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MILIEUBELEID VAN DE MIVB
De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) staat in voor de uitbating en de 

ontwikkeling van het openbaar vervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stelt in dit kader duurzame 

mobiliteitsoplossingen voor die voldoen aan de verwachtingen van de klant.

De directie van de MIVB verbindt zich tot de invoering van een milieubeheersysteem volgens de norm 

ISO 14001, voor al haar activiteiten, behalve de DIOV, de activiteiten m.b.t. het bovengronds net onder de 

verantwoordelijkheid van de wegbeheerders, de financiële tussenkomsten (Cambio, enz.) en het Museum  

voor het Stedelijk Vervoer te Brussel (MSVB).

En in dat opzicht verbindt de MIVB zich tot:

1.  Het naleven van alle wettelijke, reglementaire, contractuele vereisten en andere vrijwillig genomen 

verbintenissen  betreffende het milieu, die van toepassing zijn op haar activiteiten.

2.  Het blijven leveren van de milieuprestaties inzake het afvalbeheer en de hinder betreffende de woon- 

werkverplaatsing van haar personeel.

3.  Het opnemen van de uitstoot van broeikasgassen, het energie- en waterverbruik, de uitstoot in de lucht en de 

geluids- en trillingshinder veroorzaakt door de uitbating van het net in haar dynamiek van continue verbetering.

4.  Het invoeren van een verantwoord aankoopbeleid door milieuaspecten toe te voegen.

5.  Het controleren van elk risico op verontreiniging door het strikte beheer, de opvolging en de controle van de 

desbetreffende activiteiten, in het bijzonder de activiteiten die in verband staan met de producten en gevaarlijk afval.

6.  Het sensibiliseren van haar personeel en het opleiden van degenen die een sleutelrol vervullen binnen  

het milieubeheer van de sites.

7.  Het regelmatig op de hoogte stellen van alle personeelsleden alsook de andere interne en externe 

belanghebbenden van de evolutie van het milieubeheersysteem.

8.  Het voortzetten van de inspanningen voor de integratie van de duurzame bouwprincipes  

in de infrastructuurprojecten (gebouwen en transport tube). 

De Directie van de MIVB ondersteunt de aanpak door de nodige middelen ter beschikking te stellen en door het 

milieubeheersysteem, de evolutie en de continue verbetering ervan regelmatig op te volgen.

Met de steun van de cel Milieu van de MIVB zorgen de plaatselijke tussenpersonen, aangeduid door hun hiërarchie, 

voor het operationeel beheer van het milieubeheersysteem.

Elke medewerker van de MIVB wordt, bij de beoefening van zijn activiteiten, uitgenodigd om actief deel te nemen 

aan deze milieuaanpak.
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