FOD Kanselarij van de Eerste minister
Wetstraat 14-16 te 1000 Brussel
Federale Overheidsdienst die de Eerste minister ondersteunt in
zijn rol van Regeringsleider

ENKELE VOORBEELDEN VAN GEREALISEERDE ECODYNAMISCHE ACTIES
Ecobeheer = besparen
Beheer van het energieverbruik (audit, technische en gedragsmatige verbeteringen)
Beheer van het papierverbruik (gelabeld papier, opvolging van aankopen, fotokopieën en
publicaties, bevordering van e-Procurement)

Ecobeheer = goede gewoonten
Integratie van de milieuoverwegingen in een breder perspectief van Duurzame Ontwikkeling
Voorbeeldfunctie van de “Wetstraat 16”: het milieubeheersysteem dat in 2006 werd ingevoerd,
betreft zowel de beleidsorganen en het secretariaat van de Eerste minister als zijn administratie
Samenwerking met de Regie der
energiecontracten, EPB-certificaten)

Gebouwen

(milieuvergunning,

FOD-overschrijdende

Bewustmaking van het personeel (infosessies, intranet, nieuws, affiches, actieve deelname aan
de Dag van de Duurzame Ontwikkeling die de federale Overheid elk jaar organiseert)
Opvolging van indicatoren met het oog op de beheersing en de permanente verbetering:
consumptie, overheidsopdrachten, verplaatsingen enz.

Ecobeheer = creativiteit
Betrokkenheid en invloed van de FOD dankzij zijn centrale positie en transversale rol: het
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de Dienst voor de Administratieve
Vereenvoudiging, die bij de Kanselarij zijn opgericht, passen ook in dit kader
“Paperless Government”: informatisering van de indiening en verdeling van de dossiers en van de
verspreiding en archivering van de beslissingen van de regeringsvergaderingen (e-Premier)
Integratie van de duurzaamheidscriteria in de wetteksten inzake overheidsopdrachten
“Green Data Center”: economische en ecologische aanpassingen van de zaal van de IT-servers
Oprichting van een Green Team in 2007, een team van gemotiveerde vrijwilligers met een
bijzondere interesse voor milieuaangelegenheden
Duurzaamheid van het restaurant gecertificeerd door Leefmilieu Brussel in 2012
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