Een betrouwbare dienst aan het publiek en de autoriteiten, gebaseerd op het onderzoek, de innovatie en de 

continuïteit". 

Dit is de visie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut voor wat betreft zijn kernactiviteiten.  

 

Het KMI is HET nationaal centrum voor gegevens en kennis over het weer en het klimaat. Onze taken bestaan uit het 

opstellen van algemene meteorologische voorspellingen en het verspreiden van waarschuwingen in geval van risicoweer, 

het klimaat observeren, het verzamelen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische gegevens, het 

beheer van de infrastructuur die nodig is voor deze activiteiten, het ontwikkelen van numerieke modellen en zich wijden 

aan het wetenschappelijk onderzoek.  

 

Het KMI, gelegen op het "Plateau van Ukkel" met een dienst in Dourbes en één in Oostende,  telt  bijna 200 medewerkers 

en  even zoveel vrijwilligers (het klimatologisch netwerk), die elke dag de meest nauwkeurige informatie trachten te 

verschaffen.  

1.2 Missie 
 

Het KMI cumuleert de volgende missies:  

•  Weervoorspellingen; 

• Weervoorspellingen en klimatologische informatie; 

• Observatie van de meteorologische en geofysische variabelen; 

• Klimatologisch en meteorologisch onderzoek;  

• Metingen en onderzoek in geomagnetisme en ionosfeer (op de site te Dourbes). 
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1.3 Structuur 
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Management
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Dienst Onthaal

Laetitia Creces
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1.4 Milieubeleid 

 

"Betrouwbare dienstverlening aan het publiek en de overheid gebaseerd op onderzoek, innovatie en 

continuïteit.” 
 

Dat is de visie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) ten aanzien van zijn corebusiness. 

 

Het KMI is hét nationale data- en kenniscentrum voor weer en klimaat. Het KMI richt zich als federaal 

kennisinstituut op gebied van weer en klimaat, volledig op zijn publieke taken. Daartoe horen het opstellen van 

algemene weerverwachtingen en waarschuwingen voor gevaarlijke weersomstandigheden, de monitoring van het 

klimaat, het inwinnen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische data, het beheren van de 

hiervoor vereiste infrastructuur, modelontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. 

 

Onze missie gericht op informatie over weer en klimaat, geeft besluitvormers , wie ze ook mogen zijn, burger of 

leider van een land, de gelegenheid om dit onderdeel in hun besluitvorming te integreren. Het is dan ook logisch 

dat het KMI het principe van duurzame ontwikkeling hanteert. Om een hoogwaardige dienst te kunnen bieden, 

vraagt onze activiteitssector  een proactief en visionair denken.  

We zijn begonnen met een proces van voortdurende verbetering door de implementatie van een Milieu 

Management Systeem (MMS)  overeenkomstig de eisen van de Europese verordening EMAS (Environmental 

Management and Audit Scheme).  

 

De naleving van de milieuwetgeving, de optimalisatie van ons verbruik en de preventie en beheersing van onze 

vervuiling, vormt de kern van onze aanpak op het  "Ukkel-plateau", gelegen op  de Ringlaan 3 , te 1180 Brussel 

 

Meer in het algemeen, door te luisteren naar onze stakeholders en de ontwikkelingen binnen onze sector op te 

volgen, zullen we onze expertise gebruiken om de meest  accurate informatie mogelijk te maken, terwijl we de 

geïdentificeerde effecten op het milieu controleren. Dit resulteert in de voortdurende ontwikkeling en toename 

van de kwaliteit van de geproduceerde informatie, de verbetering van onze modellen en een krachtig en innovatief 

onderzoek in een logica van duurzame ontwikkeling. 

 

De algemeen directeur en de hoofden van de wetenschappelijke diensten maken de milieu-aanpak bekend via de 

milieuverklaring die het referentiedocument wordt: 

 

Dr. D. Gellens   Algemeen Directeur a.i.  

Dr. D. Gellens   Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Informatieverwerking en IT-ondersteuning"  

Dr. C. Tricot   Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Meteorologische en klimatologische informatie"  

Dr. D. Dehenauw  Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Weervoorspelling"  

Dr. P. Termonia  Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Meteorologisch en klimatologisch onderzoek"  

Dr. S. Dewitte   Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Waarnemingen"  

Dr. J. Rasson   Hoofd van de wetenschappelijke dienst "KMI in Dourbes"  
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2 Beschrijving van het milieumanagementsysteem 

2.1 Bereik  
Het systeem van een dynamisch milieubeheer betreft: 

• De omkaderingsactiviteiten van het KMI die de dienst human ressources, de boekhouding, de juridische dienst, de 

dienst preventie en veiligheid en de receptie omvatten.  

• De activiteiten van de ondersteuningsdirectie die gericht zijn op de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur.  

• De operationele activiteiten van het KMI worden gegroepeerd onder vier diensten: 

- Weervoorspellingen 

- Klimatologische en meteorologische inlichtingen; 

- Waarnemingen; 

- Meteorologisch en klimatologisch onderzoek. 

Het bereik van de EMAS-registratie beperkt zich tot de activiteiten uitgevoerd door het KMI op het plateau van Ukkel, 

gelegen op de Ringlaan. 

2.2 Werking 
Een milieumanagementsysteem MMS houdt in dat een organisatie tot stand wordt gebracht waarin op ieder niveau van 

het instituut en bij iedere beslissing rekening gehouden wordt met het milieu. De voornaamste doelstelling is het continu 

verbeteren van de milieuprestaties.  

De implementatie van een dergelijk systeem is gebaseerd op een gestructureerde aanpak: 

Milieu-analyse Binnen de context van het Instituut en zijn relaties met zijn stakeholders, de activiteiten die een 

rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op het milieu, Analyseren. 

De belangrijke milieu-impacten alsook de te beheersen activiteiten Identificeren.  

Milieubeleid  

Begeleiden en toezicht houden op de continue verbetering.  

Definiëren van een strategische visie waarin het beheer van de milieuprestaties opgenomen wordt.  
 

Plannen van de doelstellingen, 

doelgroepen en programma’s 

Het milieubeleid vertalen in meetbare, in cijfers uitgedrukte doelstellingen. 

Opstellen van een actieprogramma met zicht op de realisatie van de doelstellingen.  

 

Implementatie Verschillende procedures en instructies implementeren. 

 De rollen en verantwoordelijkheden binnen het proces Definiëren. 

De noden in opleiding en communicatie bepalen.  

Het model en het systeem van documentatiebeheer bepalen.   

Toezicht en « meting », 

Interne/externe audit 

Toezicht- en meetmiddelen ontwikkelen. Interne en externe audits uitvoeren. 

 
Management review De doeltreffendheid van het systeem, minstens éénmaal per jaar, evalueren. Deze evaluatie bevat 3 

elementen: 

- Naleving van de verplichtingen? 

- Relevantie van de doelstellingen en doelgroepen? 

- Is het MMS altijd geschikt, voldoende en efficiënt? 

De milieudoelstellingen voor het volgende jaar en de in te zetten middelen goedkeuren.  

 

 

Het geheel van het systeem berust op de realisatie, op systematische en continue wijze, van deze opeenvolgende stappen. 

Alle documenten en procedures van het MMS zijn beschikbaar op de Wiki-pagina van EMAS of op aanvraag bij de 

milieucoördinator.  
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2.3 Verantwoordelijkheid 

 
De milieucoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van het milieubeheersysteem (EMS). Het hangt rechtstreeks 

af van de Algemeen Directeur a.i. 
Voor de directe effecten vertrouwt de coördinator met name op de facility manager en de preventieadviseur die een 

belangrijke rol spelen in het systeem wat betreft hun respectievelijke verantwoordelijkheden. Wat de indirecte effecten 

betreft, zijn de hoofden van de wetenschappelijke diensten enerzijds het doorgeven van besluiten die in het 

directiecomité worden genomen en anderzijds het zwaartepunt van de implementatie van het systeem in hun 

wetenschappelijke dienst.  

Om het administratief beheer te versterken en de communicatie te stimuleren, heeft het KMI een ondersteunende positie 

geopend voor de milieucoördinator. Echter, het beheersen van milieu-effecten is ieders zaak! Alle medewerkers worden 

daarom aangemoedigd om goede milieupraktijken in hun dagelijkse werk op te nemen. 

 

2.4  Context 

 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Europese EMAS-verordeningen, heeft het KMI een diepgaande analyse 

uitgevoerd van de organisatorische context waarin het Instituut opereert. Aanvankelijk richtte het zich op het identificeren 

van de factoren die van invloed zijn op het vermogen om de gewenste resultaten in zijn MMS te bereiken. Vervolgens 

werd een lijst van de stakeholders opgesteld, om hun behoeften en verwachtingen in kaart te brengen. En tenslotte gezien 

het bovenstaande zijn de risico's en kansen vanuit het perspectief van het MMS onder de aandacht gebracht. Deze laatste 

twee analyses zijn in 2019 verfijnd en in perspectief geplaatst met de strategie en het implementatieplan van het KMI om 

de consistentie van het geheel te verifiëren. 

 

De belangrijkste risico's werden op drie fronten vastgesteld. Het eerste risico zijn de externe besluitvormingen waarover 

het Instituut geen controle heeft, zoals de hervorming van de federale wetenschappelijke instellingen, de 

begrotingsbesluiten van de regering, de toewijzing van frequentiebanden, open data en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. De tweede houdt verband met de ontwikkeling van de sector zoals een mededinging die zich 

ontwikkelt met privé spelers, een evolutie van de internationale organen van de sector, de toename van de 

activiteitengebieden, de groeiende behoefte om multidisciplinair te zijn, technologische evolutie en kennis. Het derde 

risico is inherent aan het KMI zoals het ontbreken van een alomvattende strategie, een structuur geërfd uit het verleden 

die weinig flexibiliteit biedt voor de uitgevoerde innovatieve wetenschappelijke projecten, een verouderde 

bevolkingspyramide door de recruteringsproblemen en het gefragmenteerd leiderschap door de uitgebreide 

activiteitenportfolio. 

 

Het KMI heeft geen gebrek aan opportuniteiten en wordt door zijn partners erkend voor zijn capaciteiten. 

Klimaatverandering is momenteel een hoge prioriteit en is een aandachtspunt voor de vele regeringen in binnen- en 

buitenland en ook voor hun burgers. Iedereen probeert zo goed mogelijk te voorspellen en te anticiperen. Het grote 

publiek en de privésector willen het begrip weer-/klimaatrisico ook integreren in hun dagelijkse activiteiten. Om deze 

zorgen weg te nemen, heeft het KMI natuurlijk een centrale rol met zijn expertise op het gebied van meteorologische en 

het huidige en toekomstige klimaat. Expertise op basis van gedegen wetenschappelijke kennis, een brede verzameling van 

eigen gegevens en technologische capaciteit om het te verwerken. 

 

Het KMI heeft zijn strategie (2018-2025) uitgewerkt op basis van de opportuniteiten die het KMI wenst te realiseren en 

de behoeften van de interne en externe stakeholders. De strategie werd ook opgesteld om de vastgestelde risico te 

minimaliseren en sterkten te intensiveren. Het jaar 2019 was de lancering van de nieuwe strategie, die een belangrijke 

doelstelling van het milieubeheersysteem bevat. De doelstelling is de implementatie van een 

kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 (punt 4.11 Missies - Indirecte effecten) . 

 



 

9 

 

3 Milieuaspecten, -doelstellingen 2018 - 2020  

 
Rekening houdende met de continuïteit en de  toepassing van haar procedure op dit vlak, heeft het KMI een herziening 

van de analyse van het geheel van haar directe  impact op het milieu uitgevoerd. Voor deze oefening werd het Instituut 

opgedeeld in groepen van vergelijkbare activiteiten, genaamd: "operationele eenheden" en voor elk ervan hebben we 

de werkelijke gevolgen overwogen. Er zijn tien operationele eenheden, variërend van de "Office" -eenheid tot de 

"gemeenschappelijke" eenheid alsook de "technische lokalen". Voor elk van de eenheden is een opsomming gemaakt 

van de samenstellende aspecten of elementen en de milieueffecten die zijn overwogen. Voor elke impact is een 

beoordeling uitgevoerd op basis van zes criteria, namelijk materiaalverbruik, regelgeving, impact, praktijk, de mening 

van medewerkers en de invloed die we hebben op de operationele eenheid. Elk resultaat boven een grenswaarde wordt 

als significant beschouwd. Deze oefening maakte het dus mogelijk om de belangrijke milieuaspecten die met de 

activiteiten verband houden, te benadrukken. Ze maken het ook mogelijk om de milieudoelstellingen te definiëren door 

deze activiteiten thematisch te groeperen in de te nemen acties: energie, papier, afval. Daarnaast heeft het KMI een 

analyse uitgevoerd van de voorstellen die zijn opgenomen in Besluit (EU) 2019/61 van de Commissie van 19 december 

2018 betreffende het sectorale referentiedocument met betrekking tot beste praktijken voor milieubeheer en specifieke 

milieuprestatie-indicatoren en benchmarks of excellence voor de overheidssector. 

 

Het KMI heeft ook de analyse van al haar indirecte effecten op het milieu, rekening houdend met de organisatorische 

context zelf geanalyseerd via de PESTEL-methode, herbekeken. De oefening begint bij de core-business van de 

verschillende diensten en hun mogelijke impact, zowel positief als negatief op het milieu. Uit deze lijst komen de 

belangrijke milieuaspecten die verband houden met de missies. Deze middelen vallen onder twee complementaire 

doelstellingen, één waarbij de invloed van het KMI wordt benadrukt en de andere op het belang van de kwaliteit van de 

geleverde informatie. 

 

Ten slotte voert het KMI een analyse op regelmatige basis uit van de naleving van de wetgeving en stelt alles in het werk 

om dit te waarborgen. Momenteel is de milieuvergunning van het “Plateau” verlopen en worden alle maatregelen 

genomen om deze zo snel mogelijk te verlengen. Daartoe is de tussenkomst van de eigenaar noodzakelijk en heeft 

helaas enige vertraging opgelopen. Dit dossier wordt nauwlettend gevolgd door het topmanagement van de drie 

instellingen die op de site gevestigde zijn en wordt als een prioriteit beschouwd. 

 

Een samenvatting van de doelstellingen van de tweede cyclus 2018 - 2020 wordt op de volgende pagina schematisch 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiefiche van het KMI 
 

 2017 2018 2019 

Naam 
Koninklijk Meteorologisch Instituut  

(code NACE 84.1) 

Adres 
Ringlaan, 3 – 1180 Brussel 

genaamd "het plateau van Ukkel » 

Type van bezetting  Medehuurder (gedeelde huur) 

Totale oppervlakte van de gebouwen (Ukkel) 11600 m² 

Verwarmde oppervlakte van de gebouwen (Ukkel) 
5530 m²  

Oppervlakte rechtstreeks verwarmd door de centrale stookolieketel. 

Totaal Aantal werknemers (voltijdse equivalenten) 

Ukkel aantal werknemers 

179.45 

147.80 

174.85 VTE 

139 .90 VTE 

169.3 

143.1 

Parkeerplaatsen (Ukkel) 45 

Fietsenstallingen (Ukkel) 30 

Verantwoordelijke milieuvergunning (Ukkel) 
Eigenaar 

De gebouwen  vallen onder de verantwoordelijkheid van de Regie der Gebouwen 
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Milieudoelstellingen van de tweede EMAS-cyclus (2018-2020) 
 

MINDER PAPIER: Het papierverbruik verminderen. 
Doel: Acties uitvoeren ten opzichte van het personeel en 

externe correspondenten met het doel om het 

papierverbruik met 3% per jaar per VTE te verminderen, 

door middel van een intensiever gebruik van de 

informatie- en communicatietechnologie en een beter 

beheer van de papieren documenten. 

Acties:  

Het diagnosticeren van het externe papierverbruik in 

publicaties; 

De resultaten van de indicatoren communiceren en 

sensibiliseren voor de vermindering van het verbruik; 

Het inkoopbeleid van gerecycleerd papier verderzetten;  

Milieuoverwegingen voor externe drukwerken opstellen.  

 

AFVAL: De afvalproductie verminderen en 

controleren 
Doel: Acties uitvoeren ten opzichte van het personeel en 

de externe correspondenten met het zicht op een meer 

rationeel gebruik van de verbruiksgoederen (de 

hoeveelheid afval van iedere afkomst verminderen met 

1% per VTE per jaar), een vermeerdering van de 

recyclagegraad (het vermeerderen van het aantal 

producten die, naast papier en PMD, in het 

recyclagenetwerk terecht komen)  volgens een wettelijke 

conformiteit. 

Acties: 

Een set van indicatoren normaliseren; 

De update van het gevaarlijk-afvalregister 

Het personeel informeren en sensibiliseren over de types 

afval en de indeling ervan. 

  

KWALITEIT: Het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO-norm 9001 – 2015 
Doel: Implementatie tegen het einde van de tweede EMAS cyclus 

Acties: 

Onderzoek naar wat elders wordt gedaan - Presentatie ISO 9001-norm 

Naleving van de QMMS-vereisten tijdens activiteiten 

Interne audit - Implementatie van verbeteringen 

Management Review - Naleving van de QMMS-vereisten tijdens activiteiten 

Externe verificatie 

ENERGIE: Het energieverbruik verminderen door 

een rationeler gebruik. 
Doel: Het evalueren van de beheersing van ons 

energieverbruik en het in stand brengen van een 

energetische boekhouding van de huidige gebouwen 

Acties: 

Het energieverbruik (elektriciteit en stookolie) 

trimestrieel opvolgen in een Excel-sheet;  

De verdeling van het verbruik per onderdeel analyseren : 

verlichting, informatica, techniek en andere; 

Berekening van de EPG (Energetische Performantie van 

het Gebouw);  

Het onderhoud van de ketels jaarlijks opvolgen om de 

productie van verwarming te optimaliseren; 

Het personeel sensibiliseren door  het verspreiden van 

informatie over het verbruik van verwarming en 

elektriciteit; 

Het nieuw personeel informeren over het rationeel 

gebruik van de specifieke elektrische toestellen;  

Inventaris van de huishoudelijke toestellen in de 

kantoren; 

Studie van de contracten van de multifunctionele 

fotokopieertoestellen voor de verbetering van het 

rationeel verbruik van energie (optie standby, ...); 

 

MISSIES: Het ontwikkelen en doen groeien van 

onze activiteiten die binnen de logica van 

duurzame ontwikkeling vallen. 
Doel: 50% van de acties gerealiseerde 

Acties: 

Een literatuurstudie maken over wat er als 

evaluatiemethode omtrent onze zendingen die een  

beduidende milieu-impact hebben, bestaat. 

De mogelijkheid onderzoeken om een DO-criterium toe te 

voegen in de evaluatie van de projecten; 

Een lijst van evenementen opstellen en de mogelijkheden 

tot sensibilisering voor Duurzame Ontwikkeling 

bestuderen voor elk type evenement;  

Eén maal per jaar een artikel schrijven over het 

milieubeheerssysteem van het KMI, bijvoorbeeld in de e-

Science Connection; 

 Valoriseren van de basismissies die een positief 

potentieel hebben op het milieu en/of de DO in de 

milieuverklaring.  

Studie van de mogelijkheden van indirecte sensibilisering 

zoals bij het opsturen van aanvragen, uitnodigingen…;  

De federale tool "Duurzame evenementen" van het 

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling gebruiken 

wanneer deze afgewerkt is. 
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4 Diagnose en vooruitzichten 

4.1 Mobiliteit 

 

• Woon-werk 

 

 
 
Afbeelding 1. Verdeling van de voornaamste transporttypes gebruikt door het personeel van het KMI in Ukkel voor de woon-

werkverplaatsingen (in %)  

 

Voor wat betreft het woon-werkverkeer, hebben we in 2017 een nieuwe analyse gedaan om de gebruikte 

vervoersmiddelen te bepalen. Afbeelding 1 toont de verplaatsingen per vervoersmiddel dat door het personeel gewoonlijk 

gebruikt wordt voor hun hoofdtraject (met name voor de grootste afstand tussen de woonst en de werkplaats, het 

grootste deel van het jaar).  

De resultaten van deze analyse tonen aan dat 62% van het personeel de duurzame mobiliteit verkiest voor het woon-

werkverkeer. Dit is een daling ten opzichte van de vorige enquête (2014) met een percentage van 74%. Een deel van het 

verschil kan worden verklaard door het gebruik van een andere methode (Survey versus analyse van de 

terugbetalingslijst). 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer werd opnieuw gewijzigd door het aanvullen van een buslijn die een groot 

treinstation met het "Plateau" verbond. Op federaal niveau zijn de belangrijkste prikkels om duurzamere vormen van 

vervoer te gebruiken de 100% vergoeding van het openbaar vervoer en de vergoeding voor fietsers (0,23 €/km). 

Daarnaast zullen we, in overeenstemming met de Brusselse vereisten, in 2020 een nieuw bedrijfsreisplan (PDE) opstellen. 

Om dit te doen, werd beslist om een nieuwe enquête uit te voeren met vragen die het mogelijk zullen maken de keuzes 

van de medewerkers beter te begrijpen.  

Om carpoolen te bevorderen organiseerde het KMI in het kader van de Mobiliteitsweek een ontbijt om mensen te 

verbinden die geïnteresseerd zijn in carpoolen, maar ook voor co-fietsers. Elke deelnemer wees op een kaart van België 

zijn plaats van vertrek aan.  

Volgens het arbeidsreglement kan het KMI-personeel één dag per week telewerken. Door externe omstandigheden, zoals 

stakingen, gevaarlijk weer, … kunnen ze tot 10 extra dagen telewerken. Zo werden bijvoorbeeld de medewerkers op 29 

januari 2019 geïnformeerd dat er de 30ste gevaarlijk weer zou zijn en zij hadden dan de mogelijkheid een extra dag 

telewerk te plannen. 
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• Promotie van de fiets 

 
Een volledig beveiligde en overdekte fietsparking met 30 plaatsen is sinds 2014 beschikbaar. In 2016 werd een 

fietsrijopleiding in de stad georganiseerd en in september 2017 werden fietsers verwelkomd met een ontbijt op de 

donderdag van de week van de mobiliteit. Bovendien heeft een wijziging van de wet, ook aan de houder van een 

elektrische fiets (max 25 km/h) de fietstoelage toegekend. Dit was vroeger niet het geval. 

• Mobiliteit gelinkt aan de zendingen 

 
Het KMI heeft een systeem voor de zendingsaanvragen, georganiseerd in workflows, ingevoerd: "Internal Mission 

Request", "Intergovernemental Mission Request" en "Scientific Mission Request". In 2019 werden zo’n 1.426 interne 

zendingsaanvragen, 263 aanvragen voor wetenschappelijke zending en een paar intergouvernementele zendingen geteld.  

  
 
Afbeelding 2. Voornaamste transportmiddel van de werknemer (in %) voor professionele verplaatsingen (Interne zendingen) 

gebruikt. 

 

Afbeelding 2 toont de resultaten van de analyse van de verplaatsingen en het gebruik van de verschillende 

vervoersmiddelen in het kader van de binnenlandse zendingen. Wat de dienstwagens betreft, heeft het KMI 

geïnvesteerd in een elektrische auto voor elke rit binnen een straal van 50 tot 60 km en voor dit doel wordt de 

elektrische auto frequent gebruikt.  Het gebruik van de dienstwagen is in dalende lijn, de andere transportmogelijk 

stagneren. Een nieuw systeem van zendingsaanvraag (workflow) wordt uitgewerkt en zal meer automatische 

statistieken over gebruik en kilometerstand opleveren. 

 

Voor andere zendingen in binnen- en buitenland heeft het KMI op haar intranet de geldende regels gepubliceerd (Vade-

mecum voor dienstreizen naar het buitenland):  

1) "Het gebruik van het vliegtuig voor een dienstreis is toegestaan voor reizen naar een bestemming met een afstand van 

meer dan 800 km."  

2) Zowel in België als in het buitenland (bestemming) "Het gebruik van het openbaar vervoer moet de voorkeur krijgen 

(2e klas). Als deze ontbreken kan een taxi worden gebruikt" 
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Er waren 263 zendingen naar 88 bestemmingen en daarvan maakten 161 gebruik van het vliegtuig. De CO2-impact van 

deze missies was 157 ton, een stijging van 13.8%. Dit is echter om de zichtbaarheid van KMI-activiteiten op 

internationaal niveau te waarborgen. Bovendien maakt deelname aan seminaries en symposia het mogelijk om, op 

wetenschappelijk niveau, in de voorhoede te blijven van de ontwikkelingen in de vakgebieden die de kernactiviteit van 

het KMI uitmaken. Bovendien bevatten een aantal van deze conferenties in hun toegangsticket enige CO2-compensatie.  

Op basis van de lijst van zendingen van 2018 werd een classificatie van het soort zendingen opgesteld en dit in het kader 

van de doelstelling “duurzame ontwikkeling”. De classificatie was echter niet voor de handliggend en daarom moet de 

analyse nog worden verfijnd. Bij het beoordelen van workflows zullen we doen wat nodig is om de informatie te 

verkrijgen om een nauwkeurigere CO2-impact vast te stellen. 

Met het reisbureau, waar we buitenlandse reizen boeken, is de afspraak gemaakt dat ze rekening dienen te houden met 

het milieu bij de keuze van een transportmiddel. Het reisbureau heeft een beleid van sociale verantwoordelijkheid en 

wenst het Travellife-label te verkrijgen. 

Als alternatief voor reizen biedt en installeert de IT-afdeling videoconfererentie-oplossingen en zij hebben ook de grote 

vergaderruimte van het KMI voorzien van een dergelijk systeem. Daarnaast wachten we op de afronding van een nieuwe 

vergaderruimte met een state-of-the-art videoconferentiesysteem voor grotere vergaderingen. 

 

• Mobiliteit gelinkt aan dienstwagens 

Het KMI, inclusief het Geofysisch Centrum in Dourbes, 

beschikt over zeven dienstwagens en over twee 

bestelwagens, gebruikt door de technische dienst en 

door de verschillende medewerkers in het kader van 

hun zendingen. Zes van de zeven voertuigen rijden op 

diesel en de laatste aankoop van 2018 is 100% 

elektrisch voertuig.  

 

De totale afstand afgelegd door het wagenpark van het 

KMI bedroeg in 2019  103.077 km. Dit is een 

vermindering van 10.76 % ten opzichte van 2018. De 

verklaring ligt in het minder gebruiken van de 2 

bestelwagens. 

 

 

 

 

• Mobiliteit van de bezoekers 

 
Door haar missie genereert het KMI elk jaar een zekere stroom van bezoekers. Een routebeschrijving via het MIVB-netwerk 

is op de website gepubliceerd, daarnaast ook de ander mogelijkheden via het openbaar vervoer. Voor het ogenblik zijn 

nog geen statistieken beschikbaar over dit onderwerp. Op onze website staan ook de elektrische laadpalen van het KMI 

vermeld "Voor bestuurders van elektrische auto's is een laadstation voorzien. Het is echter noodzakelijk om de receptie 

te verwittigen om hier toegang toe te hebben”. Er moet echter genoteerd worden dat elke school die het KMI komt 

bezoeken met het openbaar vervoer komt.    

Volgens het sectorale referentiedocument van de Europese Commissie heeft het KMI  10 van de 12 aanbevolen elementen 

qua mobiliteit op de een of andere manier geïmplementeerd. Sommige acties kunnen echter nog worden verbeterd en 

bieden daarom een perspectief voor de komende jaren. 

 

Afbeelding 3. Verdeling van de afgelegde kilometers (in %) per type voertuig. 
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4.2 Papier 
 

 
  
Afbeelding 4. Cumulatief jaarlijks verbruik aan papier in de centrale printers. 

 
In 2019, beschikte het KMI over 17 multifunctionele printers die allemaal de functie recto/verso en kleur bevatten. Het 

papierverbruik is bestemd voor het printen en kopiëren of voor het ontvangen van faxen voor sommige machines. Het 

totaal aantal bedrukte kanten per VTE in 2019 bedraagt 1.813. Dit is een daling van 20,70% ten opzichte van 2018 en aldus 

veel beter dan de doelstelling van een reductie van 3%. Deze daling is gerealiseerd door de inspanningen van het personeel 

om afdrukken en kopieën te verminderen. De standaard printerinstelling is tweezijdig en zwart-wit. 
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Informatie over het aantal bezoekers en hun vervoerswijze is nog steeds ontoereikend. Verdere 

evaluatiemogelijkheden zullen worden uitgevoerd. Met betrekking tot de mobiliteit gekoppeld aan zendingen 

in België en in het buitenland, zullen we de algemene gegevens waarover we beschikken, bestuderen om de 

analyse te verfijnen.  

In het jaar 2020 wordt een nieuw workflowsysteem gelanceerd dat ons zal helpen om ons de nodige informatie 

hieromtrent te verschaffen. 

 

Op basis van een evaluatie van het vorige en het mobiliteitsonderzoek dat zal worden georganiseerd, zal een 

nieuw vervoersplan opgesteld worden. Dit plan omvat de sensibilisering van onze medewerkers en voor zover 

mogelijk, van onze bezoekers, vooral tijdens de opendeurdagen. Ten slotte zal de oprichting van LEZ door het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevolgen hebben voor het gebruik van de auto door alle belanghebbenden; 

personeel, publiek, wetenschappers, .... 
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De meeste diensten van het Instituut hebben vrijwillig 

acties ingevoerd met het zicht op de vermindering van 

de papierconsumptie: vermindering (of afschaffing) 

van de geprinte documenten bij congressen, 

expertrapporten en voorbereidende documenten bij 

de evaluaties, enkel beschikbaar op elektronische 

wijze, …  

 

Deze acties worden niet steeds medegedeeld met 

andere afdelingen en ook niet met de 

milieucoördinator. Dit beperkt dus het begrip rond de 

indicator en  zijn positieve mogelijkheden. 

 

In 2019 koopt het KMI nog steeds A4-papier (80 g/m²) 

100% gerecycleerd, gecertifieerd FSC1, zonder chloor 

en met het Europese ecolabel.  

 

  
 
Afbeeldingen 5. Distributie van het papierverbruik  

 

Volgens het sectorale referentiedocument van de Europese Commissie worden 4 van de 5 aanbevolen elementen die te 

maken heeft met papier op de een of andere manier geïmplementeerd. 

                                                 
1 FSC en PEFC zijn labels die aanduiden dat het betrokken product (hout of papier) uit een duurzaam beheerd bos komt.  
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Tijdens de eerste cyclus hebben we het verbruik gemeten en dit ook laten weten. 

Voor de tweede cyclus willen we dieper ingaan op de redenen voor deze consumptie en analyseren wat er 

overblijft aan grote verbruiken. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan publicaties om het volume te 

kennen. We handhaven daarom een papier gerelateerde doelstelling, ondanks de significante daling die wordt 

opgemerkt (p10).  

De afdeling die verantwoordelijk is voor de inkoop zal doorgaan met het proces van de aankoop van 100% 

gerecycleerd papier. 

In 2020 zal het nieuwe contract voor multifunctionele printers voorzien worden met een on-demand badge 

printtechnologie. 
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4.3. Energie 
 
De energetische consumpties van de gebouwen worden via twee kanalen geproduceerd:  

- Stookolie en gas, om de ketel warmte te laten produceren; 

- Elektriciteit, voor de verlichting, de kantoortoestellen (PC, printers, fotokopieertoestellen) en de datacenter/HPC. 

Het KMI is gelegen op het Plateau van Ukkel met 2 andere zusterinstituten: de Koninklijke Sterrenwacht van België en het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie.  

De productie van verwarming wordt volledig beheerd door de Sterrenwacht die zich bezighoudt met het onderhoud van 

de installatie met behulp van een loodgieter-chauffagist. De gegevens van verwarmingsconsumptie van 2019, 

gepresenteerd in afbeelding 6, worden bekomen door de verhouding van de oppervlakte bezet door het KMI tot de rest 

(30% van de verwarmde oppervlakte). De globale consumptie voor het ganse plateau bedraagt 175.893 liter stookolie in 

2019 en we kunnen een gemiddelde consumptie per VTE (Voltijds equivalent) afleiden van 3.269 kWh norm (gerekend 

aan 10 kWh per liter mazout). Dit is een daling van 11% ten opzichte van het voorgaande jaar in het standaardverbruik. 

Dit zet de positieve trend van de daling van het verbruik voort, ondanks de lichte verhoging in 2018.  

 

De KMI staat op het punt zijn doelstelling op dit gebied te halen, d.w.z. het beoordelen van de controle op het 

energieverbruik en de uitvoering van een energieboekhouding van de huidige gebouwen. De acties voor dit tweede jaar 

blijven enerzijds de regelmatige opvolging van de planning van de Regie der Gebouwen voor de beoogde werken en met 

name de renovatie van het dak van het centrale gebouw en het einde van een verbouwing dat meer dan twee jaar duurde. 

 

Geschatte mazout verbruik 

 
Afbeelding 6. Geschatte en genormaliseerde stookolieconsumptie (in verhouding met de verwarmde bezette oppervlakte - kWh). 

Nota: Een genormaliseerde consumptie is een consumptie waarvan de seizoeneffecten werden afgetrokken.  

 

We hebben de schommelingen in de vastgestelde consumptie van stookolie van de laatste jaren niet kunnen verklaren. 

Het KMI heeft dus beslist om de doelstelling Energie (zie p.10) te behouden en, in de mate van het mogelijke, te trachten 

de schommelingen in verwarmingsconsumptie beter te begrijpen. We wijzen er echter nogmaals op dat het KMI geen 

rechtstreekse vat heeft op de warmteproductie of op het distributiecircuit.  

Tijdens de uitgebreide renovaties uitgevoerd door de Regie der Gebouwen, is de keuze gemaakt, qua verwarming, om 

onafhankelijke en modulaire systemen te plaatsen. Sinds enkele jaren is het gebouw met de naam de Directeurswoning 

in renovatie. Eind 2018 is het ketelgedeelte in de directeurswoning, dat nu onafhankelijk is geworden van de cv-ketel 
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(mazout) van het plateau, in gebruik genomen.  De nieuwe ketel werkt op gas. Ondanks dat het gebouw nog niet in gebruik 

is, verbruiken we gas om bevriezing tegen te gaan. 

Dit verbruik bedroeg 150.000 kWh voor het jaar 2019, ondanks leegstand. Het gasverbruik zal zodra het gebouw in gebruik 

wordt genomen verder opgevolgd worden en zal bijgevoegd worden aan de indicator energieverbruik per VTE.  

Wat elektriciteit betreft, maakt het KMI een maandelijkse registratie van het verbruik. De hoofdmeter maakt het mogelijk 

om het totale verbruik van het KMI te kennen en een tweede meter kan het specifieke verbruik van het rekencentrum 

met inbegrip van de koelsystemen van het centrum controleren. 

Zoals weergegeven in onderstaande grafiek is de globale elektrische handtekening (cpl) en die van het rekencentrum is 

er een daling van het verbruik. Het is het resultaat van de renovatie van de airconditioning in combinatie met een 

hogere basistemperatuur dan voorheen enerzijds en de fysieke reorganisatie van de machines anderzijds, die deze winst 

waarschijnlijk heeft mogelijk gemaakt. Daarnaast zet de neerwaartse trend van het resterende verbruik zich door. De 

oorsprong hiervan ligt in de acties die de elektrieker, die hij voornamelijk onderneemt bij het renoveren van de 

verlichting en op het ICT-niveau, door efficiëntere apparatuur te installeren. Bij nadere beschouwing zien we een 

afname van het verbruik per VTE van 9,34%. 

 

Deze vermindering is positief, maar gezien het belang van de nauwkeurigheid van de weer- en 

klimaatvoorspellingsmodellen, is het waarschijnlijk redelijk om te denken dat het rekencentrum in de toekomst zowel 

het verbruik als het gewicht in het totaal zal handhaven of verhogen. Het zal waarschijnlijk slechts een groot 

investeringsaandeel zijn dat deze neerwaartse trend kan worden gehandhaafd en het KMI is afhankelijk van de Regie der 

Gebouwen voor dit soort vastgoedinvesteringen. 

 

 
 

Afbeelding 7. Cumulatief elektriciteitsverbruik in kWh.  

 

Behalve de technische interventies en indien het noodzakelijk was, werden er bewustwordingsacties om energie te 

besparen, zoals het uitschakelen van de lichten of apparaten in geval van afwezigheid, georganiseerd via posters, Wiki 

en e-mails. Regelmatig informeert de facility manager het personeel over het verbruik van zowel elektriciteit als 

stookolie en water. 

 

De elektriciteit die aan het KMI wordt geleverd, is  sinds 2017 groene stroom.  
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Energiebronnen worden verdeeld volgens de onderstaande grafieken (leveranciersinformatie voor 2018) : 
 

  
Afbeelding 8. Elektriciteit bron                                                 Afbeelding 9. Land van elektriciteit oorsprong 

 

Volgens het sectorale referentiedocument van de Europese Commissie worden 5 van de 7 aanbevolen elementen rond 

energieverbruik op een of andere manier geïmplementeerd. Sommige acties kunnen echter worden verbeterd en bieden 

daarom een perspectief voor de komende jaren. Aan de andere kant, als het gaat (in het referentiedocument) om 

openbare EPB's via toezicht en bewustmaking, is de situatie complexer en slechts 2 van de 7 aanbevolen elementen 

werden gerealiseerd. Het KMI heeft veel ruimte om hier verbetering te realiseren, maar helaas heeft het instituut hier 

geen volledige controle over. De komende jaren zullen zeker kansen bieden die gekoesterd en aangegrepen moeten 

worden, zoals de volledige renovatie van een kantoorgebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiebron

Eigen zonnepanelen KMI: 1,99%

Waterkracht: 93,75%

Windenergie in zee: 1,90%

Windenergie op land: 2,36%

Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 

Op basis van de goed ontwikkelde energieboekhouding starten we een analyse van de grote stroomverbruikers 

buiten het rekencentrum. Tegelijkertijd zullen we proberen te begrijpen waar en voor welke activiteit elektriciteit 

wordt verbruikt. 

Ten tweede kijken we naar de impact van renovaties die tijdens de vorige cyclus zijn uitgevoerd op het 

elektriciteits- en brandstofverbruik. We blijven druk uitoefenen op de Regie der Gebouwen om het tempo van de 

renovaties te verhogen. 

Er wordt een energiedoel gehandhaafd om de aandacht voor dit thema niet te versoepelen. 

Daarnaast zal de regelmatige communicatie met alle medewerkers voor bewustmaking worden voortgezet. 

Als het kopieerapparaatcontract afloopt, zullen we alert zijn op het verbruik van de nieuwe apparaten. 

Land van oorsprong

België: 3,89%

Vlaanderen: 2,36%

Duitsland: 1,75%

Frankrijk: 10,98%

Ijsland: 46,18%

Noorwegen: 17,96%

Spanje: 11,06%

Tsjechië: 0,35%

Zweden: 5,47%



 

19 

 

 

4.4. Afval 
Er zijn zes hoofdtypes afval: papier en karton, glas, PMD, restafval, gevaarlijk afval 

zoals gebruikte batterijen, frituurolie. Voor elk type zorgt het Instituut voor de 

vermindering van de hoeveelheid ervan en voor het verwijzen naar een beter 

traject van afvalverwijdering.  

 

In 2014 heeft de logistieke dienst een erg grondig systeem van afvalsortering 

geïnstalleerd, ook voor de plastieken bekers die afkomstig zijn uit de 

koffieautomaat en de waterfontein. Sinds 2019 zijn de plastieken bekers volledig 

verbannen. De monitoring van de afvalproductie, zowel in hoeveelheid als in 

volume, begon met het nieuwe contract (eind 2017). 

 

We tellen het aantal verwijderde containers van 5000l (restafval), 1100l (papier en 

karton) en 770l (PMD). 

 

2019 is het tweede jaar waarvoor we een complete serie hebben. We hebben 26 opnames van de restafval container, 25 

van PMD, 34 van de twee containers papier-en-karton, maar ook 7 zakken schuimplastiek. 

In 2019 zijn er 8 extra containers van papier en karton ten opzichte van 2018. De reden hiervoor is de verhuis in één van 

onze gebouwen en de verbetering van de werkomgeving, d.w.z. een grote opruimactie die in 2019 van start is gegaan. Het 

KMI ziet hierdoor een aanzienlijke toename van het geproduceerde afvalvolume en deze toename zal zich in 2020 

verderzetten. Meer dan een decennium werd niet meer gesaneerd. Met deze sanering willen we de werking en de ruimtes 

van het Instituut te optimaliseren. 

 

Papierafval:  

 

 

Afbeelding 10. Aantal afgehaalde containers voor papier en karton per jaar omgezet in ton. 
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Om het gewicht van papier en karton te berekenen, 

wordt het aantal containers omgezet in volume en 

gebruiken we een conversieratio van 400 kg per m³. 

 

Dit betekent ongeveer een schatting van +/- 89.10 Kg 

per VTE in 2019. Dit is een stijging van 38.5% ten 

opzichte van 2018. 

 

Er is in elke gang een container met 4 types afval 

geïnstalleerd en in gebruik genomen. Ieder bureau 

beschikt over een kartonnen papiermand. 

 

 

 

 

PMD afval 

Tot eind maart 2017 werd PMD-afval samen met Brussel-Net afgevoerd in hun traditionele 

ophalingen van huishoudelijk afval. Sindsdien hebben we een contract getekend voor een 

industriële verwijdering van de CSP's. De 770l container is in 2019 25 keer verwijderd. 

 

De evolutie lijkt vrij sterk. De 

berekening van het werkelijke 

opgehaalde volume PMD 

werd uitgevoerd op basis van 

het aantal opgehaalde containers en het maximale 

volume ervan.  Dit veroorzaakt een grote onzekerheid 

over de juistheid van deze cijfers.  

 

Zelfs indien iemand erop toeziet dat de containers papier 

en karton en de PMD-containers volledig gevuld worden 

voordat ze worden verwijderd, zal de grote onzekerheid 

blijven  
 

Frituurolie: 

 

Het afval van frituurolie werd afzonderlijk afgevoerd.  

  
 

 
Gezien de evolutie van het aanbod van de refter vanaf juli 2019 en op verzoek van de medewerkers, heeft de refter het 

aantal gebruiksmogelijkheden van de friteuse vergroot. Dit verklaart de evolutie van het verwijderde volume. 
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Restafval: 

 

In 2019 waren er voor het restafval 26 containerafhaling van 5.000 liter. Dit is gelijk aan 2018, maar het berekende 

gewicht door SUEZ daalt van 11 ton naar 9,15 ton voor het KMI. Het contract is gebaseerd op de afhaling voor de 

3 instituten van elk één container en het aandeel van het KMI werd berekend op 35%. De cijfers laten dus een 

daling van 16% zien, wat beter is dan de doelstelling. Aangezien het KMI pas aan het begin van de follow-up staat, 

moet men voorzichtig blijven, vooral omdat in 2020, door een grote opruimactie, de kans op een stijging vrijwel 

zeker is. 

 

Waardevol afval: elektriciteit, elektronica, kantoormeubilair, rollend materieel, enz.: 

 

Het was in 2019 dat de contacten met Finshop (Patrimoniale diensten van de federale overheid) werden 

gereactiveerd. Alle materiaal dat als een investering wordt beschouwd en betaald werd door de fondsen van de 

federale overheid, moet aan het einde van zijn levensduur aan Finshop worden overhandigd. Het is hun 

verantwoordelijkheid om te definiëren wat nog steeds waardevol is in de tweede hand of kan worden beschouwd 

als afval. In 2019 werd in opdracht van Finshop 4.795 kg gebruikte computerapparatuur overgedragen aan een 

recyclingbedrijf. In 2020 zal Finshop, in het kader van de grote schoonmaak, gevraagd worden voor de opruiming 

van kantoormeubilair en andere artikelen. 

 

Gevaarlijk afval: 

 

Er werd een inspanning geleverd op het vlak van gevaarlijk afval en na de start van de grote schoonmaak besefte het KMI 

dat een aantal van deze producten op verschillende locaties werden verdeeld. Er werd gesorteerd en een opslagplaats 

gevonden. Hierna werd in juni 2019 een specifiek contract voor gevaarlijke afvalstoffen gesloten, maar tot nu toe is er nog 

geen afhaling gebeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met betrekking tot het sectorale referentiedocument van de Europese Commissie worden 4 van de 7 aanbevolen 

elementen voor het goed beheer van afval op een of een andere manier geïmplementeerd. Sommige acties kunnen 

echter worden verbeterd en vormen daarom een perspectief voor de komende jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types afval en afvalverwijderingstraject  

Types afval Afvalverwijderingstraject 

Restafval 
Afhaling door Suez 

Gesorteerd papier en karton Afhaling door Suez 

PMD Afhaling door Suez 

Specifiek afval (elektrische, elektronische, 

gevaarlijk afval, frituurolie, …) 

Aard van het afvaltype eigen traject. 

Perspectieven cyclus 2018 – 2020 

 
Wat het afval betreft, zijn de volumevooruitzichten voor 2020 slecht. De reden voor dit sombere vooruitzicht 

is het herstel van een situatie die de afgelopen decennia weinig is veranderd. Door deze diepgaande actie zal 

het KMI in de toekomst unnen werken aan zijn afvalbeleid en tevens aan het rationeel en optimaal 

ruimtegebruik van de gebouwen. 

Op het gebied van beheer, boekhouding, monitoring en sortering is er echter een duidelijke verbetering 

geconstateerd, die de komende jaren moet worden voortgezet. 
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4.5. Water 
Het waterverbruik is beperkt tot het verbruik van sanitair water, behalve in de keuken. Een maandelijkse opname wordt 

uitgevoerd. Het jaarlijks waterverbruik per VTE in 2019 bedraagt 8 m³, een daling van 6% ten opzichte van 2018. In het 

bijzonder werd aandacht besteed aan de beperking van de lekkages gezien de ervaring in juni 2018 aan kranen, het gebruik 

van onderhoudsproducten die geen of weinig water nodig hebben, aan de plaatsing van kleine affiches in de sanitaire 

ruimtes en aan het gebruik van een waterbesparende vaatwasser.  

 

Afbeelding 14. Waterverbruik op het KMI in m³ 

Alle toiletten van gebouw E (3 verdiepingen) werden uitgerust met automatische kranen met enkel koud water, dubbele 

doorspoelknop, automatische verlichting en Dyson handdrogers. Zoals te zien valt op de verbruikersgrafiek, die van jaar 

tot jaar afneemt, plukken we de vruchten van deze renovatie. 

Volgens het sectorale referentiedocument van de Europese Commissie worden 4 van de 5 aanbevolen elementen die te 

maken heeft met water op de een of andere manier geïmplementeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 

Zoals voor mobiliteit zullen we het waterverbruik van het gebouw opvolgen en analyseren. We wensen in het 

bijzonder na te gaan of de dalende trend aanhoudt. En tevens de oorsprong van het verbruik beter te begrijpen, 

maar dit rechtvaardigt niet het opzetten van een specifiek doel. Andere sanitaire renovaties en renovaties van de 

douches worden voorzien gedurende de periode 2018 – 2020.  
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Perspectieven cyclus 2018 – 2020 

 
Het handhaven van goede inkooppraktijken door de logistieke afdeling is de eerste pijler van de component 

duurzame inkoop. Vervolgens en waar mogelijk in coördinatie met het management, zullen we een gecoördineerd 

inkoopbeleid voor alledaagse producten invoeren. Tot slot zullen we, als onderdeel van het herontwerp van de 

inkoop workflow, de noodzaak introduceren van een visum voor de preventieadviseur en de milieucoördinator. 

Aangezien dit element relatief beheerst wordt, lijkt een doelstelling niet noodzakelijk. Er zal echter aandacht worden 

besteed aan het eventueel ontwikkelen van relevante indicatoren met betrekking tot het materiaalgebruik. 

 

4.6 Aankopen – Gebruik van grondstof 
 
Het KMI is een instelling die diensten verleent en daarom is het gebruik van materiaal beperkt tot de apparatuur en 

verbruiksgoederen die het Instituut nodig heeft om te werken. De aankopen vragen bijzondere aandacht want ze 

veroorzaken een serie van processen, van de consumptie van grondstoffen tot de productie van afval. Deze aankopen 

vragen dus actie. 

Aankopen kunnen een sensibiliserende rol spelen in de communicatie. Door een inkoopbeleid te ontwikkelen dat in 

overeenstemming is met zijn waarden, geeft het Instituut een duidelijk signaal, zowel intern als extern, over de 

betrokkenheid van de instelling zelf. Het belangrijkste voorbeeld is de aankoop van 100% gerecycled papier (zie artikel 4.2 

Papier), maar er is ook fair trade koffie, +/- 450 kg per jaar, en een aantal kantoorapparatuur die door onze leverancier als 

"groen" wordt beschouwd. 

Anderzijds is het onze plicht om de omzendbrief over de duurzame overheidsopdrachten van 16 mei 2014 te respecteren. 

Om dit te doen hebben we een aankoopprocedure uitgewerkt die aan deze verplichting beantwoordt. Elke aankoop gaat 

via een workflow die duidelijk vragen stellen : heeft de aankoop rekening gehouden  met een Ecolabel,  indien ja wat is 

het percentage  van dit Ecolabel en over welk Ecolabel het gaat.  

 

Het jaar 2019 zag een aantal mooie opportuniteiten voor verantwoord inkopen. 

 

Het management coördineerde de aankoop van kantoorbenodigdheden. Als gevolg daarvan werd een beroep gedaan op 

alle medewerkers om hun behoeften te definiëren. Dit laatste is geanalyseerd en er zijn limieten gesteld. Als gevolg 

hiervan is er in 2019 slechts één groepsorder gedaan. De voorraad van kantoorbenodigdheden wordt gecoördineerd 

door de receptie. Deze rationalisering  is een grote verandering ten opzichte van de manier waarop het vroeger werkte. 

Bovendien in het kader van speciale evenementen die georganiseerd zijn door het directiesecretariaat zoals Sinterklaas, 

de distributie van paaseieren, het kleine eindejaarsgeschenk integreerd in het aankoopproces milieucriteria of een 

milieugericht boodschap. 

 

Volgens het sectorale referentiedocument van de Europese Commissie worden 4 van de 5 elementen die voor papier- 

en kantoorbenodigdheden worden aanbevolen, op de een of andere manier geïmplementeerd. Wat de elementen van 

groene overheidsopdrachten betreft, is de situatie daarentegen complexer. Waar mogelijk worden de criteria van de 

milieucoördinator gerespecteerd, maar voor een aantal aankopen moet het Instituut de kaderaanbestedingen van de 

federale overheid volgen. Voor andere inkopen, die veel meer gericht zijn op wetenschappelijke instrumenten, is het 

aantal leveranciers uiterst klein en zijn de milieucriteria irrelevant. Deze worden normaal gesproken beheerd door de 

jurist wiens positie al bijna twee jaar vacant is. Wetenschappelijke diensten worden daarom aan hun lot overgelaten om 

deze contracten uit te voeren. Het aantal aankopen van dergelijke toestellen is echter gering. 
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Perspectieven cyclus 2018 - 2020 

 
Er wordt prioriteit gegeven aan het behoud van de biodiversiteit. Het ecologisch beheer van het park draagt bij 

tot een uitzonderlijke omgeving. Een specifiek doel zou geen toegevoegde waarde opleveren. Er is echter contact 

opgenomen met Natagora om verschillende mogelijkheden te onderzoeken, zoals het opzetten van nestkasten 

en het registreren van de site in het ”Réseau Nature”. 

 

4.7 Biodiversiteit 
 

Het plateau van het observatorium-de thuisbasis van de drie federale wetenschappelijke instituten - KMI, BIRA en 

Sterrenwacht-is een ware oase van groen in de stad van 12ha. Beschermd tegen verstedelijking door zowel geografische 

als wetenschappelijke redenen, biedt de site een ongelooflijk rijke flora en fauna in het hart van Brussel. 

Wilde orchideeën [van het geslacht Epipactis] groeien te midden van meerdere zeldzame bomen, wateriris en vele 

andere soorten wilde bloemen en planten. Veel soorten vogels komen er zich nestelen, rusten of voeden, en sommige 

trekvogels (zoals ooievaars) maken er zelfs een tijdelijke tussenstop.  

Gebruikelijke diersoorten van de stedelijke rand, zoals vossen, steenmarter of egels, worden er regelmatig 

waargenomen en waarschijnlijk bewonen ze de site. Vanwege het overvloedige groen nemen veel insecten deel aan dit 

ecosysteem. 

 

Het bebouwde gebied is slechts 1,3 ha en 38 verschillende soorten bomen komen voor op de site. Het onderhoud van 

deze groenruimte wordt uitgevoerd door een team van tuiniers die direct afhankelijk zijn van het observatorium.  

Als gevolg van verschillende acties van 

het Ecoteam en parallel aan de evolutie 

van de wetgeving, wordt het onderhoud 

van de paden niet meer gedaan met 

behulp van herbiciden, maar door 

technieken die minder impact hebben, 

zoals manueel onkruidtrekken of 

verbranding.  

In 2019, net als in voorgaande jaren 

werden sommige delen van de gazons 

minder vaak gemaaid. Dit heeft het 

voorkomen van inheemse planten en 

bloemen aangemoedigd.  Fruitbomen 

werden aangeplant om delen van de site 

te herbebossen. In totaal zijn er 9 

bijenkorven geïnstalleerd op de site en 

voor educatieve doeleinden geeft één 

van de imkers regelmatig kleine 

conferenties en organiseert hij bezoeken 

aan de kasten in kleine groepen, zoals 

zeer goed uitgelegd in de “In de kijker” 

op de KMI website van 04/08/2019. 

 

Het was ook in 2019 dat de ontwikkeling van het groenteproject dat in de vorige verklaring werd genoemd, maar ook in 

een artikel: "De tuin van de Observatoriumsite" gepubliceerd op 10 oktober 2019.  
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Perspectieven cyclus 2018 – 2020 

 
De milieucoördinator zal de communicatie om het systeem beter te integreren in het dagelijks leven van de 

personeelsleden stimuleren. Het essentiële element van deze communicatie is de Wiki en e-mails voor 

terugkerende elementen.  

Externe communicatie zal zich uitbreiden om het belang van indirecte effecten beter weer te geven (4.10). 

4.8. Communicatie  
 

De milieucommunicatie is een essentieel punt.  

Formele interne communicatie vindt plaats door de Directie. Zo werden 

e-mails naar alle medewerkers verstuurd met de volgende thema's: het 

promoten van telewerken als gevolg van ongunstige 

weersomstandigheden, "Actie voor het klimaat / Action pour le climat / 

Action for climate", mede ondertekend door de drie Directeuren van de 

Instituten van het Plateau. 

Voor meer specifieke milieucommunicatie kan elke medewerker een e-

mail sturen naar alle collega's. Zo stuurt de Facility Manager regelmatig 

informatie over energie- en waterverbruik/productie, de 

milieucoördinator over sigarettenpeukenvervuiling. 

Meer specifiek vindt communicatie over het milieu plaats via de Wiki, 

de verspreiding van thematische e-mails gericht aan iedereen en de 

organisatie van acties. In 2019 werden 31 communicatie-acties 

uitgevoerd, 2 nieuwe medewerkers geïnformeerd en 1 informatiesessie 

voor 2 personen georganiseerd. 

 

Daarnaast nam de milieucoördinator deel aan verschillende vergaderingen in het kader van de oprichting van een 

werkgroep "Klimaat" op plateauniveau en aan een Ecoteam-vergadering. 

De hoeksteen van de externe communicatie is de milieuverklaring die op de website wordt gepubliceerd. Elk jaar 

informeert de milieuverklaring  iedereen, die meer wenst te weten, over de evolutie van het MMS. Bovendien is het KMI 

zich terdege bewust van zijn maatschappelijke rol en de impact die de informatie kan hebben op de beslissing van een 

groot aantal mensen.  

 
Zo werden verschillende communicaties met deze visie geïntegreerd, zoals een milieubeheerpunt in het jaarverslag van 

2018 of andere artikelen van de nieuwsbrief (2019): 

• KMI kocht een elektrische auto en investeerde in 2 snellaadpunten 

• Een uniek project "slimme mobiliteit" met behulp van weersvoorspellingen is net van start gegaan 

• Klimaat door 2100 onder verschillende scenario's 

• Zwarte bijenkolonies op KMI 

• #WeChangeForLife, getuigenis van KMI-wetenschappers 

• Adapt2Climate.be: de gevolgen van klimaatverandering in België 

• ... 

 

 

 

 

 

 

 

Een sanitair probleem ?

Een lek ?

Un problème aux 
sanitaires ?

Une fuite ?

Tel: 508
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4.9  CO2-uitstoten 
 

De CO2-uitstoot gerelateerd aan energieverbruik in verwarming, aan elektriciteit en aan brandstof voor bestelvoertuigen 

is 234 ton2 CO2-equivalent voor het jaar 2019. 

 2016 2017 2018 2019 

Mazout 164 153 166 151 

Gas 0 0 0 33 

Elektriciteit 154 0 0 0 

Groene elektriciteit 24 32 31 29 

Diesel 24 25 24 21 

Vliegtuig 141 163 183 157 

Totaal 507 373 403 391 

 

 

Onze CO2-productie daalt jaar na jaar. Dit komt vooral door het feit dat we het percentage groene stroom verhogen. We 

zijn nu in 2017 naar 100% groene stroom overgeschakeld. De impact van het vliegtuig en de verwarming op deze toename 

is overweldigend. Twee variabelen die moeilijk te controleren zijn, maar die wel de negatieve ontwikkeling vorig jaar 

bepaalden en dit jaar positief. 

 

Een analyse van onze externe missies, namelijk de Wetenschappelijke missies, werd uitgevoerd in 2019. 

 

De resultaten in termen van CO2-impact zijn als volgt: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Aantal vluchten (vliegtuig) 154 182 189 161 

CO2 uitstoot in ton 141 163 182.6 157.4 

Aantal bestemmingen 59 70 86 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Mazout : 0,291 kg CO2/kWh. Gas : 0,217 kg CO2/kWh. Standard elektriciteit : 0,403 kg CO2/kWh. Groene elektriciteit : 0,026 kg 

CO2/kWh. Diesel : 2,688 kg CO2/l. Benzine : 2,3 kg CO2/l. Bron : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement. 

Afbeelding 16. CO2-uitstoot door de vluchten 

Afbeelding 15. CO2-uitstoot voor de activiteit van het “Plateau” 
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Perspectives cycle 2018 – 2020 

 
Er is een aanbesteding lopende voor een concessie voor de horecaruimte “Resto Space” en cateringdiensten op het 

Plateau van Ukkel voor de drie instellingen. Die is in voorbereiding, met als doel om binnen het jaar het label “Good 

Food” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen. Dit is een actie die niet beschouwd is als doelstelling van 

het managementsysteem. 

 

4.10. Vergaderingen, Evenementen, Catering 
 
In het sectorreferentiedocument worden twee categorieën opgenomen die in eerdere verklaringen nog niet zijn 

behandeld. Maar dit neemt niet weg dat het KMI op het vlak van catering en ook op het vlak van vergaderingen 

evenementen al acties heeft ondernomen  

 

Op het Plateau van Ukkel is het cateringaanbod voor het personeel momenteel verdeeld in vier onderdelen:  

1. De refter biedt volledige warme maaltijden aan (soep - gerechten) van het type selfservice (keuze uit verschillende 

groenten, zetmeelrijke voeding, vis en vlees) geleverd een koud- leverende cateraar en dat ter plaatse opgewarmd 

wordt. Daarnaast heeft de refter een salade-bar gevuld door de cateraar met salade en eiwitrijke producten (ei, ham, 

kaas, kip, ...)  

2. De refter en het centrale onthaal van het “Plateau” bieden de mogelijkheid om geïndividualiseerde sandwich (30cm) 

te bestellen, die dezelfde dag voor 10:30 uur moet worden geboekt en naar een externe leverancier worden verzonden, 

3. De komst van diverse en gevarieerde foodtrucks, 

4. Het uiterst beperkte aanbod van eetgelegenheden in de omgeving  

 

Wat betreft catering voor vergaderingen of evenementen, kunnen medewerkers naar de refter of rechtstreeks naar een 

externe cateraar gaan. 

De refter heeft een beleid van beperking van voedselverspilling, seizoensgebonden producten en een aanbod geschikt 

voor vegetariërs. In overleg met de cateraar wordt beslist, die dan de producten levert. De broodjes besteld door de 

refter en de centrale receptie worden besteld bij een kleine lokale winkelier, die een beleid heeft om alles zelf te maken. 

 

Voor vergaderingen en evenementen wordt de bestelling overgelaten aan het oordeel van de organisator. Echter, de 

wetenschappelijke en academische wereld is zeer bewust van milieuproblemen en daarom is de orde gedeelte met 

vegetarisch vrij groot zonder te kunnen kwantificeren op dit moment. 
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4.11. Missies – indirecte impact 

 
Na de evolutie van de EMAS-verordening en de daaropvolgende analyse, is het duidelijk dat het KMI evolueert in een 

context van administratieve en financiële beperkingen met een enorme verwachting van de belanghebbenden in verband 

met het wereldwijde fenomeen ‘klimaatverandering’. 

Het is onbetwistbaar dat de activiteiten van het KMI een potentiële positieve actie kunnen hebben op het milieu. De 

meteorologische omstandigheden zijn vaak een belangrijk gegeven in het nemen van beslissingen. Zo kan de informatie 

over weervoorspellingen besluitvormers brengen tot het nemen van één of meerdere beslissingen die een impact kunnen 

hebben op het milieu.  

De beheersing van de impact veroorzaakt door deze activiteiten is vaak niet volledig onder controle van  het Instituut. 

Het KMI heeft zijn strategie (2018-2025) uitgewerkt op basis van de opportuniteiten die het KMI wenst te realiseren en 

de behoeften van de interne en externe stakeholders. De strategie werd ook opgesteld om de vastgestelde risico te 

minimaliseren en sterkten te intensiveren. Het jaar 2019 was de lancering van de nieuwe strategie, die een belangrijke 

doelstelling van het milieubeheersysteem bevat. De doelstelling is juist de implementatie van een 

kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. 

 

 

Dit besluit draagt bij aan de vermindering van zowel de directe als de indirecte de milieueffecten van het KMI Het is 

duidelijk geworden dat de grootste milieu-impact die het KMI kan hebben, gerelateerd is aan de informatie die het 

Instituut verstrekt aan haar klanten/belanghebbenden, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Door een 

strategie in te voeren met veiligheids- en klimaatdiensten als prioritair gebied, wordt de integratie van de 

milieucomponent in onze kernactiviteiten versterkt. 

 

De implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem zal dus een multiplicatoreffect hebben op onze positieve 

bijdrage aan het milieu door het concept van continue verbetering in al onze activiteiten te integreren. Continue 

verbetering van onze dagelijkse beheeractiviteiten, variërend van economaat tot infrastructuurbeheer en tot energie en 

mobiliteit. Continue verbetering van de informatie die het KMI verstrekt en het verhogen van de toegevoegde waarde van 

deze informatie voor een betere besluitvorming door gebruikers van deze informatie. Dit zijn ook dringende verzoeken 

van verschillende belanghebbenden, zoals de Wereld Meteorologische Organisatie en bepaalde partners op het gebied 

van luchtvaartmeteorologie. 

 

Er is geen gebrek aan voorbeelden die aantonen dat de kwaliteit van de informatie van groot belang is om de door de 

beslisser gegenereerde milieueffecten te optimaliseren. De beslissing van het publiek om een dag door te brengen aan de 

Belgische kust van zodra de meteorologische omstandigheden positief zijn. Op andere gebieden, de landbouwer die 

pesticiden verspreidt, moet dit doen op het meest opportune moment voor zijn akker alsook onder bepaalde 

klimatologische omstandigheden zoals de afwezigheid van veel regen die het effect van het product zou vernietigen. We 

kunnen ook de overheden toevoegen die zout strooien op de wegen, ... .  

 

Het beste middel voor het KMI om de keuze van de besluitvormers te optimaliseren, is het verhogen van de 

nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de geleverde voorspellingen. Elke wetenschappelijke dienst levert een 

bijdrage, de kwaliteit (betrouwbaarheid) van de voorspellingen wordt gecontroleerd door de Wetenschappelijke Dienst 

"Weersvoorspelling" aan de hand van verschillende statistieken. Als men naar de algemene trends kijkt over de laatste 

20-30 jaren ziet men wel dat de voorspellingen veel beter geworden zijn, maar er is ook een significante variatie van jaar 

tot jaar. De Wetenschappelijke Dienst “Onderzoek” gericht zijn activiteiten op de verbetering van modellen die de 

voorspellers van het KMI gebruiken. Ten slotte doet de Wetenschappelijke Dienst “Waarnemingen” er alles aan om de 

meest betrouwbare basisgegevens die gebruikt worden voor de voorspellingen op heel korte termijn en als inputgegevens 

voor de modellen, te hebben. De Wetenschappelijke Dienst "Meteorologische en klimatologische informatie" wordt niet 

weggelaten bij het observeren van klimaatveranderingen en het communiceren met aanvragers. 
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Perspectieven cyclus 2018 – 2020 

 
Het hoofddoel van deze tweede cyclus zal zijn om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten volgens ISO 

9001 om de kwaliteit van de activiteiten binnen het instituut te demonstreren. 

 

Het KMI wil zo snel mogelijk een onderzoeksproject starten over het verband tussen weersvoorspelling en 

beperking van milieueffecten. 

 

 

In het hierboven uiteengezette kader lijkt het opzetten van een kwaliteitsbeheersysteem voor de hand liggend en is dit 

het hoofddoel van de tweede EMAS-cyclus. Gezien het belang van een dergelijk systeem, wil het KMI daarop niet 

bezuinigen en zal het de tijd nemen om de kansen opzij te zetten om te slagen in de operatie zonder vast te zitten in een 

tijdschema. Het KMI is bezig met het analyseren en bestuderen van haar processen en interacties met haar 

belanghebbenden. 

 

In 2018 was het idee om een onderzoeksproject te financieren dat weervoorspellingen koppelt aan sociaal-economische 

en milieueffecten het onderwerp van verschillende voorbereidende vergaderingen. Het blijkt dat verschillende 

meteorologische diensten in heel Europa een dergelijke oefening hebben uitgevoerd. De meest recente is die van Météo-

France, gepubliceerd in juni 2018 

 

Anderzijds zorgen de zendingen van het KMI- medewerkers ertoe om met veel buitenstaanders te interageren. Bij deze 

interacties kunnen ze een invloed hebben op de partners via hun discours en/of hun attitudes. In dit opzicht kan het KMI 

een essentiële rol spelen als stimulator van het besef van het belang om de milieudimensie te laten meespelen in de 

keuzes en gedragingen van allen. KMI doet dit door middel van de communicatie en de popularisering van sommige 

wetenschappelijke studies over het klimaat.  

 

Het bovenstaande tastbare bewijs toont duidelijk aan dat het KMI de basis vormt voor het bereiken van het doel van het 

ontwikkelen en vergroten van activiteiten die deel uitmaken van de logica van duurzame ontwikkeling 
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5 Validatieverklaring 

 
Vinçotte N.V 

EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016 

geaccrediteerd met als reikwijdte 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 

32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 

84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-code) 

 

verklaart dat hij de activiteiten op de site van het Ukkelplateau zoals vermeld in de milieuverklaring 2019 van het KMI, 

heeft geverifieerd; 

 

voldoet aan alle eisen van verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 

inzake de vrijwillige deelname van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). 

 

Met de ondertekening van deze verklaring, verklaar ik dat: 

 

- de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van de verordening (EG) nr. 1221/2009 zijn 

uitgevoerd,  

- uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat niet aan de toepasselijke 

wettelijke milieuvoorschriften is voldaan,  

- de gegevens en de informatie van de milieuverklaring 2019 van het KMI geven een betrouwbaar, geloofwaardig 

en juist beeld van alle activiteiten van de organisatie binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte.  

 

Dit document is geen EMAS-registratie. De EMAS-registratie kan alleen worden gedaan door een bevoegde instantie in de 

zin van verordening (EG) nr. 1221/2009. Dit document wordt niet gebruikt als een zelfstandig stuk openbare 

communicatie. 

 

Gedaan te Brussel op  

 

Handtekening 

 

Eric Louys  

Voorzitter Certificatiecommissie 

 

 

 

Datum van de volgende Milieuverklaring: 15 Juni 2021
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