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Uitgangspunten van het Milieu beleid zijn verwoord in onze “Gedragscode”.
BMI-Thegon streeft bij zijn activiteiten naar een duurzaam evenwicht tussen de economische
bedrijfsdoelstellingen, het welzijn van de samenleving en de bescherming van het milieu.
BMI-Thegon heeft de volgende “milieu beleid” opgesteld:
BMI-Thegon heeft zich verplicht om een respect voor natuurlijke hulpbronnen te bevorderen en om
actief en continu omstandigheden te verbeteren voor een veilig, schoon en gezond milieu voor
klanten en gebruikers van onze producten, voor het personeel en de samenleving waarin wij werken.
BMI-Thegon is verantwoordelijk voor de productie van ferro- en non ferro producten. Verder verzorgt
BMI-Thegon de opslag en het transport van deze producten. Het milieubeleid is van toepassing voor
die activiteiten die plaatsvinden op de productie- en magazijnlocatie van BMI Thegon.
Met deze verklaring verbindt BMI-Thegon zich tot:
1. Het naleven van Milieuwet- en regelgeving en andere eisen die van toepassing zijn op zijn
activiteiten, producten en diensten.
2. Het optimaliseren van haar milieuprestaties door middel van continue verbetering.
3. Het minimaliseren van verstoringen van natuur en omgeving.
4. Minder hinder voor medewerkers en omwonenden.
5. Op verzoek of indien nodig communicatie met belanghebbenden.
BMI-Thegon wenst dit te bereiken door:
1. Een milieuzorgsysteem te onderhouden dat voldoet aan ISO 14001 en waarmee milieuzorg
geïntegreerd wordt op alle niveaus en binnen alle functies, zowel bij het management als op
de werkvloer.
2. Vragen en klachten van belanghebbenden nauwgezet te behandelen.
3. Milieudoelstellingen duidelijk en helder te formuleren.
4. Motivatie van de medewerkers door opleiding en informatie.
5. Gebruik te maken van de best beschikbare technologieën en producten indien deze
economisch haalbaar, kosteneffectief en passend worden geacht.
6. De milieu-impact te onderzoeken van nieuwe processen en procedures.
7. Uitvoering van periodiek evaluaties om milieuprestaties te beoordelen,
verbeteringsmogelijkheden te vinden en voorschriften te toetsen.
8. Optimale beheersing van risico’s van de processen voor het milieu.
9. Efficiënte beheersing van grond- en hulpstoffen, energie en water.
10. Reductie van emissies, lozingen en afval.
11. Analyse van de bedrijfsprocessen om zo mogelijk milieuverstoringen op te sporen.
De directie zal de uitvoering van dit beleid beoordelen om de doeltreffendheid ervan te realiseren.
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