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We spelen allemaal een rol  
om het milieu te beschermen.
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COMMITMENT NR. 3 VAN HET 
MANIFESTO VAN VINCI: “GROENE 
GROEI BEVORDEREN”

Gemeenschappelijke verklaring van Xavier 
Huillard, CEO en Voorzitter van VINCI, en de 
Europese Ondernemingsraad van VINCI.

In de context van de wereldwijde klimaatverandering, de toenemende schaarste 
van grondstoffen en de natuur die steeds meer wordt aangetast, zetten grote 
spelers, met name overheden, zich in om de milieueffecten van economische 
activiteiten te verminderen. Bedrijven kunnen niet achterblijven en worden 
aangemoedigd een ambitieus milieubeschermingsbeleid te voeren.

Als er tijdens de hele levenscyclus van gebouwen en infrastructuur geen rekening 
wordt gehouden met de milieueffecten, hebben de activiteiten van de groep VINCI 
een impact om het milieu. Daarom houden de bedrijven van onze groep zich niet 
alleen aan de milieuwetgeving, maar beloven we ook extra milieuoplossingen te 
implementeren om de milieueffecten van onze activiteiten zo veel mogelijk te 
beperken in de landen waar we opereren.

Met deze richtlijnen willen we een referentiekader opstellen om ervoor te zorgen 
dat onze activiteiten zo min mogelijk directe en indirecte effecten hebben op de 
ecosystemen waar we allemaal afhankelijk van zijn. Dit kader is de grondslag van 
onze gemeenschappelijke cultuur op het vlak van milieubescherming en verwoordt 
VINCI’s ambities in al zijn expertisegebieden: onze klanten milieuvriendelijke 
oplossingen bieden.

Rueil-Malmaison, 6 november 2020

Xavier Huillard,
Chief Executive Officer 

Roberto Migliardi, 
Voorzitter van de Europese ondernemingsraad



ENVIRONMENT GUIDELINES 4

Inspelen op de lokale milieu-uitdagingen
Voor al haar activiteiten streeft VINCI naar een totaalprestatie: dus willen we 
niet alleen technisch, economisch en financieel goed presteren, maar ook voor 
mens, maatschappij en milieu. Om dat doel in de praktijk te brengen willen de 
business units van de Groep VINCI voor hun klanten de meeste milieuvriendelijke 
oplossingen ontwikkelen en toepassen en zo een gepast antwoord bieden op de 
uitdagingen waar de steden en regio’s voor staan. Die oplossingen moeten hand 
in hand gaan met ambitieuze sociale en maatschappelijke maatregelen.

Die verantwoordelijke visie is onlosmakelijk verbonden met ons vakgebied: 
we spelen een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening, want onze projecten 
zijn er voor de lange termijn en hebben dus een weerslag op de bestaande 
ecosystemen. Alle business units van de Groep streven ernaar het leven van de 
mensen in de regio’s waarin zij actief zijn, te verbeteren.

Met deze environment guidelines wil VINCI milieubehoud integreren in de hele 
levenscyclus van haar projecten. Ze zijn vastgelegd in het Manifesto van VINCI 
aan de hand van Commitment 3 “Groene groei bevorderen” en gelden voor alle 
regio’s ter wereld waar VINCI business units actief zijn.

Een benadering die is gericht op de hele 
levenscyclus van onze projecten
VINCI bevordert zoveel mogelijk ecodesign, wat wil zeggen dat er al in de 
ontwerpfase van een project rekening wordt gehouden met de milieueffecten. 
Op die manier kan het milieu optimaal beschermd worden gedurende de hele 
levenscyclus van gebouwen of infrastructuur.

Dit is een echte uitdaging voor de Groep, want als belangrijke speler in de 
ruimtelijke ordening van morgen willen we duurzame stedenbouw en ecodesign 
voor de hele levenscyclus van onze projecten en over hele waardeketen 
bevorderen. Daartoe ontwerpen, bouwen en exploiteren we steden waar het 
prettiger is om te leven, met een infrastructuur die zorgt voor een betere 
doorstroming en meer op mensen afgestemde werkplekken. Zo verbeteren we de 
levenskwaliteit en mobiliteit van iedereen.

Richtlijnen bij onze milieumaatregelen zijn:
• milieueffecten voor omgeving en bewoners zoveel mogelijk vermijden
• risico’s en negatieve gevolgen verminderen

SAMEN BOUWEN AAN EEN 
DUURZAME WERELD

Alle business units van de 
Groep streven ernaar het 
leven van de mensen in 
de regio’s waarin zij actief 
zijn, te verbeteren.
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De risico's 
in kaart brengen 

en analyseren

01
De medewerkers 

opleiden en 
milieubewust 

maken

04

Milieumaatregelen
nemen en uitvoeren

02
 De e�ecten monitoren en 

de milieuprestaties evalueren

03

Richtlijnen
Om hun prestaties voortdurend te verbeteren en vooruitgang te boeken passen 
de business units van de Groep VINCI de volgende milieurichtlijnen toe in alle 
landen waar ze actief zijn.

 01. De risico’s in kaart brengen en analyseren 

De business units van de Groep nemen gepaste milieumaatregelen. Daarvoor 
moet van tevoren een analyse gemaakt worden van de risico’s en de verschillende 
effecten van een project of van een activiteit op het milieu. Onze bedrijven zijn 
ervan overtuigd dat ze alleen vooruitgang kunnen boeken door samen met alle 
medewerkers en hun vertegenwoordigers de milieubewuste cultuur van de 
Groep te bevorderen.
Zo worden de milieucontext (inclusief de toepasselijke regelgeving) en de 
gevolgen onderzocht voor de volgende relevante milieuonderwerpen:

• vervuiling en overlast
• uitstoot van broeikasgassen en energieverbruik, wat bijdraagt tot de 

klimaatverandering
• klimaatrisico’s
• verbruik en verwerking van (hernieuwbare en niet-hernieuwbare) grondstoffen
• weerslag op de biodiversiteit en de natuur

 02. Milieumaatregelen nemen en uitvoeren 

Indien nodig vertaalt de risicoanalyse zich in het uitwerken van 
milieuactieprogramma’s die zijn gericht op de specifieke kenmerken van de 
activiteiten en milieuprioriteiten die van tevoren zijn vastgelegd. De business 
units zijn verantwoordelijk voor de actieplannen en de follow-up van de 
milieueffecten en van de genomen maatregelen. Indien nodig doen zij een beroep 
op een milieucoördinator.

 03. De effecten monitoren en de milieuprestaties evalueren 

In elke business unit is aan de uitvoering van milieumaatregelen een 
evaluatiesysteem gekoppeld.
Monitoring zal gebeuren aan de hand van gedetailleerde rapportering en zal op 
business niveau aangestuurd worden. 
Indien nodig kunnen er corrigerende maatregelen genomen worden.

Wij beloven:
–  ons in te zetten voor 

het klimaat
–  grondstoffen optimaal 

te benutten dankzij de 
circulaire economie

–  de natuur te 
beschermen
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 04. De werknemers opleiden en milieubewuster maken 

Elke business unit ziet erop toe dat werknemers die bij hun activiteiten 
geconfronteerd worden met milieu-uitdagingen, daarvoor voldoende zijn 
opgeleid. Zij moeten de te volgen milieumaatregelen en -procedures kennen en 
kunnen zorgen voor de follow-up.
Alle medewerkers en personeelsvertegenwoordigers moeten bewust gemaakt 
worden van de milieu-uitdagingen van de projecten waaraan zij werken: 
regelgeving, procedures voor milieurisico’s, afvalbeheer, behoud van de 
biodiversiteit enz.

Toepassing van de verklaring
Actie nemen in alle VINCI Business Lines
Met het oog op het gedecentraliseerde organisatiemodel van VINCI en om de 
maatregelen zoveel mogelijk aan te passen aan de situatie op het terrein, worden onze 
beloftes op het gebied van milieubescherming inhoudelijk ingevuld door de business 
lines van VINCI. Zo kunnen ze voortdurend toegepast en verbeterd worden.

Rekening houden met alle betrokkenen
De milieurichtlijnen van VINCI gelden voor alle business units van de Groep. Het is 
hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van projecten 
ook de onder- en medeaannemers de nodige milieumaatregelen treffen. 

Resultaten monitoren en informatie delen
Om vooruitgang te blijven boeken worden de resultaten van de 
milieumaatregelen van de business units gemeten aan de hand van relevante 
indicatoren (inclusief het monitoren van de uitstoot van broeikasgassen) die 
gepubliceerd worden in het jaarverslag van VINCI en medegedeeld aan de 
belanghebbenden, zodat VINCI met hen van gedachten kan wisselen over 
manieren om die resultaten te verbeteren.

De groepsbrede werkgroepen (milieucomité, werkgroep circulaire economie, 
coördinatie biodiversiteit, Club Pivot voor milieu) wisselen best practices en 
feedback uit.

De resultaten van de milieumaatregelen worden regelmatig voorgelegd aan de 
Directie, de Raad van Bestuur en aan de Europese ondernemingsraad van de Groep.

Onze milieumaatregelen 
verbeteren en zoveel 
mogelijk aanpassen aan 
de situatie op het terrein.

 :  Deze verklaring kan worden gelezen en gedownload op de 
website en het intranet van de Groep. Om ze zo toegankelijk 
mogelijk te maken, is ze vertaald naar verschillende talen.
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Wij streven ernaar om steden 
te ontwerpen, exploiteren 
en onderhouden waar het 
prettiger is om te leven, met een 
infrastructuur die zorgt voor een 
betere doorstroming en meer 
op mens gerichte werkplekken. 
Daarbij willen we zo min 
mogelijk gebruik maken van niet-
hernieuwbare grondstoffen.



VINCI
1973, boulevard de La Défense 
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex
Tel.: +33 1 57 98 61 00 
www.vinci.com
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