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Welzijn, veiligheid, gezondheid, milieu & kwaliteit.

ln haar beleidsvisie erkent WIPS NV de noodzaak van het maatschappelijk, veilig, gezond en
duurzaam ondernemen en ziet dit als een essentiële voorwaarde voor de continuïteit van haar

activiteiten en haar commercieel welslagen.

De elementen welzijn, veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit maken voor de
composteringsinstallatie WIPS nv integraal deel uit van het dagelijks gevoerde bedríjfsbeleid.

ledereen binnen de organisatie ondersteunt het principe van duurzaam ondernemen, meer bepaald
door continu oog te hebben voor en aandacht te besteden aan onderstaande items:

1 Het milieumanagementsysteem en de prestaties op het gebied van veiligheid, bescherming van de gezondheid,
bescherming van het leefmilieu en het kwalitatief handelen worden voortdurend opgevolgd, geëvalueerd en verbeterd. Dit
wordt gewaarborgd door het jaarlijks stellen van objectieven en prioriteiten en de continue evaluatie van de
co mpl i a n ceverpl i c htí n ge n.

2 De scope van de activiteiten van WIPS NV betreft composteríng van GFT.

3 De verbintenis van WPS om conform de wetgeving te handelen, het kiezen voor de Best Beschikbare Technieken, die
vanuit economisch, sociaal en ecologisch oogpunt aanvaardbaar zijn, het steeds beschikken over de nodige gegevens
van onze actíviteiten en processen vormen de basis om de impact op het leefmilieu en op de gezondheid en de veiligheid
van alle werknemers en van de bevolking te evalueren en door voortdurende verbetering tot een minimum te herleiden.
Emissies, meer bepaald geur en water werden gedeÍinieerd als de belangrijkste milieuaspecten waarmee de
composteringsinstal latie geconÍronteerd wordt.

4 Door het vooaien van opleidingen en sensibilisatie wordt vezekerd dal iedereen binnen de organisatie eontinu
geinformeerd blijft inzake de veiligheids-, milieu- en kwaliteitsaspecten van de arbeidsmiddelen, de installaties en de
infrastructuur van de onderneming.

5 Zowel aan eigen personeel als aan personeel van derden de nodige inlichtingen verstrekken betreffende veiligheids- &
milieunormen eigen aan de organisatie, activiteit en behandelde afualstromen. Adequate beschermingsmaatregelen
en -middelen invoeren en opleggen aan het eigen personeel als aan het personeel van derden.

6 Via het voeren van een open communicatie - zowel bij normale als abnormale werkomstandigheden - en het regelmatig
plegen van overleg, de nodige informatie / kennis ter beschikking stellen aan alle stakeholders.

7 Door adviesverlening aan de klant en het continu bijsturen van een optimale verhouding klant - leverancier garandeert
WIPS nv een maximale bijdrage aan het afvalvoorkomingsprincipe evenals een optimale & mílieuvriendelijke
veniverkingsmethodiek die zal resulteren in het afleveren van een kwalitatief hoogstaand eindproduct.

8 Preventíef maatregelen nemen om noodsituaties, ongevallen, calamiteiten, schade en incidenten te vermijden om
zodoende mogelijke schade aan mens en milieu tot een minimum te beperken. ln geval van incidenten, calamiteiten, ...
onmiddellijk een ondeaoek instellen en de nodige corrlgerende maatregelen treffen.

9 Ondenoek en ontwikkeling hevorderen op het domein van kwaliteit, veilígheid, gezondheid en leefmilieu. ln dit kader
voert WIPS nv de nodige registraties, analyses en evaluaties door op relevante parameters volgens de in het
milieuzorgsysteem opgenomen procedures en werkinstructies
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