Beleid inzake leefmilieu
In het kader van ons engagement voor duurzaamheid houden we rekening met de
milieu-impact van onze activiteiten en streven we ernaar onze milieuprestaties
voortdurend te verbeteren. Argenta onderschrijft de UN Global Compact principes.
De directie onderschrijft onderstaande beleidsprincipes in haar milieuzorg:
-

werken aan de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving
milieuzorg integreren doorheen alle Argenta entiteiten en afdelingen via een
doorgedreven communicatie
- bewustwording
- werken aan de preventieve aanpak van de milieu-impact
- de werking van het milieuzorgsysteem continu verbeteren
Argenta erkent het belang van het klimaat, respecteert het leefmilieu en streeft naar
conformiteit met alle wettelijke en andere milieuverplichtingen als een
minimumverplichting.
De directe ecologische impact bestaat voornamelijk uit papier en CO2 verbruik. Argenta
streeft ernaar om CO2-uitstoot en broeikasgassen maximaal te voorkomen. De
onderneming wil een rationeel energiegebruik toepassen. Zo wil het streven naar een
minimale CO2-voetafdruk en optimaal gebruik maken van hernieuwbare
milieuvriendelijke energiebronnen. Argenta zorgt voor afvalpreventie en selectieve
afvalophaling, optimalisering van koeling en verwarming naar de laatste Europese
normen voor energieverbruik, …
Onze milieu-inspanningen zijn een permanente zorg van alle medewerkers. Argenta
streeft naar een preventieve aanpak van zijn invloed op het milieu en het
energieverbruik.
Via allerhande systemen wordt het papierverbruik beperkt (bv. digitalisering van
vergaderingen via een board portal, werknemers worden gestimuleerd om bewust om te
gaan met printen en kopiëren), worden verplaatsingen beperkt (videoconferencing
tussen de verschillende Argenta entiteiten), wordt het energieverbruik jaar na jaar
opgevolgd en zoveel mogelijk beperkt.
Argenta meet en evalueert de milieu-inspanningen en rapporteert hierover in het
jaarverslag.
Anderzijds tracht Argenta de indirecte impact te beperkten via het leveranciersbeleid (zie
III.9) en via het beleggingsbeleid (zie III.7) en zelfs een positieve impact te hebben via
positieve selectie. Dit verder uitwerken maakt deel uit van het duurzaamheidsactieplan.
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