Samenvatting milieu- en veiligheidsverklaring
1. Het energievraagstuk
- Het energieverbruik in het bedrijf reduceren door het voeren van een politiek van Rationeel Energie Gebruik (REG).
- De bestaande technieken van hernieuwbare energie zoveel mogelijk benutten.
- Het verbruik van elektriciteit, water, gas en diesel, de emissie in lucht en water en het produceren van afval en
afvalwater meten en op regelmatige tijdstippen kritisch evalueren = milieukerncijfers.
- Voor de milieukerncijfers zullen er regelmatig doelstellingen geformuleerd worden. Zo bijvoorbeeld voor het aantal
fietsende werknemers, de CO2 uitstoot, de ecologische voetafdruk, …
- Milieuvervuiling door transport beperken door keuze voor weinig milieubelastende vrachtwagens, sensibiliseren in
woon-werkverkeer en stimuleren van carpoolen en openbaar vervoer.
Werknemers aansporen om zuinig te rijden.

2. Verspilling van grondstoffen vermijden
- In het kader van een globaal rationeel waterverbruik verspillingen voorkomen en inspanningen doen om het verbruik
te reduceren. Kwaliteitsvol water slechts aanspreken voor die activiteiten die hoge waterkwaliteiten vereisen.
- Afval voorkomen, reduceren en resterende afvalstromen selectief inzamelen en laten verwerken. Bij de verpakking van
producten het verpakkingsafval beperken en tevens verpakkingsmaterialen gebruiken die recycleerbaar zijn of op een
milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt.
Rekening houden met LCA (levenscyclusanalyse) bij de keuze van nieuwe verpakkingen.

3. Milieuvriendelijkheid van producten
- Streven naar een lange-termijn systeemkwaliteit (kwalitatieve verf en kwalitatief advies + milieuadvies) waardoor de
milieubelasting over de jaren heen beperkt wordt.
- Producten met een ogenschijnlijk milieuvriendelijk imago maar met een slechte milieubalans op de hele levensduur,
worden niet in het assortiment opgenomen.
- Nagaan van de haalbaarheid van een assortiment milieu-geoptimaliseerde verven, naast het bestaande assortiment
kwaliteits-geoptimaliseerde verven. Bij een gunstige evaluatie, effectief opstarten van productontwikkeling van een
dergelijk assortiment.
- Bij keuze van alle aan te kopen (gebruiks-)goederen letten op duurzame, degelijke kwaliteit ervan.

4. Streven naar een bedrijf in harmonie met de omgeving
- Beperken van lucht/bodem/grondwaterverontreiniging, geluid- en geurhinder naar de omgeving.
- Beperken van visuele overlast voor de omwonenden.
- Met het oog op het streven naar een goede nabuurschap, een positieve relatie opbouwen met de omwonenden om
hun belangen en bezorgdheden te begrijpen.
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5. Milieuzorg integreren in de bedrijfsvoering
- De werknemers, (eind-)klanten en leveranciers informeren, sensibiliseren, opleiden en betrekken bij de uitvoering van
het milieubeleid.
- Klanten helpen om de milieu-impact van hun schilderwerk zo laag mogelijk te houden.
- Jaarlijks een milieurapport opstellen met een overzicht van de geleverde inspanningen en bereikte resultaten in
verband met onderwerpen bepaald in deze verklaring.
- De balans tussen milieudoelstellingen en rendementsdoelstellingen moet in evenwicht zijn. De verwachtingen
omtrent de rendabiliteit van milieu-investeringen binnen de firma moeten nog uitgeklaard worden.

6. Budget voor bovenwettelijke acties
Onze bedrijfsvoering dient zo te zijn dat ze financieel en organisatorisch toelaat debovengenoemde zorgende
ecologische voetafdruk te bereiken. Voor acties in dat kader die de gewone bedrijfsvoering overstijgen, voorzien we
een budget dat exponentieel toeneemt met de winst voor belasting op eigen middelen.

7. Veiligheid
Wij streven ernaar om schade aan de gezondheid van stakeholders als gevolg van de activiteiten van BOSS paints
zoveel mogelijk te vermijden, door dagdagelijkse toepassing van volgende principes:
- Veiligheidzorg is altijd de eerste prioriteit boven productiviteit, kostenbeheersing en kwaliteit.
- Ongevallen en kwetsuren kunnen voorkomen worden en elk risico kan beheerst worden. Daartoe moet(en):
• elk werk zorgvuldig voorbereid, veilig georganiseerd en deskundig uitgevoerd worden;
• alle ter beschikking gestelde uitrustingen, middelen en machines vakkundig gebruikt en onderhouden worden;
• ongevallen en incidenten onderzocht worden en hieruit moeten de juiste lessen worden getrokken.
Ook preventieve veiligheidsaudits zijn essentiële activiteiten in het preventieproces en dragen bij tot het
identificeren en beheersen van risico’s.
- Veilig en gezond werken is de directe verantwoordelijkheid van elk van onze medewerkers en van derden die
voor ons bedrijf werken. Dit houdt in dat:
• veilig werkgedrag een essentiële voorwaarde is voor blijvende tewerkstelling bij ons bedrijf.
Veilige werkgewoonten en -gedrag buiten de beroepsactiviteiten (ook woonwerkverkeer) dragen ook bij tot
het neerzetten van goede veiligheidsprestaties;
• het continu verbeteren op vlak van veiligheid persoonlijk engagement en inzet vereist van iedereen binnen
de onderneming;
• het permanent bijwerken van de kennis en de kunde van elke werknemer omtrent veiligheid een kritisch element
is in het proces van continu verbeteren van onze veiligheidsprestaties;
• er continu aandacht is voor gezonde werkomstandigheden, zowel op vlak van fysieke als psychische aspecten
(o.a. werkdruk).
- Producten die een CMR-label (cat 1, 2 of 3) dragen kunnen niet in het assortiment worden opgenomen.

BOSS paints SA - Nijverheidstraat 81 - B-8791 Beveren-Leie
TEL +32 (0)56 73 82 00 - FAX +32 (0)56 73 82 01
WEB www.boss.be - E-MAIL info@boss.be

