Maastricht, 1 januari 2020

BELEIDSVERKLARING
Rubber Resources is een organisatie die zich bezig houdt met het recyclen van rubber afvallen; butyl
binnenbanden en loopvlakken van, hoofdzakelijk, vrachtautobanden tot een product dat opnieuw ingezet kan
worden bij de productie van consumenten goederen en goederen voor de zakelijke markt. Rubber Resources zet
circa 30.000 ton om in 30.000 ton bruikbaar eindproduct.
Hierbij heeft Rubber Resources speciaal aandacht voor de omgeving en tracht de milieubelasting van de lucht en
grond zoveel mogelijk te beperken. Dit wil zij bereiken door actief bezig te zijn met reiniging van geëmitteerde
lucht en het beperken van de hoeveelheid te storten afvallen. Dit alles binnen de wettelijke kaders ten aanzien
van wet‐ en regelgeving.
Rubber Resources ziet het als zijn plicht om op economisch verantwoorde wijze, producten en diensten te
leveren die voldoen aan de eisen en de verwachtingen van de klant. Bovendien is het ons doel om voortdurend
onze organisatie, de kwaliteit van onze producten en diensten en de werkomgeving te verbeteren alsmede de
belasting van het milieu te minimaliseren.
Hiertoe worden er voor ieder niveau en voor elke relevante functie in de organisatie een of meer meetbare
doelen vastgelegd en bijgehouden.
Onze principes zijn daarbij:
 Veiligheid van iedereen die betrokken is bij onze organisatie, kwaliteit en zorg voor het milieu staan voorop
bij alles wat we doen.
 Persoonlijk letsel, materiële‐ en milieuschade dienen voorkomen te worden.
 De producten/diensten die wij aan onze klanten leveren mogen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen.
 Om concurrerend te blijven, moeten we ons instellen op het voortdurend veranderen van de eisen van onze
klanten.
 De zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid is ieders verantwoordelijkheid op zijn of haar werkgebied.
Iedereen zal daarom de nodige kennis en middelen krijgen om de verantwoordelijkheid aan te kunnen.
 Alle activiteit worden op een zodanige manier ingevuld dat voldaan wordt aan de geldende wet‐ en
regelgeving.
Om het beleid te kunnen uitvoeren en de gestelde doelen te kunnen bereiken, maken we gebruik van een combi
zorgsysteem dat voldoet aan de eisen van NEN‐EN‐ISO 9001:2015, NEN‐EN‐ISO 14001:2015, alsmede de
convenanten die zijn afgesloten tussen de overheid en de branchevereniging.
Deze beleidsverklaring zal aan iedereen die erom vraagt worden getoond.
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