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MILIEUBELEID
Eén van onze gemeenschappelijke waarden bij Brambles is dat we altijd met integriteit en respect voor
de samenleving en het milieu handelen. Brambles streeft naar “Zero Harm”, dit betekent geen
lichamelijk letsel of schade aan het milieu. Ons doel is innovatieve, efficiënte en duurzame
bedrijfsoplossingen in de ondersteuningsdiensten voor onze klanten. We vragen een proactief
risicobeheer van al onze werknemers.
Het is een minimumvereiste dat alle Brambles activiteiten voldoen aan alle geldende milieuwetten en –
voorschriften (milieuvoorschriften). Verder verwachten we van al onze medewerkers dat ze bekend
zijn met alle milieuvoorschriften die van toepassing zijn op het betreffende werkterrein. Brambles
onderneemt ook stappen om werknemers op de hoogte te houden van ontwikkelingen in
milieuvoorschriften en om het effect van die ontwikkelingen op bedrijfsactiviteiten te beoordelen.
Daarbij verwachten we dat al onze werknemers de volgende principes in acht nemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het “Zero Harm” Handvest: volgen: dagelijks streven naar en bijdragen aan correcte
milieupraktijken;
Efficiënter gebruikmaken van grondstoffen en energie;
Minimaliseren van emissies en afvalstoffen per geproduceerde eenheid;
Onvermijdbaar afval op een verantwoordelijke manier verwerken;
Minimaliseren van sociale effecten, zoals geluidsoverlast en horizonvervuiling;
Met integriteit, oprechtheid en respect reageren op bezorgdheid uit de samenleving over het
milieu;
De invloed van Brambles aanwenden om de ecologische voetafdruk van onze klanten binnen de
productieketen te beperken;
Leveranciers zoeken die een proactieve aanpak van milieurisicobeheer nastreven en die
verantwoordelijk omgaan met natuurlijke hulpbronnen; en
Onze onderaannemers en leveranciers verzoeken zich aan dezelfde milieunormen te houden als
wij.

Brambles stelt milieu- en prestatiedoelen en doet openbaar verslag van die doelen. Van elke
bedrijfseenheid wordt verwacht dat er documenten worden bijgehouden, de voortgang wordt
gecontroleerd en accurate rapporten worden gegeven van de prestaties tegen prestatiedoelen.
Elke bedrijfseenheid moet ervoor zorgen dat deze principes worden nageleefd, inclusief in landen waar
nog geen wet voor milieubescherming van kracht is. Managers dienen een “site plan” te ontwikkelen
voor alle vestigingen onder hun beheer. Factoren die in aanmerking moeten komen, zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correcte beheersing, opslag en verwerking van afvalstoffen en andere potentieel verontreinigende
stoffen;
Beheer en controle van emissies en lozingen van afvalwater en afvalstromen;
Effectiviteit van faciliteiten voor indamming van overtollig regenwater en wasinrichtingen;
Onderhoud van en toezicht op brandstofopslagtanks;
Beheersystemen in het geval van ongelukken zoals brand, instortingen en botsing van voertuigen;
Minimaliseren van verfspuitemissies;
Tegengaan van geluids- en stofoverlast;
Behoud van natuur- en landschapsschoon;
Vereisten m.b.t. regelgeving en vergunningen; en
Andere zaken m.b.t. het milieu die gevoelig liggen bij de samenleving.
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Er worden regelmatig milieucontroles uitgevoerd om te beoordelen of de geldende wet- en
regelgeving wordt nageleefd en of dit beleid in praktijk wordt gebracht. Leden van de directie dienen
ook due diligence in acht te nemen voordat zij onroerend goed kopen of huren.
Meer gedetailleerde Milieuprocedures en een sjabloon voor het Milieubeheersplan voor uw vestiging
is verkrijgbaar bij de Group Senior Vice President, Human Resources.
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