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INLEIDING

Deca Packaging Group en al haar dochterondernemingen, kortweg DECA, is zich erg bewust van de toenemende druk
op onze wereld aangaande het milieu. Om deze reden heeft Deca het engagement om de impact die haar
activiteiten hebben op het milieu tot een minimum te beperken. Een duurzame samenleving die rekening houdt met
de toekomst is meer dan ooit nodig.
Om deze redenen zullen wij steeds al het mogelijke doen om duurzaam met onze wereld om te gaan. Wij willen al
onze activiteiten baseren op, maar niet beperken tot, de geldende regel- en wetgevingen en de internationale
milieunorm ISO14001. Continu verbeteren op gebied van milieu is dan ook een prioriteit.

Patrik De Cat
Afgevaardigd bestuurder

C.

VERKLARING
1. Beschermen van de omgeving, inclusief het vermijden van vervuiling

We kiezen voor een maximale recycleerbaarheid en recyclage van onze kunststof verpakkingen. We starten hiermee
bij het design van nieuwe lichtgewicht verpakkingen door gewoonweg minder kunststof te gebruiken. We zetten
milieuvriendelijk monomateriaal in en gebruiken detecteerbare en recycleerbare kleurmiddelen. Daarenboven zijn
de gebruikte grondstoffen polypropyleen en PET zijn 100% recycleerbaar.
Alle afvalstoffen worden veilig opgeslagen tot op het moment dat ze worden opgehaald door vergunde
afvalverwerkingsbedrijven. Afvalwater, dat mogelijk olie of andere verontreinigingen bevat, wordt intern behandeld
zodat gevaarlijke stoffen reeds gescheiden zijn. Dit water wordt, vooraleer het terugvloeit naar de riolering,
nogmaals gefilterd door een KWS-scheider.
2. Het duurzaam gebruik van grondstoffen, klimaatverandering verminderen, bescherming
van de biodiversiteit en ecosystemen
Door grondstoffen te kiezen met de beste technische eigenschappen slagen we erin, zonder aan de strenge
kwaliteitseisen van onze verpakking te raken, het verbruik van grondstoffen tot een minimum te beperken.
Om de impact op de klimaatverandering te verminderen is er een fotovoltaïsche zonnepanelen-installatie op
de daken van ons bedrijfsgebouw voorzien. Hierdoor kan een gedeelte van ons elektriciteitsverbruik zelf opgewekt
worden.
De restwarmte van onze koelgroepen zorgt voor de verwarming van de burelen en het ijsvrij houden van de parking.
Op deze manier hebben we een natuurlijke afkoeling van het water én warme burelen.
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Deca heeft aan haar bedrijfsterrein een regenwater opvangbekken. Dit opvangbekken is een reservoir met als doel
de biodiversiteit te verbeteren rondom de bedrijfsterreinen. Ook wordt het regenwater gebruikt om de toiletten te
spoelen en zo het gebruik van drinkwater te verminderen.
3. In regel zijn met alle lokale en Europese regelgevingen en wetten
Deca verbindt zich er toe om de geldende wet- en regelgeving als minimum te beschouwen en waar kan deze
te overtreffen.
4. Het continu verbeteren van ons milieubeheerssysteem
Alle bovenstaande maatregelen zullen continu worden geëvalueerd, bijgestuurd en verbeterd waar nodig.

D.

NAWOORD

We hebben milieubeheersmaatregelen vastgelegd die betrekking hebben op deze beleidsverklaring. Deze
maatregelen kunnen worden teruggevonden in het document ‘Milieu Management Systeem’.
Deze policy is gecommuniceerd aan alle betrokken partijen alsook beschikbaar gesteld voor geïnteresseerde partijen
op onze notificatieborden en intranet.
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