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Onze organisatie
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) werkt voor een betere levenskwaliteit, een
veilig gewest en een duurzame economische ontwikkeling. Onze instelling is een belangrijk
instrument van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de uitvoering van haar beleid dat
op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd. Binnen
de GOB staat Brussel Gewestelijke Coördinatie (BGC) in voor de ondersteunende diensten
van de GOB. Het vormt de schakel tussen de administratie en de Gewestregering. BGC
staat garant voor de algemene samenhang van de werking en het optreden van de GOB
door het bieden van een ondersteuning op het vlak van organisatie en beheer. Het project
Be.Connected en de voorbereiding van een nieuw gebouw, is een motor om het duurzaam
karakter en het milieubeleid van de GOB te versterken.
Onze visie
De GOB voert een beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling en het opnemen van haar
voorbeeldfunctie ten opzichte van de maatschappij, klanten, partners, regering en andere
belanghebbende partijen. Dit beleid is al lange tijd in voege, met onder meer het behalen van
het label Eco-dynamische onderneming (2 sterren) en het eerste meerjarenplan duurzame
aankopen, maar de GOB wenst haar inspanningen verder te zetten. Vanuit onze visie
wensen wij een GOB te zijn die ernaar streeft zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en
met eigen actie duurzaamheid nastreeft.
Strategische doelstelling
We wensen hierbij duidelijk de link te maken met het Strategische Plan 2017-2022 van de
GOB, waarin Strategische doelstelling 2 stelt : “De secretarissen-generaal maken van de
GOB een open organisatie die zijn omgeving samenbrengt en ermee interageert.” Het hier
voorliggende milieubeleid en de invoering van het milieumanagementsysteem is een
duidelijk voorbeeld van hoe deze strategische doelstelling concreet vertaald wordt binnen
onze organisatie.
Milieuverbintenissen en krachtlijnen van het milieubeleid
Wij hebben de ambitie om de milieu-impact op het ecosysteem te beperken en te beheersen,
alsook een continue verbetering van onze milieuprestaties te realiseren. In eerste instantie is
de invoering van een milieubeleidsplan gericht op de ondersteunende diensten van BGC in
de administratieve vestiging ‘City Center’, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.
Door de nadruk te leggen op onze kernwaarden (respect, klantgerichtheid, uitmuntendheid,
integriteit en solidariteit) en ambities, richten wij ons milieubeleid prioritair op:
o

Een vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, in bijzonder gas,
water en elektriciteit
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o
o
o
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o

o

Het inzetten op afvalvermindering en betere selectieve sortering van afval, alsook
een speciale aandacht voor initiatieven binnen de circulaire economie
Het verderzetten van een beleid inzake duurzame mobiliteit, zowel inzake woonwerkverkeer, duurzame dienstverplaatsingen en dienstreizen
Het verder uitbouwen en versterken van onze strategie omtrent duurzame aankopen
Een efficiënt beheer van middelen en toepassing van duurzame criteria in al onze
processen door de uitbouw van talrijke maatregelen op vlak van evenementen, onze
cafetaria, overheidsopdrachten, het beheer van de administratieve gebouwen,…
Inzetten op een dematerialisering van onze processen en afbouw van het
papierverbruik door de promotie van paperless werken
Een groter bewustzijn over de milieu impact door middel van een gerichte
communicatie en sensibilisering. Er zal daarbij blijvende aandacht geschonken
worden aan de jaarlijkse acties op vlak van energie, afval en mobiliteit
Het waarborgen van een goede opvolging en naleving van de eisen die vervat zitten in
wet- en regelgeving, een systematische bundeling van kennis en expertise en
uitwisseling van good practices

De krachtlijnen van het milieubeleid zijn een realisatie van een nauwe samenwerking van de
verschillende ondersteunende diensten van BGC. Ter concretisering van het gevoerde
beleid worden deze krachtlijnen gekoppeld aan ambitieuze doelstellingen met een bijhorend
actieprogramma. De verwezenlijking van deze doelstellingen en verantwoordelijkheid strekt
zich uit tot alle medewerkers binnen de GOB en onze meest belanghebbende partijen
(Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Leefmilieu Brussel, AG Insurance CIBG,…). Alle
medewerkers verbinden actief bij te dragen aan de realisatie ervan en de goede
milieupraktijken toe te passen. Wij gaan er namelijk van uit dat de beheersing van de milieuimpact op korte en lange termijn een zaak is van iedereen. Coherentie van beleid is onze
stuwende kracht tot een breed gedragen, effectief en efficiënt milieubeleid.

Beleid aangenomen op 6 maart 2019

Dhr. Christian Lamouline
Secretaris-generaal
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