Milieubeleidsverklaring
DEJOND NV, een toonaangevend metaalverwerkend bedrijf in Wilrijk, is zich bewust van de ecologische impact die we hebben op onze omgeving. Daarom streven we ernaar om onze verantwoordelijkheid voor het milieu op te nemen en onze activiteiten zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren. Daarbij zijn de relaties met de
verschillende belanghebbenden, waaronder onze naaste omgeving, onze eigen medewerkers en onze klanten,
van het grootste belang en trachten we om de verwachtingen van al deze belanghebbenden te vervullen.
Milieuzorg is daarom één van de kernwaarden van het dagelijks gevoerde beleid en wij willen daarbij graag
onze voorbeeldfunctie vervullen. DEJOND NV organiseert het milieuzorgsysteem in Wilrijk met een interne
milieucoördinator ondersteund door een externe milieucoördinator. Dit garandeert een systematische aanpak
van alle milieuaspecten met specifieke aandacht voor de wettelijke eisen. Op deze manier engageren we ons
om de mogelijke nadelige effecten van onze activiteiten, producten en diensten op het milieu te minimaliseren
waar en wanneer dit praktisch mogelijk is.
De directie en het management van DEJOND NV onderschrijven volgende beleidsprincipes in onze
milieuzorg:
•
•
•
•

werken aan de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving
milieuzorg integreren in alle afdelingen via een doorgedreven communicatie en bewustwording
werken aan de preventieve aanpak van de milieu-impact
de werking van het milieuzorgsysteem continu verbeteren

De directie en het management van DEJOND NV engageren zich om de nodige middelen ter beschikking te
stellen om deze beleidsprincipes om te zetten in concrete realisaties met volgende speerpunten:
•
•
•
•
•
•

beperken van het energieverbruik en reductie van de CO²-uitstoot door energiebesparendemaatregelen
en de eigen productie van energie indien economisch verantwoord.
rationaliseren van de afvalstromen door afval te voorkomen en door een doorgedreven gescheiden
inzameling en verwerking, waarbij hergebruik voorrang krijgt.
stimuleren van een rationeel gebruik van grond- en hulpstoffen zoals water, papier, brandstof, …
zorgen dat het milieubeleid gedragen wordt door iedere medewerker door een kader te scheppen om 		
continu de milieudoelstellingen vast te stellen, te beoordelen en te verbeteren ondersteund door de 		
voorbeeldfunctie van het directieteam en het management.
beperken van de lozingen naar de riool enkel tot huishoudelijk afvalwater en gericht afvoeren van alle 		
andere vloeibare afval via gespecialiseerde verwerkers
communiceren van milieubeleid, doelstellingen, acties en realisaties

Bovendien streeft DEJOND NV ernaar dat naast de eigen werknemers eveneens haar toeleveranciers het milieubeleid kennen en naleven.
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