
De directie van de afdeling KUST verbindt er zich toe een beleid te voeren met 
aandacht voor de kwaliteit en de verwachtingen die aan haar dienstverlening 
worden gesteld, en met respect voor het milieu. Dit zal bereikt worden door een 
kwaliteits-en milieubeleid te volgen dat ertoe zal bijdragen om de kwaliteit te 
borgen en de impact van hun vestigingen op het milieu te minimaliseren.  

Voor de activiteiten van afdeling KUST wordt er voor gezorgd dat de wetten en 
reglementeringen, die van toepassing zijn, nageleefd worden. Bovendien worden er 
voor onze activiteiten actieplannen uitgewerkt en uitgevoerd, met het doel om de 
prestaties op het vlak van kwaliteit en milieu, en het kwaliteits- en 
milieumanagement systeem zelf, voortdurend te verbeteren. Daartoe voorziet de 
directie een systematische opvolging en controle van kwaliteits- en milieuaspecten 
en de werking van het managementsysteem. Als aanbestedende overheid zal 
afdeling KUST ook bijzondere aandacht hebben voor de kwaliteit- en milieuaspecten 
van aanbestede activiteiten.  

Kwaliteits- en milieu-initiatieven zullen zich hiervoor onder meer richten op: 

• een proactieve communicatie naar relevante stakeholders m.b.t. milieu- en
kwaliteitsaspecten;

• het verzekeren van de compliance met de milieuregelgeving en met ISO14001,
en waar zinvol, budgettair verantwoord en in overeenstemming met het
management, met inbegrip van beschermende maatregelen die verder gaan
dan de wetgeving, van de gebouwen en vastgoedcontracten m.b.t.
milieuaspecten via doelgerichte audits en beheersmaatregelen;

• het verzekeren van de compliance met de milieuregelgeving en met ISO14001,
en waar zinvol, budgettair verantwoord en in overeenstemming met het
management, met inbegrip van beschermende maatregelen die verder gaan
dan de wetgeving, van alle werf- en  projectgerelateerde activiteiten van
afdeling KUST via verankering in de contractuele verbintenissen, duidelijke
afspraken met de betrokken derden-uitvoerders en regelmatige controle van
deze afspraken via het organiseren van audits.

Binnen de context van een sociaal beleid, verbindt het management zich ertoe, te 
garanderen dat kwaliteits- en milieuactiviteiten belangrijke criteria zullen blijven 
voor de prestatiebeoordeling van de organisatie, en er op toe te zien dat alle 
werknemers de kwaliteits- en milieureglementering naleven. 
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