
Kwaliteits-, Milieu- en Safetybeleid 

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen maakt deel uit van de Programmatarische 
Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid), die tot de diensten van de eerste 
minister behoren. 

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: 
het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurwetenschappen, in hoofdzaak gericht op 
evolutie, diversiteit en ecosystemen. 

Wetenschappelijke dienstverlening: 
de wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening aan overheids- en privé-instellingen en 
organismen die betrokken zijn bij het beheer van het natuurlijk patrimonium en in het bijzonder 
inzake toepassing van gewestelijke, federale, Europese en internationale verdragen en wetgeving. 

Patrimonium: 
het beheer en uitbouw in de hierboven vernoemde domeinen van verzamelingen, databanken, 
gespecialiseerde bibliotheken en archieven die een referentie vormen van nationaal en 
internationaal niveau. 

Museum: 
de verspreiding van kennis inzake natuurwetenschappen door het inrichten van vaste 
tentoonstellingszalen in het Museum voor Natuurwetenschappen, tijdelijke tentoonstellingen en 
diverse educatieve activiteiten. 

Onze opdrachten, zoals hierboven verwoord, vereisen van ons een proactief bestaan op vele domeinen. 

In 2014 hebben wij besloten om een geïntegreerd kwaliteits-, milieu- en safetymanagementsysteem in te 
richten dat voldoet aan de eisen van de norm ISO 9001, aan het Europese reglement 1221/2009 (EMAS) en 
aan de norm OHSAS 18001. 
Het kwaliteitsmanagementsysteem van het KBIN heeft betrekking op de activiteiten van de Algemene 
Directie, de Directie Ondersteuningsdiensten en de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium (verwerving, 
documentering, bewaring en valorisatie van de collecties van recente vertebraten, van recente invertebraten, 
van entomologie, van antropologie en prehistorie, van geologie en van paleontologie). 
De managementsystemen inzake milieu en safety hebben betrekking op de activiteiten van de Algemene 
Directie, de Directie Ondersteuningsdiensten, de Operationele Directies en de Wetenschappelijke Dienst 
Patrimonium, allen van de site Vautier te 1 000 Brussel. 

Dit geïntegreerde managementsysteem is gericht op het continu verbeteren van de prestaties in 
overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Het doel is om de werking van de 
processen te optimaliseren en om de tevredenheid van interne en externe gebruikers te verbeteren (de 
andere Federale Wetenschappelijke Instellingen, andere federale overheidsdiensten, de actoren van de 
administratieve en begrotingscontrole, de universiteiten, de onderzoekscentra, de internationale instellingen, 
de gewesten en gemeenschappen, de publieke en/of private partnerbedrijven, de andere musea en science 
centers en, in fine, de burgers). 

Het geïntegreerde managementsysteem Kwaliteit-Milieu-Safety is onderdeel van de strategische 
doelstellingen van het managementplan 2012-2017 van het KBIN (projecten 52, 62 en 64) en draagt 
eveneens bij tot het behalen van volgende strategische doelstellingen: 

• Beheer van de collecties en van het patrimonium (Verbeteren van de valorisatie van de 
wetenschappelijke collecties) 

>- Een Wetenschappelijke Dienst Patrimonium met een actieplan om het beheer van de 
collecties, hun toegankelijkheid en hun valorisatie door onderzoek te verbeteren (project 3) 

>- Herziening van het reglement van de collecties (project 4) 
>- Digitaliseren van de gegevens over de collecties (project 5) 
>- DaRWIN, een verrijkte en gedeelde open souree tooi (project 6) 
>- Nieuwe taxidermie ( projet 1 0) 
>- De alcoholcollecties aan de normen laten voldoen (project 11) 



• Het verbeteren van het functioneren en van het beheer van de instelling 
~ !CT-ondersteuning aan de beheersprocedures (project 47). Modernisering van de 

beheersprocedures: homogenisering van de procedures, verhogen van de efficiëntie, 
verhoogde traceerbaarheid en verbetering van de milieu-impact 

~ Competentiemanagement (project 49) 
~ Beheer van de opleidingen (project 50) 
~ Instellen van een nieuwe methode voor het beheren van de budgetten (project 53) 
~ Beheersysteem van de verschillende organisatorische processen met betrekking tot de 

gebouwen (project 57) 
~ Greenprinting (project 60) 
~ Ontwikkelen van mogelijkheden tot videoconferencing: moderniseren/renoveren van de 

vergaderzalen op IT/AV-vlak (project 61) 

• Communicatie en valorisatie 
~ Rapportage en indicatoren (project 63) 

Wat milieu betreft, dateert ons engagement reeds van 2008. Toen heb ik het Charter van het label 
'Ecodynamische onderneming' getekend dat heeft geleid tot het behalen van een eerste ster in 2010 en van · 
een tweede ster drie jaar later. Op deze solide basis en onder het principe van continue verbetering lijkt me 
het instellen van een milieumanagementsysteem (EMAS) een verder logisch en consequent objectief te zijn. 
Dit is, in lijn met onze kerntaken, de externe erkenning van ons engagement voor duurzame ontwikkeling, 
voor het respect voor onze omgeving en toont onze wil om de impact op het milieu van onze dagelijkse 
activiteiten te verminderen. Met dit engagement willen wij eveneens onze invloed aanwenden om onderzoek 
en toepassingen, die potentieel positief zijn voor de duurzame ontwikkeling, te ontwikkelen en uit te breiden 
alsook om onze partners/klanten te sensibiliseren naar duurzame ontwikkeling. 

Ik heb de kwaliteitsmanager, de milieucoördinator en de preventieadviseur gelast met het oprichten, het 
implementeren en het onderhouden van ons geïntegreerd managementsysteem Kwaliteit-Milieu-Safety. 
Ik reken eveneens op de nauwe samenwerking van de Operationele Directeurs en de Directeur 
Ondersteuningsdiensten, van de diensthoofden alsook op de actieve medewerking van ieder van jullie. 

Op 1 september 2014 

Camille Pisani 
Algemeen directeur KBIN 


