
Milieu- en energiebeleidsverklaring

Duurzaamheid is één van de belangrijkste waarden van Brussels Airport Company. Eén van de 
pijlers van duurzaamheid binnen Brussels Airport Company is de zorg voor het milieu, de 
omgeving en het energiegebruik. Het milieu- en energiebeleid sluit aan bij de missie en visie  
van het bedrijf en wordt ondersteund door het management van Brussels Airport Company.  
Dit verzekert een verankering van het milieu- en energiebeleid in al haar afdelingen.

Brussels Airport Company streeft naar een preventieve aanpak van haar invloed op het milieu  
en het energieverbruik. Om dit te bereiken spant Brussels Airport Company zich dagelijks in om 
de volgende principes in praktijk om te zetten.

Algemene milieu- en energieprincipes van Brussels Airport Company:

• Bewustzijn van de invloed van haar activiteiten op het milieu en het feit dat een rationele uitbating  
van de luchthaven en een verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen de belasting van het milieu  
kan verminderen. 

• Conformiteit met alle wettelijke en andere milieuverplichtingen als een minimumverplichting. 
• Organisatie van haar milieubeleid volgens de internationaal erkende norm ISO 14001 en van haar 

energiebeleid volgens de internationaal erkende norm ISO 50001, als geïntegreerd systeem. Hierin  
worden de belangrijkste milieu- en energie-effecten geanalyseerd en actieplannen opgesteld, uitgevoerd  
en opgevolgd. Dit garandeert een systematische aanpak van alle milieu- en energieaspecten en een 
voortdurende evaluatie en verbetering van haar prestaties via meetbare doelstellingen en programma’s. 
Deze doelstellingen en programma’s houden rekening met een economisch aanvaardbare toepassing  
van de best beschikbare technieken. Het milieu- en energiebeheer wordt periodiek gecontroleerd en 
gecertificeerd door onafhankelijke externe auditoren. 

• Onderzoek van de milieu- en energieaspecten van elke geplande project-ontwikkeling in een vroeg  
stadium en hiermee vervolgens rekening houden bij de besluitvorming. 

• Milieu- en energieaspecten zijn een belangrijk criterium in het aankoopbeleid. 
• Uitvoering van een duurzaam milieu- en energiebeleid in nauwe samenwerking met haar 

luchthavenpartners. 
• Open communicatie met de omliggende gemeenten, de betrokken overheden, luchtvaartmaatschappijen  

en andere luchthavenpartners o.a. door het organiseren van overlegplatforms en het publiceren van de 
resultaten van haar milieubeheer.



Principes met betrekking tot specifieke milieudomeinen van Brussels Airport Company:

• Energie en CO2:
 Het realiseren van een continue verbetering van de energieprestaties en het stelselmatig verminderen  

van de CO2-emissies door:
  ✓ Het inzetten van energiezuinige installaties.
  ✓ Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie.
  ✓ Het efficiënt inzetten van fossiele brandstoffen voor het resterende energie-gebruik.
  ✓ Het systematische opvolgen en periodiek beoordelen van het energiegebruik en de    

     energiebesparende maatregelen op basis van metingen. 
• Afval:  

Blijven beperken van de hoeveelheid afval door de selectieve inzameling van afvalstoffen te optimaliseren 
met het oog op een maximale recyclagegraad. 

• Water:  
Beperken van de impact van haar activiteiten op de kwaliteit van het oppervlaktewater door het afvalwater 
te zuiveren in haar eigen waterzuiveringsinstallatie. 

• Geluid:  
Streven naar de reductie van de geluidsimpact van de activiteiten op de luchthaven in overleg met 
overheden en de luchthavenpartners. 

• Bodem:
 Verder minimaliseren van de impact van haar activiteiten op de kwaliteit van bodem- en grondwater.
 Saneren van alle verontreinigde gronden op haar terreinen. Ernaar streven alle uit te voeren saneringen  

af te ronden tegen 2020.
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