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BELEIDSVERKLARING 
SGS EWACS NV 

 
 
SGS Ewacs NV zal bij de verwezenlijking van haar maatschappij doel, in het bijzonder de verwijdering van 
industrieel en gevaarlijk bedrijfsafval, de volgende gedragscode in acht nemen. 
 

 SGS Ewacs NV zal zich strikt houden aan alle nationale en internationale wettelijke normen, richtlijnen, 
besluiten, decreten en wetten. Economische of opportuniteitsprincipes kunnen geenszins aanvaard 
worden ter verantwoording van enige overtreding. 

 
 SGS Ewacs NV zal steeds alle voorschriften in acht nemen teneinde de veiligheid van alle levende 

wezens optimaal te waarborgen en de kwaliteit van het leefmilieu niet te bedreigen. 
In het bijzonder zal hierbij aandacht besteed worden aan de risico’s van zware ongevallen. 

 
 Zij zal aan haar eigen personeel, tijdelijke werknemers en het personeel van derden tewerkgesteld in de 

onderneming bewust maken van de aard en de karakteristieken van haar installatie, de daarin over-
geslagen stoffen en de mogelijke effecten op hun veiligheid en gezondheid. 
SGS Ewacs NV zal hen adequate beschermingsmaatregelen doen toepassen. 

 
 SGS Ewacs NV zal in de uitvoering van haar dienstverlening en het opstellen van de doelstellingen 

maximaal rekening houden met het milieu, het welzijn van zijn vaste en tijdelijke medewerkers, de 
kwaliteit van haar product en in het bijzonder met de vereisten van de klant.  

 
 SGS Ewacs NV zal gepaste acties ondernemen om de kwaliteit van de dienstverlening, de prestaties op 

het gebied van veiligheid, bescherming van de gezondheid en het leefmilieu voortdurend te meten en te 
verbeteren. 

 
 SGS Ewacs NV zal tenslotte bij de keuze van de verwijderingsmethode en -instelling maximaal rekening 

houden met de laatste nieuwe ontwikkelingen op wetenschappelijk en technisch gebied. Schone 
verwerkingstechnieken en recyclage worden indien economisch verantwoord, verkozen boven andere 
verwerkingstechnieken. 
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