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PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID : ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN  ALGEMENE DIRECTIE “INTERNATIONALE EN 

INTERFEDERALE COÖRDINATIE & WETENSCHAPPELIJKE INDICATOREN”  ALGEMENE DIRECTIE “ONDERZOEKSPROGRAMMA’S & LUCHT- EN RUIMTEVAARTTOEPASSINGEN”  BELGISCH 

INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE  KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN  KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË  KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN 

GESCHIEDENIS  KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË  KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË  KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM  

KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË  KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA  BELNET  DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE 

 

Persbericht: 

Het Federaal Wetenschapsbeleid beloond voor zijn inspanningen inzake kwaliteit en leefmilieu 

Verlenging van de ISO9001-certificatie en EMAS-registratie 

 

Sinds 2006 draagt het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) het Europese label EMAS (wat staat voor 

Eco-Management and Audit Scheme) als bewijs van de coherentie tussen zijn opdrachten (waaronder de 

uitwerking en de uitvoering van aan duurzame ontwikkeling gelinkte programma's) en zijn dagelijkse 

werking. 

In 2010 werd Belspo de eerste federale overheidsdienst met het ISO9001-certificaat. Dat label beloont 

Belspo voor zijn jarenlange inspanningen voor kwaliteit en toont dat de aan de federale overheid 

toegekende bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid in alle vereiste ernst worden beheerd. 

Het departement gaat verder op de ingeslagen weg en heeft onlangs voor het tweede jaar de dubbele 

certificatie ISO 9001 en EMAS toegewezen gekregen, wat de permanente aandacht weerspiegelt voor de 

milieu-impact van zijn activiteiten, zijn inzet om zijn opdrachten continu beter te beheren en het goede 

beheer van zijn begrotingsenveloppe. 

Met inbegrip van zijn wetenschappelijke instellingen telt Belspo zowat 2 800 personeelsleden en beheert 

het een budget van ongeveer 500 miljoen euro. In dat departement worden onderzoeksprogramma's 

uitgevoerd (waaronder de bekende Interuniversitaire Attractiepolen), de Belgische deelname aan de 

Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) beheerd, de expertise en de collecties van de tien 

wetenschappelijke instellingen gevaloriseerd, de O&O-indicatoren gebundeld en geanalyseerd, de 

onderzoeksinspanningen op interfederaal en internationaal vlak gecoördineerd,... 

 

 



 2 

 

Voor meer informatie: 

Nelawu Malanda   

Verantwoordelijke Cel kwaliteit-leefmilieu-infrastructuur 

nelawu.malanda@belspo.be 

02 238 36 61 

www.belspo.be 

 

mailto:nelawu.malanda@belspo.be
http://www.belspo.be/

