
 

Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 

Veiligheid, Gezondheid, Kwaliteit en Milieu 

 
 
Vliegasunie B.V. ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een essentieel fundament van 
de onderneming. Wij streven daarbij naar een maatschappelijk verantwoorde balans tussen 
economische belangen en de effecten van ons handelen op mens en milieu. 
  
Vliegasunie verbindt zich tot: 
 Het strikt naleven van geldende wet- en regelgeving.  
 Het beheersen en verbeteren van de eigen bedrijfsprocessen. 
 Het stellen van eisen aan de effecten van het gebruik van onze producten op mens en milieu 

bij toeleveranciers en afnemers.  
 Het continu verbeteren van veiligheid als topprioriteit. 
 
Kwaliteit 
Vliegasunie B.V. ziet de kwaliteit van haar producten en haar diensten als essentieel voor een goed 
functioneren van de onderneming en streeft naar een continue verbetering van deze kwaliteit. In 
het kader daarvan beschikt Vliegasunie over een op NEN-ISO 9001 gebaseerd kwaliteits-
managementsysteem. 
 
Dit beleid wordt binnen Vliegasunie en aan haar opdrachtgevers en opdrachtnemers uitgebreid 
gecommuniceerd en op alle niveaus uitgedragen. Aan de uitvoering hiervan wordt hoge prioriteit 
toegekend. 
 
Veiligheid en gezondheid 
Elke medewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf en zijn werkomgeving. 
Vliegasunie hanteert acht veiligheidsprincipes om dit te bewerkstelligen. 
1. We willen nul ongevallen. 
2. We werken alleen binnen de afgesproken veiligheidskaders. 
3. Veilig werken is een voorwaarde om bij Vliegasunie te werken. 
4. Alle leidinggevenden tonen zichtbaar leiderschap en voorbeeldgedrag op alle aspecten van 

veiligheid. 
5. Wij betrekken en stimuleren elkaar bij het continu verbeteren van onze veiligheidsprestaties 

en spreken elkaar hierop aan. 
6. Wij borgen en verbeteren alle veiligheidsaspecten bij de handling van vliegas, bodemas en 

gips. 
7. Wij stellen de hoogste veiligheidsstandaards bij het verwerven van goederen en diensten. 
8. Wij hanteren deze principes ook voor alle medewerkers die voor Vliegasunie werken. 
 
Vliegasunie neemt haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid van haar werknemers, 
transporteurs en de gebruikers van haar producten door het verschaffen van adequate 
veiligheidsinformatie en daarnaast door haar werknemers passende veiligheidsmiddelen, 
preventief medisch onderzoek en een gezonde werkomgeving te verschaffen.  
 
Sociaal 
Vliegasunie verklaart alle inspanningen te hebben gedaan die redelijkerwijs kunnen worden 
verwacht om er voor te zorgen dat al haar activiteiten in overeenstemming zijn met de universele 
verklaringen van de Rechten van de Mens, Verdrag 29 en Verdrag 182 (kinderarbeid) van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en de verdragen betreffende fundamentele rechten op het werk 
en internationale arbeidsnormen. In dit kader gaat onder andere de aandacht uit naar: 
  



 

 
 
1.  Mensenrechten risicosituaties. 
2.  Vermijden van medeplichtigheid. 
3.  Het oplossen van klachten. 
4.  Discriminatie en kwetsbare groepen. 
5.  Burgerrechten en politieke rechten. 
6.  Economische, sociale en culturele rechten. 
7.  Fundamentele principes en rechten op het werk. 
 
Naast het respecteren van deze rechten zal Vliegasunie waar mogelijk ook bevorderen dat deze 
worden nageleefd. Deze rechten zijn algemeen geldend en onvoorwaardelijk van toepassing  in 
alle landen, culturen en situaties. In die gevallen waar mensenrechten niet beschermd worden, 
worden stappen ondernomen om de mensenrechten te respecteren en te voorkomen dat voordeel 
wordt getrokken van deze situaties. In situaties waarin de wetgeving of de wijze waarop deze wordt 
geïmplementeerd niet voorziet in een adequate bescherming van de mensenrechten, houdt 
Vliegasunie zich  aan het beginsel van de eerbiediging van de internationale normen van gedrag. 
Vliegasunie zal zich bij al haar activiteiten daar waar van toepassing zekerstellen dat de rechten 
en de manier van leven van de inheemse volkeren die in het geding zijn worden gerespecteerd. Dit 
geldt ook voor landgebruik. Vliegasunie voert geen operaties of activiteiten in gebieden met 
landgebruik conflicten, gebieden met UNESCO-status en gebieden met veel biodiversiteit (IUCN-
categorieën).  
 
Milieu 
Vliegasunie ziet het als haar taak bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de 
maatschappij en doet dit door waar mogelijk de afzet van haar producten en haar activiteiten verder 
te verduurzamen en gericht te zijn op het continu verbeteren van haar milieuprestaties en reductie 
van haar milieubelasting. In het kader daarvan beschikt zij over een op NEN-ISO 14001 gebaseerd 
milieumanagementsysteem. 
 
Duurzaam en verantwoord inkopen 
Het inkoopbeleid van Vliegasunie ten aanzien van producten en diensten is er op gericht dat 
voldaan wordt aan sociale, beheers-, milieu- en economische aspecten overeenkomstig het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de hierboven beschreven waarden en normen. De 
herkomst van materialen en grondstoffen moet traceerbaar zijn. 
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