Milieubeleidsverklaring
In deze milieubeleidsverklaring wordt benoemd op welke wijze Toyota Material Handling Nederland B.V. (TMHNL)
in haar bedrijfsvoering maatregelen neemt om het milieu zo min mogelijk te belasten.
Uitgangspunten
Het algemene uitgangspunt betreffende het milieubeleid is dat er gestreefd wordt naar een goede balans tussen
people, planet en profit (3 P’s). Door een uitgebreid en gecertificeerd milieumanagement systeem (BMWT
Duurzame Bedrijfsvoering en het Energy Management Team (EMT) vindt continue aansturing plaats van de
organisatie om deze balans te waarborgen.
Het milieubeleid is van toepassing op alle activiteiten en processen bij TMHNL die effect hebben op het milieu en is
gebaseerd op 3 pijlers:
o
o
o

Minimaliseren van milieugevolgen
Optimaliseren van processen
Maximaliseren van veiligheid, kwaliteit en prestaties

De directie van TMHNL is zich ervan bewust dat het beheersen van de milieuaspecten een verantwoordelijkheid is
van de gehele organisatie en dat een heldere communicatie binnen alle lagen van de organisatie noodzakelijk is
om deze inzet en verantwoordelijkheid te realiseren.
Beleidsbepalingen
TMHNL verplicht zich, ten einde de milieubelasting te beheersen en waar mogelijk te verminderen, om
onderstaande beleidsbepalingen na te komen:
o
o
o
o
o

Het in stand houden en optimaliseren van het milieuzorgsysteem volgens de BMWT keur Duurzame
Bedrijfsvoering.
Het respecteren van de geldende milieuvoorschriften, wet- en regelgeving.
Het in besluitvorming over huidige en toekomstige werkzaamheden betrekken van milieuaspecten.
Het beoordelen van het milieumanagementsysteem en realisatie van gestelde doelstellingen, ten einde
een continue verminderen van nadelige milieueffecten te bewerkstellingen.
Het continue optimaliseren van onze processen en het investeren in duurzame maatregelen die leiden tot
een afnemende belasting van het milieu en een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Kaizen
TMHNL streeft naar een continue verbetering van het milieumanagementsysteem. Hiertoe worden door de
organisatie interne en externe ontwikkelingen op milieugebied gevolgd en onderzocht op toepasbaarheid in de
organisatie. Jaarlijks worden er concrete milieudoelstellingen vastgelegd waarin deze ontwikkelingen worden
meegenomen. Aanvullend hierop wordt het milieumanagementsysteem jaarlijks door de directie besproken en
beoordeeld en waar nodig bijgestuurd.
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