MILIEUBELEID

DE FOD FINANCIËN IS EEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WAARVAN DE ZETEL GEVESTIGD IS TE BRUSSEL EN
DIE NOG 190 DECENTRALE VESTIGINGEN HEEFT. DE FOD FINANCIËN WORDT GELEID DOOR EEN VOORZITTER
DIE RECHTSTREEKS AFHANGT VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN EN DIE BENOEMD WORDT VOOR EEN TERMIJN
VAN ZES JAAR. HIJ STAAT AAN HET HOOFD VAN EEN DIRECTIECOMITÉ, WAARIN OOK DE ADMINISTRATEURSGENERAAL VAN ALLE ALGEMENE ADMINISTRATIES EN DE DIRECTEURS VAN ALLE STAFDIENSTEN ZETELEN.

TAKEN VAN DE FOD
FINANCIËN
De FOD Financiën staat in voor
verschillende opdrachten: :
• De optimale financiering
met het verzekeren van het
evenwicht van de Thesaurie
van de staat en het beheer
van de uitstaande schuld
evenals de opvolging van de
economische en financiële
vragen ter ondersteuning van
het regeringsbeleid ter zake;
• In het kader van de
juridische omloop van
goederen de rechtszekerheid
ervan waarborgen door
het bijhouden van de
patrimoniumdocumentatie;
• Toezicht uitoefenen op de
in-, door- en uitvoer van de
goederenstromen om bij te
dragen tot de ordening van

de markt, de economische
veiligheid, de bescherming
van de volksgezondheid, het
leefmilieu en de veiligheid van
personen en goederen;
• Bijdragen tot het voorkomen
en het bestrijden van fraude
op domeinen waarvoor de FOD
Financiën bevoegd is;
• Beleidsondersteuning
verstrekken met betrekking
tot de domeinen die tot de «
missie » van de FOD behoren.
Hier wordt ook onder begrepen:
het uitschrijven van fiscale en
financiële wetgeving.

DE INZET VAN DE FOD
FINANCIËN VOOR HET
MILIEU
De impact van de DOD Financiën
op het milieu is vrij beperkt
omdat het een organisatie is die

tot de tertiaire sector behoort.
Maar zowel de rechtstreekse als
onrechtstreekse invloeden mogen
niet uit het oog verloren worden.
Een efficiënt beleid waarbij wordt
gestreefd naar een voortdurende
verbetering en milieuprestaties,
moet ervoor zorgen dat deze
invloeden beperkt blijven. In
specifieke mate moet er aandacht
zijn voor de verplaatsingen die ons
personeel maken.
Door de invoering van een
milieubeheersysteem binnen
de organisatie verbindt de
FOD Financiën zich ertoe hun
conformiteitsverplichtingen met
betrekking tot het milieu na te
leven een vervuiling te voorkomen.
Op die manier hoopt de FOD zich
aan het federaal beleid te houden
en een voorbeeld ter zake te
worden.

VISIE VAN DE FOD FINANCIËN OP HET
MILIEUBELEID
Het milieubeleid van de FOD Financiën is voornamelijk
gericht op:
HET CREËREN VAN EEN ECOLOGISCH
VERANTWOORDE WERKOMGEVING
• Een vermindering van ons energie- en
waterverbruik
• De verbetering van de afvalsortering en de
afvalproductie
• De opvolging en verbetering van de luchtkwaliteit
• Het aansporen van Fedorest om over te schakelen
op duurzaam voedsel in de cafetaria’s en
restaurants van de FOD Financiën
• De verbetering van het mobiliteits- en
flexibiliteitsbeleid door zich onder andere
meer te richten op de verplaatsingen van onze
personeelsleden, zowel voor dienstreizen als
het woonwerkverkeer, de verbetering van de
fietsinfrastructuur teneinde de zachte mobiliteit
aan te moedigen, het aanbieden van nog meer
telewerk, het werken op satellietkantoren en zelfs
dynamic office.

HET ONDERNEMEN VAN ACTIE OM ONZE POSITIEVE
INVLOED OP HET MILIEU NOG TE VERHOGEN
• Een praktisch volledige overschakeling naar het
paperless office door de projecten in het kader van
DIGIFIN en DIGILEX in goede banen te leiden en tot
een goed einde te brengen
• De bevordering van een milieuvriendelijke
consumptie door meer milieucriteria in de
overheidsopdrachten op te nemen
• Het steven naar een groener onderhoudsbeleid
HET CREËREN VAN INTERACTIE EN SAMENWERKING
OP EEN PROACTIEVE MANIER
• Het bewustmaken en opleiden van het personeel over
milieukwesties om ze ertoe aan te zetten om zich in
milieuopzicht verstandiger te gedragen – beseffen
dat de actieve betrokkenheid van de werknemers een
impuls en voorwaarde is voor continue en succesvolle
milieuverbeteringen en daarnaast een cruciaal
hulpmiddel bij de verbetering van de milieuprestaties
• Het overleggen en communiceren met onze
stakeholders
• Een samenwerking met andere overheidsinstanties
en de ontwikkeling van netwerking en de uitwisseling
van goede praktijken

HET FOD FINANCIËN IS VAN PLAN OM EEN MILIEUBEHEERSYSTEEM EERST IN TE VOEREN IN DE
GEBOUWEN VAN DE NORTH GALAXY EN DE FINTO IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, DE
NOORDSTEER IN HET VLAAMSE GEWEST EN DE CAE LUIK GEBOUW IN HET WAALSE GEWEST.
DIT MILIEUBELEID WERD OP 03 MEI 2019 GEVALIDEERD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD FINANCIËN

