Milieubeleidsverklaring ZNA
ZNA streeft er te allen tijde naar haar verantwoordelijkheid voor het milieu op te nemen en
haar activiteiten zo milieuvriendelijk mogelijk uit te oefenen. Niet in het minst omdat ZNA een
voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Om deze visie te verwezenlijken zal ZNA de impact van
haar activiteiten op het milieu tot een minimum beperken en haar activiteiten uitvoeren in
overeenstemming met de volgende principes:
>> Naleven van de wettelijke milieuvoorschriften en andere eisen die de verschillende overheden
voorschrijven en die van toepassing zijn op onze activiteiten en diensten.
>> Streven naar een continue verbetering van onze milieuprestaties en ons milieubeleid. Dit door
regelmatige opvolging en evaluatie van ons milieubeleid en indien nodig bij te sturen. Hierbij volgen
we maximaal het jaarlijkse investeringstraject.
>> Onderhouden van een open en constructieve dialoog met de regelgevende overheid,
milieuorganisaties en buren.
>> Onze medewerkers voorzien van de nodige opleiding om het milieubewustzijn en de bescherming van
het milieu te verhogen, zodat milieubewust handelen een automatisme wordt.
>> Beperking van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Dit door allerlei energiebesparende
maatregelen en de eigen productie van energie.
>> Rationeel gebruik van andere grondstoffen zoals water, door implementatie van waterbesparende
maatregelen, maar ook papier, brandstof, enzovoort.
>> Lozing van afvalwater beperken en verminderen van lucht- en waterverontreiniging door het risico op
ongewenste emissie of lozingen van chemische producten te verlagen. Hiervoor worden preventief de
nodige maatregelen genomen.
>> Verminderen en doorgedreven selectieve inzameling van het vrijgekomen afval, samen met een
correcte afvoer en verwerking door een erkende afvalverwerker. Er wordt steeds gekozen voor
de meest duurzame verwerkingstechniek. Afval voorkomen primeert op hergebruik, recyclage,
verbranding met energierecuperatie, enzovoort.
>> Streven naar een zo laag mogelijke milieu impact door de ‘best beschikbare technieken’ op elk
moment te onderzoeken en toe te passen.
>> Opnemen van duurzaamheids- en ethische criteria in het aankoopbeleid.
>> Streven naar een minimale overlast van geluid, geur, e.d. naar onze buren.
Vorderingen die we maken, zullen we communiceren aan alle werknemers.
Het directieteam en alle leidinggevenden zullen er door hun absolute voorbeeldfunctie voor zorgen
dat het milieubeleid gedragen wordt door iedere medewerker. Er zal actief meegewerkt worden aan
milieubescherming. Dit omvat o.m. informatie verstrekken, opleiding voorzien, aandacht geven aan het
opsporen van milieurisico’s en tijdig gepaste maatregelen nemen,…
Wij verwachten dat alle medewerkers voldoende aandacht schenken aan het milieu, zowel het interne
als het externe milieu.
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