Milieuclausule
29.1 Als antwoord op de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling, heeft de Vennootschap
zich tot doel gesteld de milieueffecten van al haar activiteiten te beheersen en er de certificatie NF EN
ISO 14001 voor te verkrijgen en behouden.
In het kader van haar milieubeleid is de Vennootschap verbintenissen aangegaan, o.a. om:
- zuinig om te springen met niet-hernieuwbare bronnen;
- vervuiling te voorkomen en de uitstoot van broeikasgassen te beheersen; en
- veiligheid en gezondheid te bevorderen.
De Vennootschap is in het bijzonder betrokken bij dit streven naar voortdurende verbetering door te
mikken op de certificatie NF EN ISO 14001 van haar voornaamste sites.
Aldus heeft de Vennootschap ondernomen om, in het kader van het contractualiseringsproces en
tijdens de uitvoering van haar opdrachten, de pijnpunten op het vlak van milieuvriendelijkheid te
identificeren en in het bijzonder diegene die verband houden met afvalbeheersing en het gebruik van
chemicaliën.
Dientengevolge wordt de Contractant eraan herinnerd dat de uitvoering van de opdracht strikt aan de
toepasselijke regelgeving moet voldoen en zal hij dit aan zijn Subcontractanten meedelen.
Ten titel van zijn verplichtingen als raadgever van de Vennootschap en teneinde de Vennootschap in
de mogelijkheid te stellen haar verplichtingen i.v.m. de certificatie NF EN ISO 14001 na te leven, is de
Contractant er evenzeer toe gehouden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, alle nuttige
informatie i.v.m. respect voor het milieu (bestaande verbintenissen, voorziene voortgangsacties,
bekomen impactverminderingen of -preventies, ...) aan de Vennootschap mee te delen en de
Vennootschap te verwittigen van elke omstandigheid die een significante impact kan hebben op het
milieu.
De adviesplicht en de van de Contractant gevraagde verplichtingen in het kader van dit Artikel 29.1
zullen worden beoordeeld ten aanzien van en binnen de grenzen van de opdrachten die hem worden
toevertrouwd in functie van zijn specifieke competenties.

