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Jaarverslag van de ICDO 

 
Samenvatting 

  
De lnterdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) werd 20 jaar geleden 
in het leven geroepen en is de ideale spil voor de coördinatie van initiatieven rond de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tussen de federale overheidsdiensten. De ICDO 
publiceert jaarlijks haar jaarverslag waarin ze haar activiteiten voorstelt en de bijdrage van 
haar leden aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  
 
2020 was een moeilijk jaar voor alle beroepssectoren en voor de hele bevolking. Ook de 
overheidsdiensten bleven niet gespaard. Zij hebben hard gewerkt om de omwentelingen ten 
gevolge van de coronapandemie het hoofd te bieden. Afgezien van de onmiddellijke impact 
bracht de crisis talloze nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van duurzame 
ontwikkeling.  Het jaarverslag van de ICDO wil u een momentopname bieden van de respons 
van de federale overheidsdiensten, die nooit eerder zo zwaar op de proef werden gesteld om 
te voldoen aan de behoeften van de huidige generaties en tegelijk die van de toekomstige 
generaties niet uit het oog te verliezen.  
 
Dit zijn de grote lijnen van het jaarverslag 2020 van de ICDO: 
 
1. De impact van de gezondheidscrisis en het post-coronabeleid  
 
Naast de gezondheidsmaatregelen om de pandemie te bestrijden, hebben de federale 
overheidsdiensten alle nodige middelen ingezet om de sociale en economische gevolgen van 
de coronacrisis te beperken. In hoofdstuk 2 van het verslag over de belangrijke ontwikkelingen 
in 2020 vermelden we de acties, studies, communicatiemiddelen, bepalingen, regels en 
richtsnoeren waaraan de diensten hebben bijgedragen. 
 
2. Activiteiten van de ICDO: voorbereiding en opvolging van het beleid inzake duurzame 
ontwikkeling 
 
De leden van het ICDO bleven aan de slag via regelmatige interacties langs elektronische weg. 
De ICDO-werkgroepen kregen belangrijke projecten toevertrouwd en behaalden hun 
doelstellingen: 

- De werkgroep "Federale strategie DO" bracht het hele jaar door deskundigen van de 
federale overheidsdiensten bijeen om het volgende Federale plan voor duurzame 
ontwikkeling uit te werken. 

- De werkgroep "Duurzame overheidsopdrachten" leverde een actieve bijdrage tot de 
oprichting van een interdepartementaal netwerk met het oog op de lancering van een 
proefproject inzake duurzame ICT in België. 

- De werkgroep  "Maatschappelijke verantwoordelijkheid" legde zich toe op de 
opvolging en uitvoering van het eerste Nationale actieplan "Ondernemingen en 
mensenrechten", op het verwezenlijken van een National Baseline Assessment inzake 
Business & Human Rights, en op het ontwikkelen van een federale "Beyond Food"-
strategie inzake de netwerken voor de invoer van duurzame voedingsmiddelen.  
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Meer details over de activiteiten van de ICDO en haar werkgroepen zijn te vinden in hoofdstuk 
3 van het jaarverslag. 
  
3. Het beleid van de federale overheidsdiensten inzake duurzame ontwikkeling 
 
Sinds 2016 verrijkt de ICDO haar jaarverslag op basis van haar databank met transversale 
analyses en grafieken over de bijdragen van de federale overheidsdiensten aan duurzame 
ontwikkeling. 
 
Hierin kunt u vaststellen dat: 

- 8 van de 14 federale overheidsdiensten in hun beheerscontract de ambitie uitspreken 
om jaarlijks een actieplan DO op te stellen; 

- 7 van hen zich er in hun beheerscontract toe verbinden een dialoog aan te gaan met 
hun belanghebbenden; 

- 2 van hen in hun beheerscontract de ambitie uitspreken om volgens de GRI-norm te 
rapporteren, al leeft geen van hen dit nog na; 

- 8 FOD's kozen voor een beheersysteem gebaseerd op een milieubeheersysteem, hetzij 
EMAS, ISO 14001 of Ecodynamische Ondernemingen.   

 
In de beheerscontracten van de federale overheidsdiensten worden ook andere 
doelstellingen vermeld. Met name op het vlak van het beleid inzake Gender Mainstreaming, 
Handistreaming, Welzijn en Diversiteit. Meer details vindt u in hoofdstuk 4 van het jaarverslag. 
  
4. Duurzaam beheer in de interne werking van de federale overheidsdiensten 
 
Er bestaan verschillende hefbomen om de interne werking van de federale overheidsdiensten 
te verbeteren, waarvan sommige onderworpen zijn aan bindende regelgeving.  
 

- 5 federale overheidsdiensten beschikken over een kwaliteitsbeheersysteem (EFQM, 
ISO9001 of andere), maar geen van hen heeft een label, norm of certificering voor het 
beheer van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

- Wat betreft het opnemen van duurzaamheidsnormen in overheidsopdrachten 
(omzendbrief van 16 mei 2014), is de onlinetool "Gids voor duurzame aankopen" 
verrijkt met nieuwe infofiches, goede praktijken en nieuwe marktinformatie over 
bepaalde producten. Het aantal gebruikers blijft stabiel, met ongeveer 4.000 
gebruikers per jaar. 

- Wat de vergroening van het wagenpark  betreft (omzendbrief 307 sexies), voldoet 
slechts een minderheid van de federale overheidsdiensten die in 2020 voertuigen 
hebben aangeschaft aan de vereisten van de omzendbrief. 

- Op het vlak van duurzame mobiliteit voldoen alle federale overheidsdiensten aan hun 
verplichtingen. De regels betreffende vervoermiddelen voor buitenlandse missies zijn 
nog tamelijk vaag. Een enkele FOD verbindt zich sedert enkele jaren tot een CO2-
compensatiebeleid voor de verplaatsingen van zijn ambtenaren. 

- Wat betreft duurzaam personeelsbeleid heeft de coronapandemie een grote 
meerderheid van medewerkers ertoe gedwongen om voltijds te telewerken. 
Verschillende federale overheidsdiensten hebben daarom meer ingezet op een 
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welzijnsbeleid voor telewerkers, gericht hetzij op psychosociaal welzijn, via een 
netwerk van vertrouwenspersonen of via onlineworkshops, hetzij op ergonomisch 
welzijn, via de preventieadviseurs.  

 
In hoofdstuk 5 van het jaarverslag vindt u tal van voorbeelden en goede praktijken. 
 
5. De activiteitenverslagen van de Cellen Duurzame Ontwikkeling 
 
En zoals in elke editie krijgt u een meer gedetailleerd overzicht van de ondernomen acties 
binnen de federale overheidsdiensten aan de hand van de verslagen van de Cellen Duurzame 
Ontwikkeling specifiek voor elke FOD/POD. 
Die vindt u in hoofdstuk 6.  
 

 


