
ONZE 
CONTROLE VAN HET AFVALBELEID

GEVAARLIJK EN NIET-GEVAARLIJK AFVAL
Bij Logoplaste zetten we ons in voor de bescherming van het milieu door een effectief afvalbeheerprogramma te implementeren dat 
voldoet aan de wet- en regelgevingsvereisten of deze overtreft. We zijn toegewijd aan het verminderen van het afval dat op alle 
locaties wordt geproduceerd door continue verbeteringspraktijken te implementeren. We zullen de afvalbeheerhiërarchie volgen om 
ervoor te zorgen dat onze negatieve impact op het milieu voortdurend wordt verminderd.

VERMINDEREN
Alle afval heeft impact op het milieu en de enige manier om impact te voorkomen, is om te 
voorkomen dat afval geproduceerd wordt. Daarom zullen we ons inspannen om afval te 
verminderen door verbetering van processen, technologie en inkoop van grondstoffen.

HERGEBRUIKEN
Waar afvalproductie niet kan worden verminderd, controleren we of iemand anders iets kan 
gebruiken voordat we het volgens de milieuregelgeving weggooien. Dit kan 
productieapparatuur, IT-apparatuur en kantoormeubilair omvatten.

RECYCLEN
Waar mogelijk recyclen we. Afval dat niet kan worden gerecycled, gaat in bakken voor algemeen 
afval. Werknemers, opdrachtnemers en bezoekers moeten volledig betrokken zijn om ervoor te 
zorgen dat de recyclingbakken correct worden gebruikt.

WEGGOOIEN
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Afval dat naar stortplaatsen gaat, is voor het milieu de slechtste optie. We zullen ernaar streven 
dit tot een absoluut minimum te beperken en werken toe naar nul afval naar stortplaatsen. Waar 
hergebruik en recycling niet mogelijk is, verkiezen we verbranding met energieterugwinning 
boven stortplaatsen.

AFVALBEHEERHIËRARCHIE

• We zullen door onze activiteiten geproduceerde gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen verminderen door middel van continue 
verbeteringspraktijken en technologische vooruitgang.

• We zullen ernaar streven om ons afval niet naar stortplaatsen te brengen, waarbij we ons inspannen om de afvalhiërarchie te volgen.
• Om veilige en efficiënte afvalverwijdering en daaropvolgende verwerking te garanderen, zullen we alleen geautoriseerde 

afvalverwerkers inschakelen.
• Onze geselecteerde afvalverwerkers zullen:
 - Rapportage verstrekken van afval dat van de site is verwijderd
 - Weten wat er met ons afval gebeurt nadat het ons terrein heeft verlaten
 - Gemachtigd zijn om het afval te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en vereisten
 - De best mogelijke oplossing bieden voor het terugwinnen, hergebruiken, recyclen of afvoeren van ons afval.
• Alle vestigingen zullen informatie en kennis bijhouden over wat er met hun afval gebeurt na de inzameling.
• Afval van een Logoplaste-locatie wordt niet ter plaatse gestort of verbrand. Deze praktijk is ten strengste verboden.
• We sturen ons afval niet naar landen met een beperkte infrastructuur voor hergebruik, recycling of correcte verwijdering.
• Werknemers, opdrachtnemers en bezoekers krijgen training, informatie en de juiste containers om recycling aan te moedigen en zo 

juiste verwijdering te bevorderen.
• We zullen onze klanten ondersteunen bij initiatieven, programma's en regelingen om afval te beheersen en te verminderen.
• Als onze verhuurder ons afval ophaalt, hebben we daar zicht op en weten we wat ermee gebeurt.
• Als we ons ervan bewust worden dat ons afval op onjuiste wijze is verwijderd of behandeld, zullen we waar nodig samenwerken met 

de lokale autoriteiten om de gevolgen te beperken en het afval op te ruimen, en zullen we verder afzien van het inschakelen van de 
betreffende afvalverwerker.

• Elke locatie zal een 'waste champion' aanwijzen die ervoor moet zorgen dat de locatie kopieën heeft van alle 
afvaloverdrachtsdocumenten. Met deze informatie kan de fabriek het door de fabriek gegenereerde afval monitoren en rapporteren.

ALGEMENE VEREISTEN
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SMEERMIDDELEN, 
VERONTREINIGDE 
MATERIALEN, 
BEHANDELD WATER, 
OPLOSMIDDELEN, 
BATTERIJEN

• Alle gevaarlijke afvalstoffen moeten correct worden gescheiden en opgeslagen in beveiligde containers.
• Er moet een indammingsprotocol voor morsingen zijn om elk incident in te dammen en te beheren
• Het verwijderen van deze gevaarlijke afvalstoffen van de locaties van Logoplaste is alleen toegestaan door 

geautoriseerde afvalverwerkingsbedrijven om te zorgen voor correcte verwijdering en om te voldoen aan de 
toepasselijke milieuwetten.

• Er moet een administratie met alle gegevens over afvaloverdrachten, met hoeveelheden, worden bijgehouden.

GEVAARLIJK AFVAL

ZUIVERING, 
PREFORMS, 
FLESSEN, 
SKELETAAL

• Alle fabrieken zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat plastic afval correct wordt ingezameld. Dit zorgt 
ervoor dat het kan worden gerecycled door de locatie of door een ander bedrijf.

• Wanneer afval van de locatie wordt verwijderd, moeten er gedetailleerde gegevens over de afvaloverdracht 
worden bijgehouden.

• Informatie over het plasticafval dat door de locatie wordt gegenereerd, wordt bijgehouden en gebruikt om 
verbeteringen op de locatie aan te sturen. Het doel is om plastic afval van start-ups en kleur- en/of 
grootteveranderingen te verminderen.

NIET-GEVAARLIJK PROCESAFVAL

COMPUTERS, 
MONITORS, 
PRINTERS EN 
TONERS OF 
INKTPATRONEN

• Voordat ze worden weggegooid, moeten harde schijven worden verwijderd/gewist om ervoor te zorgen dat er geen 
toegang tot gevoelige gegevens kan worden verkregen.

• De elektrische voedingskabel (indien aanwezig) moet worden afgesneden om de apparatuur onbruikbaar te maken.
• Elektrisch afval moet van de locatie worden verwijderd door een gemachtigde opdrachtnemer voor elektrisch afval 

met registratie van de afvaloverdracht.
• Apparatuur die aan een goed doel of een andere begunstigde wordt geschonken, moet worden geïnspecteerd en 

geverifieerd om te verzekeren dat er geen elektrisch veiligheidsrisico bestaat. Gevoelige gegevens moeten van de 
apparatuur verwijderd worden.

 Alle locaties zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat printer- en inktpatronen worden gerecycled/hergevuld.

ELEKTRISCH AFVAL

ONDERHOUD TYPE 
ACTIVITEITEN

METAALAFVAL
• Alleen een bevoegde afvalverwerker mag verwijdering van metaalafval uitvoeren. Zonder 

overdrachtsdocumenten wordt er geen afval gegeven aan iemand die informele inzameling 'langs de weg' 
aanbiedt.

• Ladders die niet meer nodig zijn voor de site, moeten worden aangepast, zodat niemand anders ze kan 
gebruiken. Dit is om te voorkomen dat defecte ladders mogelijk schade of letsel veroorzaken.

De certificaten van alle afvalverwerkers zullen regelmatig worden gecontroleerd. Dit om zeker te weten dat de 
afvalverwerker nog steeds bevoegd is om ons afval op te halen en te verwerken.

TOEZICHT OP DE NALEVING
1.

Blijvende naleving van dit beleid zal worden verwezenlijkt door interne audits en veiligheidsinspecties op de 
werkplek.

2.

Onze vestigingen houden een administratie bij van alle afvaloverdrachten. De fabriek zal deze informatie 
gebruiken om de hoeveelheid geproduceerd afval en hoe en waar het wordt verwijderd te monitoren.

3.

Dit beleid wordt onder de aandacht gebracht van alle 
medewerkers, opdrachtnemers en bezoekers. Het wordt 
moet jaarlijks worden herzien, en eerder worden herzien 
als er onmiddellijke wijzigingen zijn
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