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FUNCTIES BINNEN HET DNSH-EXPERTISECENTRUM 
 

 

De toepassing van het “Do Not Significant Harm”-principe houdt in dat er geen ernstige 
afbreuk wordt gedaan aan zes milieudoelstellingen. Deze zes doelstellingen zijn: de mitigatie 
van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; de bescherming van 
grondwater en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie, de preventie 
en bestrijding van verontreiniging, en de bescherming en het herstel van biodiversiteit en 
ecosystemen. 

Dit principe geldt voor alle projecten in het kader van het Herstel- en Investeringsplan  (HIP), 
met inbegrip van het nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV, gefinancierd met EU-
subsidies) en het Federale Herstel- en Transitieplan.  

 

De rol van het expertisecentrum bestaat erin bij te dragen tot de verbetering van het federale 
investeringsbeleid door de deskundigheid inzake het DNSH-principe te versterken. Dit zal 
ervoor zorgen dat de naleving van het DNSH-principe op passende wijze wordt gecontroleerd 
voor alle maatregelen van het herstel- en investeringsplan. Het expertisecentrum is belast 
met het ondersteunen van de projectverantwoordelijken bij de naleving van het DNSH-
principe. Daartoe is het verantwoordelijk voor:  

• Methodologische instrumenten ontwikkelen voor projectleiders (gidsen, technische 
nota's voor zelfevaluatie, standaardclausules voor overheidsopdrachten en 
projectoproepen ...), in het bijzonder op basis van de huidige en toekomstige 
richtsnoeren en instrumenten die op Europees niveau zijn ontwikkeld;  

• De projectleiders opleiden in het gebruik van deze methodologische instrumenten, 
door het organiseren van informatiesessies, workshops...; 

• De projectleiders bijstaan tijdens de voorbereiding/uitvoering van hun maatregelen, 
met name door hun vragen te beantwoorden (helpdesk), hen te begeleiden bij het 
gebruik van de ontwikkelde methodologische instrumenten, door deskundigen aan te 
wijzen per thema (klimaat, verontreiniging, water, biodiversiteit);  

• De ex ante zelfbeoordelingen, uitgevoerd door de projectleiders vóór goedkeuring 
door de ministerraad, onderzoeken en oplossingen voorstellen wanneer er 
aanzienlijke schade wordt geconstateerd; 

• De controle uitvoeren van de ex ante en ex post evaluaties van bepaalde projecten;  

• Deelnemen aan het interfederaal DNSH-netwerk dat de DNSH-deskundigen van de 
verschillende entiteiten samenbrengt. 
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Als coördinator in het DNSH-expertisecentrum sta je in voor de organisatie van een team van 
vijf mensen dat werkt aan de toepassing van het principe "Do no significant harm" (DNSH), 
zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake duurzame beleggingen (2020/852).  

In de praktijk betekent dit: 

- Binnen de Dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-generaal 
Leefmilieu coördineer je een team van vijf personen om advies te geven over 
zelfbeoordelingen, ex ante- en ex post evaluaties, te zorgen voor een snelle follow-up 
van vragen die via de helpdesk binnenkomen, instrumenten/richtsnoeren te 
ontwikkelen om de naleving van het DNSH-principe te vergemakkelijken; 

- Je stelt de bestekken op en ziet toe op de uitvoering ervan, met name wat betreft de 
technische en wetenschappelijke ondersteuning die u nodig hebt; 

- Je organiseert opleidingen over DNSH. Je maakt als federaal vertegenwoordiger deel 
uit van het interfederale DNSH-netwerk dat wordt gecoördineerd door het Federaal 
Planbureau, waarin vertegenwoordigers van het Brussels, Waals en Vlaams Gewest 
zetelen; 

- Je volgt proactief de Europese ontwikkelingen op het gebied van DNSH. 

 

Als economisch expert en als wetenschappelijk expert in het DNSH-expertisecentrum maak 
je deel uit van een team van vijf mensen dat werkt aan de toepassing van het principe "Do no 
significant harm" (DNSH), zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake duurzame 
beleggingen (2020/852). 

In de praktijk betekent dat: 

- Je neemt deel aan de analyse van de ex ante / ex post evaluaties van de federale 
projectleiders, bepaalt mogelijke DNSH-doelstellingen en stelt, indien nodig, 
aanpassingen aan projecten voor; 

- Je stelt jouw expertise ter beschikking om vragen te beantwoorden die aan de 
helpdesk worden gesteld; 

- Je neemt deel aan de evaluatie van de DNSH-doelstellingen van de projecten waarvoor 
ze zijn vastgesteld, met bijzondere aandacht voor de naleving van de 
milestones/targets die de Europese Commissie voor de PHV-projecten heeft 
vastgelegd; 

- Je neemt deel aan de uitwerking van de richtsnoeren op basis van Europese 
documenten; 

- Je werkt samen met jouw collega's en doet hierbij een beroep op de 
technische/wetenschappelijke ondersteuning die jou wordt geboden. 

 

 

 

 

 



3 
 

Als juridisch expert in het DNSH-expertisecentrum maak je deel uit van een team van vijf 
mensen dat werkt aan de toepassing van het principe "Do no significant harm" (DNSH), zoals 
gedefinieerd in de EU-verordening inzake duurzame beleggingen (2020/852). 

 
In de praktijk betekent dat: 

- Je stelt jouw juridische expertise ter beschikking om vragen te beantwoorden die aan 
de helpdesk worden gesteld; 

- Je analyseert de nieuwe technische documenten die de Europese Commissie in het 
kader van DNSH heeft opgesteld; 

- Je neemt deel aan de uitwerking van de richtsnoeren op basis van Europese 
documenten; 

- Je werkt samen met jouw collega's en doet hierbij een beroep op de 
technische/wetenschappelijke ondersteuning die u wordt geboden; 

- Je volgt de ontwikkeling van de jurisprudentie in het kader van DNSH; 
- Je neemt deel aan de analyse van de ex ante / ex post evaluaties van de federale 

projectleiders, met bijzondere aandacht voor de naleving van de milestones/targets 
die de Europese Commissie voor de PHV-projecten heeft vastgelegd. 

 

 

Meer info over de functies?  

Stéphanie Baclin – Attaché senior –  02 524 95 81 – stephanie.baclin@health.fgov.be  
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