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Klimaatakkoord: de overheid een voorbeeldrol!                                         

In 2015 zijn in het Klimaatakkoord van Parijs afspraken gemaakt over beperking 

van de opwarming van de aarde.  

De ambities van Parijs zijn door de deelnemende landen vertaald naar nationale 
doelstellingen. In Nederland zijn deze doelstellingen onder meer vastgelegd in het Klimaatakkoord.  
 

Wat vraagt het klimaatakkoord?                                      

› Een voorbeeldrol van de Rijksoverheid  

De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie waarbij het ‘practice what you preach’ 

principe leidend is. Door in de eigen bedrijfsvoering en inkoop duurzame beslissingen te 

maken en andere overheden te stimuleren om dit ook te doen, wil de Rijksoverheid 

bijdragen aan de duurzame transitie van Nederland.  

› Klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 

Als bijdrage aan het Klimaatakkoord werkt het Rijk toe naar een klimaatneutrale 

bedrijfsvoering in 2030. 

Rijksbrede programma en de opdracht voor de departementen 

Aan verschillende kanten vindt intensivering plaats. De doelen vragen inzet en capaciteit van ieder 
onderdeel binnen het Rijk. Het interdepartementale Programma Verduurzaming Bedrijfsvoering Rijk 

(PVBR) heeft als taak de rijksbrede verduurzaming te ondersteunen, aan te jagen en verder te 
professionaliseren. Het PVBR heeft op 16 juli 2019 aan de Interdepartementale Commissie 

Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) gevraagd om meer gezamenlijk eigenaarschap en een stevigere 
programmaorganisatie, zowel centraal als decentraal.  

 

De ICBR onderschrijft het gezamenlijke eigenaarschap voor duurzaamheid en heeft hierop besloten 

dat:  

• de ICBR een Rijksbrede aanpak gaat opstellen: met daarbij helderheid over wat 

gezamenlijk en wat departementaal wordt gedaan, zodat zij daar op kunnen sturen;  

• de ICBR de stuurgroep van het programma PVBR gaat stimuleren om de opdracht via een 
intensieve programmatische aanpak uit te voeren;  

• elk departement de Rijksbrede (transitie) doelen vertaalt naar doelen voor het eigen 
departement / uitvoerend organisatieonderdeel;  

• ieder departement, uiterlijk in Q1 2020, op bestuursraadniveau een plan vaststelt om CO2-

uitstoot te verlagen. Dit is in lijn met het klimaatakkoord en de daaraan gekoppelde 
rijksbrede doelen. 

• goede voorbeelden via het programma PVBR interdepartementaal worden gedeeld; 
• departementen / concern dienstverleners een team of functionaris aanstellen die  

verantwoordelijk is voor de uitvoering op departementaal niveau;  
• er per departement een ecologische voetafdruk (CO2 footprint) wordt opgesteld. 

 

Rol EZK en LNV 

EZK en LNV willen op het gebied van duurzaamheid een voorloper zijn. Duurzaamheid zit immers 
verweven in onze missies. Daarom is het noodzakelijk om de handen in een te slaan en om op die 

manier de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren. Het vertalen van deze doelstellingen vraagt 

een actieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van alle onderdelen van EZK en LNV. 
Dit gebeurt in samenwerking met elkaar, de concerndienstverleners, categoriemanagers, 

gebouwbeheerders etc. We dienen een gezamenlijk doel: ‘Van een duurzame bedrijfsvoering naar 

een duurzame organisatie en opdrachtgever.’  

Deze gezamenlijke inspanning en samenwerking binnen EZK en LNV staat beschreven in het 
Manifest verduurzaming bedrijfsvoering EZK en LNV en staat voor de inzet om ‘een klimaatneutrale 

bedrijfsvoering in 2030’ en ‘practice what you preach’ mogelijk te maken. 



 

Rijksbrede doelen vanuit het klimaatakkoord 

  



Manifest Verduurzaming Bedrijfsvoering EZK en LNV 

Samen naar een duurzame organisatie 
 

Het bedrijfsvoeringsoverleg (BO) en haar leden zetten zich gezamenlijk maximaal in om de 

Rijksbrede doelen die gelieerd zijn aan het Klimaatakkoord te halen.  

Het manifest staat voor de inzet om ‘een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030’ en ‘practice what 

you preach’ mogelijk te maken.  

De leden van het BO spreken daarbij het volgende af:  

• Het BO is opdrachtgever voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering van beide 

concerns; 

• ‘Verduurzaming bedrijfsvoering’ staat periodiek op de agenda bij elk eigen MT; 

• Ieder onderdeel van EZK en LNV vertaalt de rijksbrede doelen naar hun eigen 

bedrijfsvoering en faciliteert een vast aanspreekpunt voor duurzaamheid; 

• Vanuit het BO treedt RVO (plv. dir. FIF) op als sponsor/portefeuillehouder;  

• Drie tot vier keer per jaar wordt de voortgang besproken in het BO; 

• De vaste aanspreekpunten vanuit ieder onderdeel van EZK en LNV vormen gezamenlijk de 

‘community verduurzaming bedrijfsvoering EZK en LNV’. Deze community:  

o Deelt kennis en kunde met elkaar en trekt waar mogelijk samen op;  

o Treedt op als functioneel team en stelt een gezamenlijk plan op; 

o Komt periodiek bij elkaar om voortgang en acties te bespreken; 

o Zorgt voor een periodieke terugkoppeling in het BO; 

o Brengt de CO2 footprint in kaart; 

o Begint met de doelen zoals beschreven in de nota van het BO van april 2019 en 

breidt dit uit wanneer overige doelen concreter zijn1. 

 

1. Wagenpark 20% zero emissie in 2020. 100% zero emissie in 2028; 

2. Maximaal 35% restafval per 31 december 2020.;  

3. Klimaatvriendelijke (consumptie) catering; terugdringen 

voedselverspilling en meer plantaardige eiwitten op het menu;  

4. Verbeteren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).;  

5. Duurzame ICT (DICTU) (circulariteit, energie);  
6. Vermindering uitstoot zakelijke mobiliteit (50% CO2 reductie) 

 

 
Ondertekend door de leden van het BO: 

 

AT  ACM  CPB  DICTU  NEa  NVWA 

  

 

RVO  SodM  FEZ EZK FEZ LNV  DGA /DGNVLG DG K&E 

 

 

DGB&I  MC  dT&AB LNV pSG EZK DB 

  

 
1 Banenafspraak participatiewet en quotumregeling gelden uiteraard ook, maar vallen buiten de scope van deze community  
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Wie doet wat 

Niet alle van de zes doelstellingen zijn per dienstonderdeel van toepassing en/of hebben hetzelfde 

handelingsrepertoire. Sommige dienstonderdelen hebben nog eigen dienstverlening of materieel en 

anderen voeren bijvoorbeeld de regie op de dienstverlening van shared serviceorganisaties. In een 

aantal gevallen zitten dienstonderdelen in een verzamelgebouw en voor beleidsdirecties geldt 

bijvoorbeeld dat ze gebruiker zijn van faciliteiten die door DB en haar dienstverleners wordt 

georganiseerd en zit hun handelingsrepertoire vooral in het duurzaam gebruik en gedrag.  

Om meer duiding te geven hoe en welke subdoelstellingen worden opgepakt per dienstonderdeel, 

staat hieronder beschreven welke van toepassing zijn en tot welke reikwijdte kan worden 

gehandeld.  

Naast specifieke doelstellingen per dienstonderdeel zijn er ook aspecten waar alle onderdelen mee 

aan de slag gaan. Centraal kan in gezamenlijkheid worden gekeken hoe dit wordt opgepakt en 

welke best practices hierin kunnen worden toegepast binnen de concerns van EZK en LNV. 

Alle acties (centraal en per onderdeel) tezamen vormen het totale plan voor de verduurzaming van 

de bedrijfsvoering van de concerns EZK en LNV. 

 

Voor alle dienstonderdelen: 

• Verbeteren maatschappelijk verantwoord inkopen/opdrachtgeverschap.  

• Vermindering uitstoot zakelijke mobiliteit (doel 50% CO2 reductie in 2030 tov 2016) 

• Campagnes, communicatie en feitelijk gedrag m.b.t.: 

o Het goed scheiden van afval. Op naar maximaal 35% restafval 

o Klimaatvriendelijke keuzes in de catering 

o Energiebesparing en hergebruik bij ICT en telefonie 

• Duurzame data en CO2 footprint in kaart brengen. En vervolgens kunnen sturen op 

reductie. 

 

Per dienstonderdeel 

AT 

AT heeft een projectleider verduurzaming aangesteld die verantwoordelijk is voor (het vertalen 

van) de doelen uit het klimaatakkoord. AT conformeert zich aan de charter / het manifest en 

bovendien gaat AT zoeken naar creatieve invulling van duurzaamheid in de primaire processen. In 

januari 2020 worden ambities voor de onderwerpen in een interactieve workshop vastgelegd. De 

insteek gaat mede zijn om de vitaliteitsagenda te koppelen aan duurzaamheid (duurzaamheid van 

personeel). Na deze workshop zal het plan van aanpak voor AT worden vastgesteld.  

1. In 2020 wagenpark minimaal 20% zero-emissie. AT vindt het verduurzamen van het 

wagenpark belangrijk, maar loopt nog tegen aantal praktische punten aan zoals verstoringen 

op meetapparatuur, actieradius, veiligheid inspecteurs en inbouwmogelijkheden van 

apparatuur. De scope van te vervangen auto’s wordt daarom eerst duidelijk gemaakt in 

afstemming met EZK. Vervolgens zal met deze scope in gedachten, conform de charter, het 

wagenpark worden aangepakt. 

2. Afvalscheiding. Omdat AT gebruik maakt van lokale private (in Amersfoort) en publieke 

beheerders (Belastingdienst) gaan gesprekken gevoerd worden hoe afspraken op gebied van 

afvalscheiding kunnen worden nageleefd door AT. AT is voornemens om awareness te 

verhogen bij het eigen personeel.  

3. Catering; idem aan 2, maar dan op het gebied van voedselverspilling en duurzaam voedsel.  

4. MVI. AT maakt gebruik van een centrale inkooporganisatie (IUC) en heeft met hen afgesproken 

om duurzaamheid mee te laten wegen bij gunningen in een aparte duurzaamheidsparagraaf. 

AT zal onderzoeken welke maatregelen nog meer mogelijk zijn binnen die kaders.  

5. Duurzame ICT. AT maakt gebruik van de diensten van DICTU. AT zal daarom vooral insteken 

op de inzet, nut en noodzaak van ICT middelen. Daarnaast is AT bezig met een digitale 

transformatie, waarin duurzaamheid, maar ook digitoegankelijkheid een duidelijke plek krijgen. 

Dit zal integraal onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe ICT strategie van AT. 

6. Vermindering CO2 uitstoot zakelijke mobiliteit (doel 50% CO2 reductie in 2030 tov 2016). 

Vanwege de inspectietaken op locatie is het moeilijk voor AT om zakelijke mobiliteit vergaand 

terug te dringen. Daar waar het kantooromgevingen betreft wordt al via ICT (VCR etc.) gezocht 

naar mogelijkheden om dienstreizen verder terug te dringen. Wel zal gekeken worden naar 

alternatieve mogelijkheden om te reizen. De aanstaande gedwongen verhuizing van de 



vestiging Groningen naar een moeilijk bereikbare locatie, maakt het voor AT echter lastiger om 

de zakelijke mobiliteit verder te verduurzamen.  

 

ACM: 

1. In 2020 wagenpark minimaal 20% zero-emissie: Het wagenpark van de ACM bestaat uit het 

vervoer van de Bestuursleden en wordt verzorgd door FMH. FMH heeft een meerjarig plan om 

het wagenpark te verduurzamen conform KA. Ook maakt de ACM gebruik van huurauto’s t.b.v. 

bedrijfsbezoeken. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om elektrische auto’s te 

leveren en hier een pilot mee te starten. Tevens zal er gekeken worden naar de mogelijkheden 

m.b.t. greenwheels.  

2. Afvalscheiding: De ACM scheidt sinds medio september 2019 het afval. Dit proces is 

voorspoedig gelopen en lijkt heel goed te gaan. Het doel is om eind 2019 op 50% restafval te 

zitten, zodat in 2020 naar de 35% toegewerkt kan worden. 

3. De ACM heeft deelgenomen aan een aanbesteding voor een nieuwe cateraar. Ambities op het 

gebied van voedselverspilling en plantaardige eiwitten zijn door de categorie in deze 

aanbesteding meegenomen. In januari start de nieuwe cateraar en zal de ACM afspraken 

maken op het gebied van duurzaamheid (denk aan “duurzame donderdag/meatless 

Monday”e.d.) 

4. MVI: Binnen de ACM wordt alleen enkelvoudig en meervoudig onderhands aanbesteed/ 

ingekocht. Alle grotere inkoopopdrachten verlopen via het IUC of DICTU. Met de kleinere 

inkopen krijgt het MKB een kans en verder wordt gekeken naar de inkoop van evenementen en 

hoe hier MVI op toegepast kan worden.  

5. Duurzame ICT: Omdat deze doelstelling voornamelijk voor DICTU geldt en zij hierop sturen, zal 

de ACM hier automatisch in mee gaan. De ACM gaat zelf het gesprek met de eigen afdeling I&A 

aan om te bekijken wat er vanuit ACM aangepakt kan worden.  

 

Groen ACM: Binnen de ACM is de groep “Groen ACM” opgestart. Deze groep bestaat uit 11 

medewerkers van verschillende directies die zich voornamelijk op het gedragsaspect en de 

bewustwording richten. Deze 11 medewerkers zijn de duurzaamheid ambassadeurs en hebben een 

eigen intranetpagina waarmee zij zich kenbaar maken in de organisatie. Voor komend jaar staan 

een drietal acties op de planning: 

- Afvalverminderingswedstrijd per verdieping 

- Energiestrijd per verdieping 

- Organiseren van diverse lezingen en workshops m.b.t. duurzaamheid 

Door het organiseren van deze acties blijft het onderwerp onder de aandacht en houden we de 

bewustwording onder de medewerkers hoog. 

 

CPB: 

Het CPB maakt met vier andere gebruikers gebruik van het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 30, 

dat beheerd en gefaciliteerd wordt door een externe partij. De organisaties zijn afkomstig van vier 

verschillende ministeries. CPB heeft als gevolg hiervan niet altijd de mogelijkheid om eigen 

ambities maximaal uit te voeren en is geholpen met (rijksbrede) kaders/top-down beleid. Het CPB 

sluit waar mogelijk aan bij het kerndepartement (bv duurzaam inkopen, duurzaam reizen).  

Het CPB werkt binnen de beperkte mogelijkheden aan verduurzaming door bijvoorbeeld een lezing 

duurzaamheid of seminar over circulaire economie te organiseren, maar ook in de week van de 

duurzaamheid aparte afspraken met de catering te maken. Op diverse thema’s wordt gelet op 

duurzaamheid; er wordt papierloos gewerkt, de mogelijkheden voor afvalscheiding zijn recent 

verbeterd en er is aandacht voor hergebruik van bijvoorbeeld koffiebekers. Er wordt met 

betrekking tot het thema duurzaamheid veel samen opgetrokken met het Planbureau v.d. 

Leefomgeving. 

 

DICTU: 

NB: het betreft hier doelen voor DICTU in engere zin, dus voor de eigen organisatie.  

• Bepaling DICTU CO2 footprint. Het is duidelijk geworden dat benodigde data niet volledig 

beschikbaar zijn. De komende periode wordt ingezet op het laten bijhouden van gegevens 

zodat er over 2020 een vollediger footprint kan worden gemeten.  



• Reductie van reisbewegingen, b.v. door het beter ondersteunen van samenwerken op afstand 

m.b.v. videoconferencing. Uit een eerste, niet volledige DICTU CO2 footprint over 2017 is 

namelijk gebleken dat zakelijke mobiliteit hierin een grote factor is. 

• Streven naar langer gebruik devices. Uit onderzoek naar de CO2 emissie en het kritische 

grondstoffen verbruik van ICT devices is gebleken dat 70% tot 80% van de totale CO2 emissie 

per device in de grondwinning en productiefase plaats vindt. Langer gebruik van devices heeft 

een positieve invloed op zowel de CO2 emissie als de exploitatie van kritische grondstoffen. 

• Energiebesparing. Na 20.00 uur en in het weekend schermen automatisch uitzetten.* 

• Energiebesparing. Kiezen voor energiezuiniger printers bij vervanging.* 

• Energiebesparing. Onderzoeken of waar mogelijk datacenters van A- naar C-status (software in 

slaapstand) kunnen worden gezet.* 

• Hergebruik. Onderzoek naar mogelijke aankoop devices met vervangbare componenten.  

• Hergebruik. Domeinen stimuleren devices opnieuw in de markt te mogen zetten. 

• Minder devices. Verkennen of terugdringing van het aantal devices mogelijk is. 

• Gezamenlijkheid. DICTU heeft een werkgroep opgestart waarin o.a. DB, RWS en een externe 

onderzoeker participeren om gezamenlijk naar handelingsperspectieven te kijken en te komen 

tot duurzame meerjarige keuzes.  

*) Vooruitlopend op het meetresultaat van een complete footprint over 2020. 

 

NEa: 

NEa is een organisatie die het klimaat en duurzaamheid in een hoog vaandel heeft staan. NEa heeft 

geen wagenpark. Feitelijke kennismaking en praktische vertaling van de doelen volgt.  

 

NVWA: 

Alle zes de doelstellingen zijn van toepassing op de NVWA en worden binnen de bedrijfsvoering 

uitgewerkt en toegepast. Een groot aspect voor de NVWA is het wagenpark. Dat heeft prominente 

aandacht en aanpak.  

De NVWA heeft een projectleider aangesteld voor de transitie naar EV. De prognose is 24% EV in 

2020 en daarmee wordt de doelstelling gehaald. Er zijn 275 auto’s in bestelling voor 2020. Anno 

nov. 2019 rijden er 23 EV feitelijk rond. Er zijn nog 38 EV in bestelling voor 2019. Nu (2019) dus 

4%, 2020 ca 24%. Intentie is 100% in 2025. NB; de doelstelling wordt alleen behaald, indien de 

bestelde auto’s op tijd worden geleverd. 

Vanaf 1 januari 2020 is er voor dienstauto’s geen keuze meer voor medewerkers. De enige keuze 

die een medewerker kan maken is elektrisch. Strakker sturen aan de voorkant is het uitgangspunt. 

NVWA wil in dit domein ook een voortrekkersrol innemen.  

Als zorgpunten heeft het NVWA de benodigde laadpunten en mogelijke financiële knelpunten vanaf 

2021.  

 

RVO:  

RVO is gestart met ambitiebepaling en daarbij horende doelstellingen te bepalen. Dit alles in 

samenhang met SDG’s (VN duurzame ontwikkeldoelen). RVO heeft hiervoor een SDG manager 

aangesteld die samen met de duurzaamheidscoördinator werken aan visie, opdrachten en acties 

voor een duurzame bedrijfsvoering. 

Inmiddels is de RVO CO2 footprint gemaakt, gelanceerd en een roadshow intern gehouden door op 

locaties de dialoog met medewerkers aan te gaan. Op basis hiervan gaat RVO een eigen ambitie 

formuleren inclusief bijbehorende maatregelen. 

RVO is aangesloten bij de Green Business Club van Den Haag en Utrecht en vanuit dat verband ook 

actief met verduurzamen. 

RVO gaat inzetten op betere afvalscheiding door gedragscampagne. De toekomstige CDV’s komen 

ook met posters maar is ‘old school’ en erg zendgericht. RVO probeert o .a. door middel van vlogs 

in 2020 te laten zien wat er met het afval gebeurt zodat mensen wéten waarom ze het afval beter 

moeten scheiden.  

Met workshops Duurzaam Cateren probeert RVO voedselverspilling tegen te gaan en vegetarische 

lunches een ‘boost’ te geven. Ook hier werkt RVO aan een gedragsverandering: preciezere 

aantallen personen doorgeven, eerder afzeggen vergaderlunches voorkomt dat we voedsel weg 

moeten gooien. Daarnaast wordt er bij aanbestedingen van de aanbestedende partijen (cateraars) 

gevraagd om aan te geven hoe plantaardig en duurzaam zij werken d.m.v. een 

duurzaamheidsparagraaf in het bestek. 



RVO schrijft nu aan categorieplannen voor de verschillende inkoopcategorieën. De SDG manager 

van RVO sluit daarbij aan om er voor te zorgen dat duurzaamheidscriteria (ihkv SDG’s) worden 

toegevoegd. 

Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt omtrent ICT, maar RVO gaat met DICTU de dialoog 

aan om meer duurzame ICT in te zetten. Oude of kapotte mobieltjes worden al duurzaam 

afgevoerd en vervangen. 

Ten aanzien van reductie CO2 uitstoot zakelijke mobiliteit is er nog geen concreet beleid, maar 

meer bewustwording door o.a. mee te doen aan de fietsmissie 2020 en vliegreizen scherper onder 

de loep te nemen. Samen met de OR wordt er gewerkt om de 500km grens voor vliegen strak te 

hanteren en de mogelijkheden onderzocht om deze grens op te rekken naar 700 of 750 km. 

 

SodM: 

Het SodM zit met meerdere huurders in een pand. SodM heeft geen eigen facilitaire dienst, maar 

neemt deze diensten af van het CBS, de hoofdhuurder. Op andere thema’s van duurzaamheid heeft 

SodM een ‘nulmeting” gedaan en is voornemens te starten om binnen hun invloedsfeer (bv. ook 

voor wat betreft de afvalstromen) haar bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Dit zal in 

samenwerking zijn met andere huurders, gebouwbeheerder en eventueel EZK.   

• Wagenpark; SodM staat op het punt om i.h.k.v. haar vervoersbeleid het accent te verleggen 

van het gebruik v.d. eigen auto door inspecteurs naar het aan haar medewerkers beschikbaar 

stellen van enkele deelauto’s (start vermoedelijk met 4), die waarschijnlijk hybride zullen zijn. 

Hiervoor is de eigenaar van het huurpand verzocht in de parkeergarage 4 laadpalen voor SodM 

te realiseren. Als in de praktijk blijkt dat het aantal van 4 deelauto’s te laag is, dan zal worden 

bezien of dit aantal kan worden verhoogd. Heeft de eigenaar van het pand meer tijd nodig, dan 

zal SodM mogelijk tijdelijk moeten kiezen voor niet hybride deelauto’s. Naast een 

vervoersbeleid wat meer in lijn is het Rijksbeleid, wil SodM hiermee ook een bijdrage leveren 

aan de verdere verduurzaming van haar bedrijfsvoering.  

• Afvalverwerking; SodM kent (samen met het CBS) nog een vrij klassiek afvalbeleid. Nu het 

facilitair beheer binnen het gebouw kantelt van het CBS naar Cushman & Wakefield is 

laatstgenoemde op zoek naar een nieuwe afvalverwerker. Het CBS en SodM grijpen deze 

situatie aan om te bezien of we beide binnenkort de overstap kunnen maken naar een m eer 

duurzaam systeem van het scheiden van ons afval via afvalbakken op de werkplek, waarbij 

meerdere avalstromen gescheiden worden verzameld én afgevoerd. Dit jaar worden keuzes in 

dit kader gemaakt. Ook hiermee wil SodM een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming 

van haar bedrijfsvoering.  

 

DB: 

1. In 2020 wagenpark minimaal 20% zero-emissie. DB heeft geen eigen wagenpark. Voor leden 

van de ambtelijke en politieke leiding verzorgd FMHaaglanden het dienstvervoer. In het regie-

overleg tussen DB en FMHaaglanden is het plan van aanpak verduurzaming wagenpark FMH 

geagendeerd om zicht te houden op de voortgang van dit onderwerp.  

2. Afvalscheiding. Bij de meetresultaten van september kwam naar voren dat het percentage 

restafval in B73 nu op 48% staat. Dit is een daling ten opzichte van het vorige meetmoment, 

maar nog niet op het gewenste niveau. De faciliteiten om afval te kunnen scheiden zijn 

aanwezig. Er zijn posters op de afvalbakken geplakt, maar die  zijn te klein. Bewoners van B73 

zullen moeten worden aangemoedigd om beter hun afval te scheiden en ook beter worden 

geïnformeerd wat de juiste scheidingswijze is. Hier kan overigens goed binnen de community in 

worden opgetrokken. FMH en de RSO (schoonmaak) zal ook actief deelnemen om in de 

communicatie en advies stappen te zetten om de percentages te gaan halen. 

3. Catering; terugdringen van voedselverspilling en meer plantaardige eiwitten. Er is met FMH en 

Albron een meerjarig ambitieplan vastgesteld dat zowel op voedsel, afval en bedrijfsvoering 

binnen de gehele keten duurzaamheidsdoelstellingen beschrijft en ook al deels worden 

uitgevoerd. Zo heeft bijvoorbeeld het grand café van B73, naast het restaurant, nu ook een 

gouden certificaat ontvangen van het Voedingscentrum en recent is een pilot afgerond waarbij 

met behulp van een pauzeplein de voedselverspilling werd terug gedrongen. Naast het 

verduurzamen van de dienstverlening zelf is het ook belangrijk om te communiceren over 

klimaatvriendelijke keuzes en opties. Vanuit DB zal hierop actie worden ondernomen. Hier kan 

overigens goed binnen de community in worden opgetrokken. 



4. MVI. Binnen DB is een onderzoek uitgevoerd in Q3 hoe MVI beter en breder toegepast kan 

worden binnen de inkoop. De onderzoeksresultaten, inclusief een voorstel tot verbetering, 

volgen in Q4. Vooral aan de opdrachtgeverskant is veel winst te behalen in het bepalen van 

MVI prioriteiten en het vervolgens toepassen in de inkooptrajecten. 

5. Duurzame ICT. DICTU heeft een werkgroep opgestart waar DB in participeert om naar 

handelingsperspectieven te kijken en te komen tot duurzame meerjarige keuzes. Vanuit DB zijn 

we een schakel richting het interdepartementale programmateam verduurzaming 

bedrijfsvoering rijk. Vooral op het vlak van definitiebepaling van duurzame ICT valt nog veel te 

winnen. 

6. Vermindering CO2 uitstoot zakelijke mobiliteit (doel 50% CO2 reductie in 2030 tov 2016). 

Vanuit DB zijn contacten met het I&W programmateam ‘coalitie anders reizen’. Het doel vanuit 

dat programmateam is om te komen tot een maatregelenmatrix voor de rijksoverheid, waar 

keuzes en alternatieven worden voorgelegd om anders met zakelijk vervoer om te gaan. Het 

doel is om bij die keuzes tevens besparingspotentieel CO2 mee te nemen. Vanuit DB 

participeren we in de werkgroep. Hier kan overigens goed binnen de community in worden 

opgetrokken. 

NB: vanuit DB zal daarnaast ook, al dan niet samen met andere departementen, worden 

opgetrokken om dienstverleningspartners zoals de RVB aan te jagen om zichtbaar te investeren in 

zaken als energiezuinigheid en verduurzaming van kantoorpanden.  

 

DG’s EZK en LNV: 

Voor beleidsdirecties geldt dat verduurzaming van de bedrijfsvoering vooral betrekking heeft op het 

duurzaam handelen en gebruik maken van faciliteiten, zoals bijvoorbeeld afvalscheiding, 

vermindering voedselverspilling en bewuste keuzes in de catering. Maar ook het terugdringen van 

de CO2 uitstoot van het zakelijk vervoer is een doelstelling waar iedere medewerker aan kan 

bijdragen en het beter toepassen van MVI criteria in hun opdrachten en inkoop.  

Naast de doelstellingen die zijn beschreven in de voorbeeldrol van de rijksoverheid, kunnen 

beleidsdirecties aanvullend bijdragen, door bijvoorbeeld: 

- Binnen EZK en LNV te investeren in het overzicht van beleidsterreinen, de verbinding daar 

tussen en de vertaling daarvan naar de bedrijfsvoering (departementaal en rijksbreed). Dit 

alles in het licht van het klimaatakkoord en de doelen voor de rijksoverheid. Ook dilemma’s 

en tegenstrijdigheden tussen beleidsterreinen zijn daar van belang. 

- Bij het maken van beleid, bewust zijn van de klimaatimpact. En indien mogelijk vergezeld 

met meetbare indicatoren. 

- Bij het maken van beleid met raakvlakken omtrent duurzaamheidsaspecten, nagaan of er 

departementale of interdepartementale raakvlakken zijn met bedrijfsvoering aspecten. 

 

Aanvulling vanuit DGK&E: 

DGK&E hoopt in overleg met andere departementen en bedrijfsvoering te komen tot een 

uitvoeringsagenda om de doelen die staan gespecificeerd in hoofdstuk D10 van het Klimaatakkoord 

te verwezenlijken. Daarbij zal DGK&E op verschillende beleidsterreinen meedenken met 

bedrijfsvoering hoe de doelen in de praktijk gerealiseerd zouden kunnen worden (denk aan de 

doelen t.a.v. hernieuwbaar energie op Rijksgronden; klimaatneutrale bedrijfsvoering; inkoop van 

duurzaam gas etc.). Zelf beschikt DGK&E niet over een wagenpark, catering, pand of eigen ICT 

inkoop. Voor de doelen die staan genoemd in de charter kan DGK&E qua bedrijfsvoering daarom 

alleen bijdragen aan: 

• Afval scheiden: hierbij kan er bij de collega’s gewerkt worden aan verdere bewustwording 

dat ook hoort bij de voorbeeldrol. 

• Terugdringen voedselverspilling: de inkoop van voedsel voor bijeenkomsten kan 

klimaatvriendelijker en met oog voor minder verspilling worden gedaan.   

• MVI bij de inkoop: er zal naar gestreefd worden om MVI mee te nemen in alle inkoop 

opdrachten. Daarbij speelt mee dat veel van de inkoop van DGK&E gaat naar onderzoek, 

daarbij is de impact van aanvullende MVI criteria niet altijd heel groot. 

• Vermindering CO2 uitstoot van de zakelijke mobiliteit. Hierbij kan gekeken worden naar 

bijvoorbeeld de vliegreizen. 

DGK&E vind het van groot belang dat de footprint van de bedrijfsvoering van alle activiteiten van 

EZK in kaart worden gebracht en dat hier transparant over gecommuniceerd kan gaan worden. 



Daarom is DGK&E ook gecommitteerd om samen met bedrijfsvoering bij te dragen aan een snelle 

invoering van de CO2 prestatieladder. 


