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SOCOMEC Politiek eco-concept
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Binnen het kader van zijn milieu-politiek, heeft 
Socomec zich ertoe verbonden om :

•  innoverende oplossingen te ontwikkelen die hoofd-
zakelijk gericht zijn op energie-prestaties om klanten 
te helpen installaties te ontwerpen die minder energie 
verbruiken, beter beheerd worden en minder invloed 
hebben op het milieu,

•  zijn aanbod uit te breiden naar de sector van her-
nieuwbare energie en energy efficiency,

•  de impact van zijn industriële activiteiten op het milieu 
te verminderen door de geleidelijke certificatie ISO 
14001 voor het geheel van zijn sites,

•  de invloed op het milieu te beperken, vanaf de 
ontwikkeling, voor zijn producten tijdens hun hele 
levenscyclus.

Onze politiek eco-concept kadert binnen de voort-
zetting van een milieu-beleid en heeft volgende 
doelen :

•  het respecteren van en vooruitlopen op de reglemen-
taire vereisten voor het  milieu die direct toepasbaar 
zijn op onze producten en fabrikageprocessen,

•  het afleveren op vraag van de klant van een pro-
duct-informatie inzake milieu-impact, en dit via een 
Product Environmental Profile (PEP) of een eco-
verklaring conform de geldende regels waaronder 
de norm ISO 14025,

•  het stelselmatig verhogen van het aandeel pro-
ducten volgens eco-concept en zich aldus voor te 
bereiden aan de integratie van het eco-concept in 
de komende herziening van de norm ISO 14001,

•  het opstellen van relevante eco-concept strategieën 
om tegemoet te komen aan de noden met voorrang 
van onze klanten. Dit vertaalt zich in het stellen van 
doelen tot verbetering van onze milieu-prestatie 
volgens de hierna genoemde drie leidraden :

-  gezonde producten, met beperking van gevaarlijke 
stoffen in navolging van onze politiek rond deze 
stoffen,

-  spaarzame producten, door verbetering van de 
energie-prestatie en de doeltreffendheid van de 
gebruikte materialen,

-  recycleerbare producten, door het einde van de 
levenscyclus van het product te anticiperen.

•  de innovatie en de aanhechting aan deze politiek sti-
muleren voor onze medewerkers, door het integreren 
van het eco-concept in onze processen,

•  verzekeren van een on-onderbroken aanbod en con-
trole van de kostprijs van onze Socomec producten 
door het kiezen, vanaf het ontwerp, voor materialen 
en composanten van de toekomst, steunend op 
eco-verantwoorde aankopen,

•  promoten van betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid 
van milieu-gegevens in de sector van elektrische en 
elektronische uitrustingen door actieve deelname 
aan werken voor beroeps-organisaties en norme-
ringinstanties.

We gaan de verbintenis aan, om voortdurend onze 
eco-concept politiek te promoten, en constant te 
verbeteren om een zo goed mogelijke milieu-prestatie 
te bekomen voor onze producten.

Ter ondersteuning van dit beleid, heeft Socomec even-
eens volgende verbintenissen ondertekend : CoC 
Capiel, Green Grid, Global Compact, European CoC.
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