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6. Duurzaamheidsbeleid

"Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeft-
en van het heden zonder het vermogen van toe-
komstige generaties om in hun eigen behoeften 
te voorzien in gevaar te brengen". Zo heeft de 
"Brundtland Commissie", de Wereldcommissie 
voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde 
Naties, al in 1987 gedefinieerd waar we ons alle-
maal voor moeten inzetten. 
Voor GOLDBECK SOLAR is duurzaamheid meer. 
Het zorgt voor een evenwicht tussen economische 
groei, milieubescherming en sociale bescherming. 
Het is de belangrijkste kwestie voor onze planeet, 
de toekomst van de mensheid en de stabiliteit 
van onze economie. In al onze beslissingen, pro-
ducten, diensten en ondernemingen streven we 
ernaar bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, 
een verantwoord gebruik van hulpbronnen te 
bevorderen, het regionale milieu te beschermen 
en de biodiversiteit te behouden.

6.1 Concrete maatregelen

1. we bevorderen actief het gebruik van schone 
fotovoltaïsche energieoplossingen en een effi-
ciënt energiegebruik op alle markten die we be-
dienen, en dragen zo bij aan de vermindering van 
de CO2-uitstoot.

2. Als onderdeel van de toeleveringsketen bev-
orderen we activiteiten om milieuproblemen op 
te lossen. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen 
dat al onze belanghebbenden de bescherming van 
het milieu bevorderen en de logistieke processen 

in onze verkoop-, inkoop- en contractprocessen 
tot een minimum beperken.

3. We voldoen aan de milieuvoorschriften van 
de afzonderlijke landen en regio's waarmee we 
samenwerken. 

4. Wij maken onze medewerkers bewust van de 
milieuproblematiek en motiveren hen om zich 
bezig te houden met milieubescherming door 
middel van training en opleiding. Intern bevor-
deren we duurzame mobiliteit voor onze me-
dewerkers en verminderen we het gebruik van 
kunststoffen.

5. Wij ontwikkelen onze producten voortdurend 
met het oog op een efficiënt gebruik van de 
natuurlijke hulpbronnen.

6. We optimaliseren onze interne processen en 
technologieën om het afval van onze dagelijkse 
bedrijfsactiviteiten te minimaliseren en te recy-
clen.

7. We zijn vastbesloten om banen te creëren bin-
nen een veilige en gezonde omgeving en ervoor 
te zorgen dat onze medewerkers worden opge-
leid voor alle veiligheidsuitrusting waarmee ze 
in contact komen.

8. In het algemeen zijn we vastbesloten om de 
voortgang van onze milieuprestaties voortdurend 
te evalueren en te verbeteren. Daartoe heeft 
GOLDBECK SOLAR zich de volgende concrete 
doelen en procedures gesteld.


