De Voorzitter van het Directiecomité

Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

MILIEUBELEID
Enkele jaren geleden gaven we gehoor aan de oproep van de federale regering om alles in het
werk te stellen het EMAS-label te behalen. Onze inspanningen werden beloond en einde 2009 werd
onze FOD EMAS-geregistreerd.
We starten nu onze tweede registratiecyclus. Dit geeft ons de gelegenheid onze aandacht op
andere terreinen te leggen, zonder echter onze verworven goede praktijken en ingeburgerde goede
gewoontes overboord te gooien.
Ook tijdens deze periode zullen we ons vooral richten op het hoofdbestuur, gelegen te 1070
Brussel, Ernest Blerotstraat 1. Dit neemt echter niet weg dat de buitendiensten zich niet dienen te
schikken naar de voorgestelde maatregelen en zich de goede praktijken niet eigen zouden kunnen
maken.
Tijdens deze registratiecyclus gaan we ons vooral richten op:
Duurzame en groene(re) mobiliteit door o.a. te voldoen aan de bepalingen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. de opmaak van een bedrijfsvervoerplan en het in orde maken
van onze fietsenparking, zowel voor de eigen personeelsleden als voor de bezoekers
- Het uitwerken van een plan in geval van pollutiepieken
Naleving van de bepalingen betreffende de eco-score van (nieuwe) bedrijfsvoertuigen
Het opvolgen van de bepalingen betreffende Europese verordening EMAS nr. 1221/2009 en
de heersende Federale en Brusselse milieuwetgeving en de bepalingen betreffende
duurzame ontwikkeling
Verdere stimulatie en sensibilisatie voor het gebruik van het openbaar vervoer of
alternatieven voor de wagen
Verdere en meer doorgedreven afvalvermindering en -recyclage
Het onder de aandacht brengen van duurzame en lokale voeding
Het ondernemen van verdere acties m.b.t. het verminderen van ons energieverbruik
Het verminderen van onze ecologische voetafdruk
Blijvende sensibilisatie en informering over ons milieubeleid en inspanningen naar onze
leveranciers en gebruikers van onze diensten
I k verbind me er toe om samen met u verder te gaan in de organisatie en de continue verbetering
van onze milie!.zm-g
en prestaties, ter bescherming van het milieu. I k reken op iedereen voor de
toepass~..erÍ'hetbehoud van ons milieumanagementsysteem.
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