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Vebego Airport Services Belgium wil de belasting van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk 
beperken, en voor zover dit ook redelijkerwijs kan en binnen het bestek/contract met Brussels Airport 
Company past, het milieu helpen verbeteren. Vebego Airport Services Belgium draagt zorg voor de naleving 
van de vigerende milieuwetgeving.  
 
De directie is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de milieubeheersing en daarmee, naast de goede 
werking en evaluatie, verantwoordelijk voor de instandhouding en voor de continue verbetering van het 
milieumanagementsysteem.  
 
Naast het voorkomen van persoonlijk letsel, verbinden wij ons ertoe ook te werken aan een efficiënt beleid 
inzake het vermijden van materiële en milieuschade. Het bieden van een aangename (werk)omgeving is de 
toegevoegde waarde die Vebego Airport Services Belgium biedt aan haar medewerkers en Brussels Airport 
Company.  
 
Het milieubeleid vormt bij Vebego Airport Services Belgium een wezenlijk onderdeel van het beleid in relatie 
tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Milieubewust werken is een essentieel onderdeel in het 
dagelijks handelen van Vebego Airport Services Belgium.  
 

 Vebego Airport Services Belgium levert aanzienlijke inspanningen om het gevaarlijke karakter van 
bepaalde producten te weren. Het verbruik van gevaarlijke materialen en middelen wordt tot een 
minimum beperkt. Onze aandacht gaat uit naar diverse initiatieven die bijdragen aan een betere 
afhandeling van afval. Ook het beleid van onze leveranciers met betrekking tot milieu is bepalend 
voor een verdere samenwerking. 

 Onze medewerkers zijn op de hoogte van onze werkwijze inzake afvalscheiding, juiste toepassing en 
plaatsing van producten en het afvoeren van middelen/producten conform de milieucondities. 
Vebego Airport Services Belgium zet zich proactief in om milieuklachten en –incidenten te 
voorkomen. 

 Wij streven ernaar zo min mogelijk papier te verbruiken en leggen de nadruk op digitale 
informatieoverdracht. 

 Vebego Airport Services Belgium werkt conform de Europese en Belgische wetgeving en andere 
milieuverplichtingen 

 
Constant zijn wij op zoek gaan naar verbetering van het systeem en naar manieren om de doelstellingen te 
bereiken. Dit beleid wordt bij indiensttreding van iedere medewerker toegelicht. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Michel Möller op 31-01-2021 te Zaventem 
Algemeen Directeur Vebego Airport Services Belgium 


