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Inleiding
BTE Nederland B.V. (BTE) heeft het strategisch beleid van de groep vastgelegd. In de strategische doelstellingen
is o.a. opgenomen dat het beleid van BTE erop gericht is om met betrekking tot de bedrijfsvoering zoveel
mogelijk rekening te houden met de relevante milieuaspecten en bijbehorende milieueffecten. De directie van
BTE vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid een belangrijk item op de
strategische agenda. Er zijn diverse initiatieven binnen BTE welke dit onderschrijven. BTE wil continu blijven
werken aan een nog betere invulling van MVO. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kijkt BTE ook
nadrukkelijk naar het onderwerp Milieu.
Algemeen
Als basis voor het milieubeleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 We voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van milieu en duurzaamheid.
 Het streven is om de BTE Groep in te richten volgens de ISO 14001 norm. Niet gecertificeerd. Voor die
bedrijven waar ISO 14001 een eis is, zal dit certificaat behaald worden, dit wordt bepaald door de
Commerciële afdeling.
 Als de markt hier expliciet om vraagt hebben bepaalde vestigingen aanvullende milieu certificaten
behaald, bijv. CO2-prestatieladder certificering, dit wordt bepaald door de afdeling Commercie.
 Als de markt hier expliciet om vraagt zijn ook bepaalde producten voorzien van een milieu certificaat,
zoals bijv. de Milieutegel, DuboKeur dit wordt bepaald door de afdeling Commercie.
In november van ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld met de milieudoelen voor het komende jaar. Hierin
zullen ook de benodigde middelen worden benoemd. De directie is eindverantwoordelijk voor dit jaarplan.
Organisatie
Binnen BTE is de afdeling QHSE verantwoordelijk voor het op een uniforme wijze opstellen van, beheren van en
toezicht houden op het milieu beleid. De uitvoering van het milieubeleid is een primaire verantwoordelijkheid van
het lijnmanagement en de directie van BTE. Per vestiging is een structuur ingericht waarbij gewaarborgd is en
blijft dat de milieubeleidsdoelstellingen behaald worden. Bij investeringen zal door afdeling Inkoop een
beoordeling gemaakt worden van de milieu effecten van de betreffende investering. Deze beoordeling zal
meewegen in de aanschaf beslissing.
Duurzaamheid
BTE is zich bewust van de rol en verantwoordelijkheid om de planeet leefbaar te houden en te beschermen. BTE
neemt haar verantwoordelijkheid om de effecten de bedrijfsactiviteiten te beperken. Om een balans te bereiken
tussen People, Planet en Profit maakt BTE bewuste keuzes. Aan de hand van de drie P’s zijn diverse initiatieven
opgestart, waaronder het Arbo-, Kwaliteit-, Milieu- en Veiligheidsbeleid. In dit startdocument wordt de P van
Planet (waaronder duurzaamheid valt) behandeld.
Duurzaamheid is door de jaren heen een term geworden voor alles wat met Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO), milieu, ecologie en toekomstgericht denken te maken heeft. Vaak wordt duurzaamheid
omschreven aan de hand de P van Planet. Er wordt binnen BTE gericht gewerkt aan duurzaamheid, dit gebeurd
onder verantwoording van de werkgroep Duurzaamheid.
De hoofdthema’s zijn: duurzame processen, duurzame producten en een duurzaam bedrijf.
Er wordt structureel gewerkt om de milieubelasting van BTE te verminderen, dit gebeurd o.a. door:
•
Onderzoek naar invoering en gebruik van minder CO2-belastende cementen;
•
Onderzoek naar invoering en gebruik van secundaire grondstoffen als vervanging voor de traditionele
grondstoffen;
•
Het continu onderzoeken, inpassen en uitvoeren van CO2-besparende technieken.
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Registratie en analyse
Voor alle BTE-vestigingen geldt dat er uniforme managementreviews gemaakt moeten worden. De benodigde
informatie hiervoor wordt aangeleverd door het lijnmanagement aan de directie/QHSE afdeling. Dit geldt voor alle
vestigingen
Deze rapportages bevatten minimaal de volgende aspecten:
 SMART gemaakte milieudoelstellingen en voortgangsrapportages van deze doelstellingen.
 Rapportages energieverbruik en afvalstromen.
 Rapportages verbruik grondstoffen.
 Huidige lopende acties en nieuwe toekomstige ontwikkelingen.
 Rapportages bezoeken bevoegd gezag.
 CO2-footprint.
Resultaat
Het resultaat is dat de BTE Groep op een hoogstaand niveau invulling geeft aan de verbetering van milieuprestaties,
milieu- effecten en milieudoelstellingen. Klanten moeten de BTE Groep zien als een bedrijf waar graag mee
samengewerkt wordt en waar men op het gebied van milieu veel vertrouwen in heeft.
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