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B.  VERKLARING 

1. Onze visie  

De Deca Packaging Group en al haar dochterondernemingen, kortweg DECA, wil een succesvolle, winstgevende en 
groeiende onderneming zijn, actief in het vervaardigen en verkopen van hoogwaardige innovatieve 
kunststofverpakkingen, afvul- en handlingmachines alsook in het handelen in glas- en blikverpakking en dit 
hoofdzakelijk voor de voedingsnijverheid. 

 

2. Continue verbetering  

Door continue verbetering van onze organisatie en onze processen willen wij hoogkwalitatieve producten 
produceren en verhandelen met een hoge toegevoegde waarde. Hierbij hebben wij oog voor de belangrijke plaats 
die een verpakking heeft bij het garanderen van de voedselveiligheid enerzijds en de specifieke marketingfunctie 
van een verpakking anderzijds. 

 

3. Onze operaties  

Onze operaties zijn efficiënt op gebied van organisatie en capaciteitsbenutting, hierbij gebruik makend van  
de modernste technologieën. 

Hierdoor wordt de creatie van toegevoegde waarde mogelijk, alsook een minimale belasting van het milieu. 
Dit door het minimaliseren van de afvalproductie, door het uitsluitend aanwenden van energie uit hernieuwbare 
bronnen, waaronder een PV installatie geïnstalleerd op het dak van het bedrijfsgebouw, door gebruik te maken van 
de aanwezige energie in het koelwater voor het verwarmen van de kantoren en loskades en door het produceren 
van verpakkingen op een wijze dat minder grondstoffen en energie nodig zijn en bijgevolg met een kleinere 
milieubelasting tot gevolg. Daarenboven minimaliseren wij het transport daar we een eigen matrijzenmakerij in de 
groep hebben en productie voorzien van zowel spuitgiet- als thermoform verpakkingen. 

 

4. Onze activiteiten 

Bij het uitoefenen van onze activiteiten verlenen wij de grootste voorrang aan (voedsel)veiligheid en het naleven 
van de geldende regelgeving die betrekking heeft op onze activiteiten. Dit met het doel de gezondheid en het 
welzijn van iedereen te beschermen en te bevorderen. 

 

5. In het bijzonder  

We nemen bijzondere maatregelen om contaminatie door vreemde voorwerpen (stof, steentjes, insecten, haren,…) 
en in het bijzonder scherpe voorwerpen (glas, afgebroken messen, …) te verhinderen. 
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6. De uitverkoren leverancier van onze klanten 

Wij willen onze klanten perfecte producten en dito service leveren welke aan de verwachtingen en eisen van onze 
klanten voldoen en deze zo mogelijk overtreffen. 

 

7. Mensen  

Mensen zijn voor ons belangrijk. We verbinden ons er toe om een cultuur te bevorderen die creativiteit en 
ontwikkeling van onze personeelsleden toelaat. Dit doen we door de bevoegde personen een ruime beslissingsmacht 
te geven en samenwerking te promoten. Wij beogen de ETI base code (www.ethicaltrade.org), nationale en 
internationale wetgeving als minimum standaard inzake ethisch verantwoord ondernemen.  

 

8. Wij structureren 

Dit alles wordt gestructureerd volgens de eisen van de BRC/IOP, ISO 9001, ISO 14001 en SMETA-normen, waarbij 
wij ons engageren om steeds aan de eisen van deze normen te voldoen. 

Wij als Deca voorzien daarvoor steeds passende middelen.  

 

 

 
Patrik De Cat 

Afgevaardigd bestuurder  
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