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Milieubeleid van de FOD Economie
Sinds 2008 verbindt de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie zich ertoe de milieueffecten van zijn opdrachten en ondersteunende
activiteiten te verbeteren. Dit doel werd in talrijke concrete maatregelen
omgezet, zowel op het vlak van personeel als materiaal.

Initiatieven nemen die dat positieve effect versterken, en in de praktijk
laten zien dat milieubescherming en een duurzaam economisch beleid
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen twee wezenlijke streefdoelen van de verbintenis die in dat milieubeleid tot uiting komt.

Door het invoeren van een milieubeheersysteem (MBS), zoals beschreven
in de Europese EMAS-verordening, heeft de FOD Economie een belangrijke stap gezet in het kader van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van
de huidige samenleving en vooral ook van de toekomstige generaties.

Bij de opdrachten van de FOD Economie wordt er speciaal de aandacht
op gevestigd dat de effecten van de druk op ecosystemen op middellange en lange termijn gezien moeten worden en dat ze vaak onomkeerbaar zijn. De economie kan zich niet duurzaam ontwikkelen als de
natuurlijke hulpbronnen schaars worden of als de grenzen van het leefmilieu overschreden worden, zij het op lokaal of globaal niveau.

Het milieubeheersysteem wordt gesteund door het Directiecomité, en
meer bepaald door de voorzitter ervan, die er borg voor staat dat de milieudimensie opgenomen wordt in de strategie van de FOD, in de organisatie en in het beheer ervan.
Met voldoende mensen en middelen en met de waarden van de FOD
Economie moet het milieubeheersysteem ervoor zorgen dat:
• milieuvervuiling wordt vermeden;
• milieuwetgeving wordt nageleefd;
• milieueffecten voortvloeiend uit zowel de opdrachten als de ondersteunende activiteiten voortdurend worden beperkt.
De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt vormt de missie
van de FOD. In die context vervult de organisatie talrijke opdrachten op
uiteenlopende gebieden die de hele economie van het land bestrijken.
Gezien de verwevenheid van economie en milieu, twee pijlers van duurzame ontwikkeling, hebben vele van die opdrachten ook een positief milieueffect.

Vanuit ondersteunend oogpunt is het de bedoeling dat de FOD dankzij de invoering van een milieubeheersysteem zijn milieuprestaties nog
verder kan verbeteren. Om deze verbetering te realiseren, met een even
goede of zelfs betere dienstverlening aan burgers en ondernemingen,
is de medewerking van alle personeelsleden noodzakelijk. Die verbetering moet plaatsvinden op terreinen waar significante milieueffecten
vastgesteld werden en waar mogelijke maatregelen duidelijk naar voren komen, of het nu gaat om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
de productie van afval of de uitstoot van vervuilende stoffen, waaronder
broeikasgassen.
Er moet gezorgd worden voor systematisch en doelmatig overleg met
onze overheids- en privépartners, zodat de FOD Economie zijn rol van
groeimotor ook op milieugebied kan vervullen.
Beleid aangenomen door het Directiecomité
op 28 november 2017.

