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Milieucharter Oost-Vlaanderen
Het certificaat voor milieuvriendelijke bedrijven !
Milieucharter Oost-Vlaanderen richt zich naar bedrijven die een actief milieubeleid willen voeren en die
milieuzorg als een vaste waarde binnen het bedrijf zien.
Een actief milieubeleid vergt continue inzet en opvolging - en dus tijd en geld - maar kan voor het bedrijf naast
een reductie van de milieu-impact een belangrijke meerwaarde hebben, niet alleen financieel maar ook in
personeelsbetrokkenheid, imago, …
De inspanningen die bedrijven leveren voor het milieu zijn vaak nog te weinig bekend bij de stakeholders
(personeel, buren, klanten, overheid, …).
Met Milieucharter Oost-Vlaanderen wil Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en de Provincie OostVlaanderen bedrijven helpen in het uitwerken van hun milieubeleid én de mogelijkheid geven erkenning te
krijgen voor hun milieuprestaties.
Milieucharter Oost-Vlaanderen betekent:







Een hulpmiddel bij de uitbouw van het milieubeleid en de sensibilisering van medewerkers
positieve profilering van het bedrijf naar zowel personeel, omgeving als overheid
bekendmaking van de milieuprestaties van het bedrijf in de pers
jaarlijkse toetsing van het milieubeleid waarbij het evaluatieteam adviezen en aanbevelingen
formuleert
evaluatie van het gevoerde beleid en de genomen acties met aanduiding van eventuele knelpunten en
aanbevelingen
constructief contact met overheden

Elke onderneming die het Milieucharter onderschrijft, verbindt er zich toe de doelstellingen van het Milieucharter
in te schrijven in het bedrijfsbeleid. Verder verbindt de onderneming er zich toe minimaal 4 doelstellingen van
het Milieucharter in concrete acties om te zetten en hierover te rapporteren. Milieucharter Oost-Vlaanderen is
complementair met reeds bestaande (milieu)zorgsystemen : doelstellingen en acties binnen bestaande
(milieu)zorgsystemen kunnen perfect samenlopen met de acties voor Milieucharter Oost-Vlaanderen.
Bovendien verbindt het bedrijf er zich toe een open communicatiepolitiek te voeren naar personeel, overheid en
omgeving omtrent het gevoerde milieubeleid en zich steeds in regel stellen met de milieuwetgeving.
Een evaluatiecommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties en
vertegenwoordigers van de bedrijfswereld beslist over deelname, keurt het actieplan goed en beoordeelt op het
einde van het actiejaar de gerealiseerde acties en het algemeen milieubeleid.
Meer informatie ?
Contacteer de projectcoördinator Katrien Moens, tel. 52/33.98.33 – mail katrien.Moens@voka.be

Met de steun van en in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen

Thuis bij ondernemers
Aalst: Kareelstraat 138, 9300 Aalst, tel. 053 38 22 00, fax 053 38 22 01, info.aalst@ voka.be
Dendermonde: Noordlaan 21, 9200 Dendermonde, tel. 052 33 98 00, fax 052 33 98 01, info.dendermonde@ voka.be
Gent: Martelaarslaan 49, 9000 Gent, tel. 09 266 14 40, fax 09 266 14 41, info@voka.be
Oudenaarde: Markt 41, 9700 Oudenaarde, tel. 055 39 04 90, fax 055 39 04 99, info.oudenaarde@ voka.be
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ON 0407.604.688
BTW BE 407.604.688
ING 393-1845135-90
KBC 442-8526411-44

Fortis 293-0171267-20
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