Milieubeleid
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een openbare instelling van sociale zekerheid die door de
overheid werd opgericht om de werkloosheidsverzekering in België te organiseren. Het Hoofdbestuur van
de RVA is belast met administratieve, regelgevende en logistieke taken. De basisopdrachten van de RVA
worden uitgeoefend in 16 Werkloosheidsbureaus gevestigd in 30 kantoren verdeeld over het Belgische
grondgebied.
Uit de visie van RVA blijkt duidelijk dat de RVA een referentiepunt wil zijn op het vlak van goed beheer en
klantgerichtheid. Duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid maken daar integraal
deel van uit.
De RVA heeft in 2012 een milieubeheersysteem (MBS) volgens de vereisten van de EMAS-verordening
(Eco-Management and Audit Scheme1) in het gebouw van het Hoofdbestuur ingevoerd. De Rijksdienst is
vervolgens overgegaan tot het invoeren van dit milieubeheersysteem in de RVA-kantoren. In een eerste
fase, is het toepassingsgebied van EMAS in 2013 uitgebreid met de kantoren van Brugge, Charleroi en
Gent. In 2014 werd het MBS ingevoerd in 8 bijkomende kantoren: Antwerpen, Bergen, Doornik, Kortrijk,
La Louvière, Oostende, Turnhout en Vilvoorde. In een volgende fase wordt het systeem ingevoerd in de
kantoren van Hasselt en Nijvel.
Door dit systeem in te voeren verbindt de RVA zich ertoe zijn milieuprestaties voortdurend te verbeteren
en vervuiling te voorkomen. Zo wil de RVA niet alleen de milieuwetgeving respecteren maar ook verder
gaan dan de wettelijke vereisten via, onder andere, milieuprogramma’s die tegemoet komen aan de prioriteiten die de initiële milieuanalyses van de vestigingen hebben naar voor gebracht.
In die analyses wordt immers nagegaan wat de belangrijkste milieuaspecten zijn van de verschillende
bedrijfsprocessen van de RVA, rekening houdend met de milieueffecten ervan en de verwachtingen van
de stakeholders ten aanzien ervan.
De milieueffecten waar rekening wordt mee gehouden zijn zowel directe als indirecte effecten op onder
andere het klimaat, de luchtkwaliteit en de beschikbaarheid van grondstoffen. Er wordt getracht om rekening te houden met de volledige levenscyclus van activiteiten, producten en diensten.
De stakeholders van dit milieubeleid zijn de klanten van de RVA, zijn partners, de medewerkers, omwonenden en de maatschappij in het algemeen. De RVA zal open en actief communiceren over zijn milieubeleid.
Via de milieuprogramma’s worden acties ondernomen om de prestaties op het gebied van bijvoorbeeld
het energieverbruik, het waterverbruik, het papierverbruik, het afvalbeheer, de mobiliteit of de aankopen
te verbeteren. Bij de uitvoering van de milieuprogramma’s is de medewerking van het personeel een sleutelfactor voor het behalen van de doelstellingen. Die medewerking wordt gestimuleerd door middel van
bewustmakingsacties maar ook door, waar relevant, de responsabilisering van elke medewerker. Ieder
personeelslid kan bijdragen tot de voortdurende verbetering van het milieubeheer door zijn ideeën hierover mee te delen.
De directie van de Rijksdienst heeft een EMAS-coördinator aangesteld om het milieubeheersysteem te
organiseren.
Door dit project verder te zetten bevestigt de RVA zijn verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Het beleid en de actieprogramma’s worden regelmatig geëvalueerd en herzien.
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