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Milieubeleidsverklaring – CO2-reductiedoelstelling  

 

1 Milieubeleidsverklaring  

FRANKI CONSTRUCT maakt deel uit van de WILLEMEN GROEP. Willemen Groep is een diverse bouwgroep en een 
financieel gezonde en betrouwbare partner met een lange termijn visie.  
We willen steeds veiliger, kwalitatiever en efficiënter dan de markt te werken. We bouwen toekomstgericht met 
aandacht voor duurzaamheid in ontwerp en uitvoering en investeren in nieuwe business modellen en technologieën. 
We nemen klimaatactie en reduceren doelgericht onze CO2-voetafdruk om de milieu-impact van onze bedrijfsvoe-
ring te verkleinen.  
We bieden onze medewerkers uitdagend werk en groeimogelijkheden in een stimulerende ondernemingscultuur. 
Door onze aanpak en onze visie op het bouwproces worden we gewaardeerd door al onze bouwpartners. We be-
schikken over goede governance en proactieve ondersteunende diensten, waardoor onze groepsbedrijven zich ont-
zorgd weten. Als familiale bouwgroep willen we een actieve voorbeeldrol op vlak van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vervullen. 
 
FRANKI CONSTRUCT hecht veel belang aan het respect voor het milieu en wil de milieurisico’s die verbonden zijn 
aan haar activiteiten analyseren, evalueren en beheersen.  
De directie van FRANKI CONSTRUCT verbindt zich tot het continu verbeteren van haar milieu-zorgprogramma vol-
gens de ISO 14001, de CO2 prestatieladder en het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen teneinde de mogelijke 
hinder en negatieve impact op milieu en ecosystemen maximaal trachten te vermijden. We meten onze CO2-voet-
afdruk en hebben reductieplannen om deze geleidelijk te verminderen. Hierbij wordt de van toepassing zijnde mili-
euwet- en regelgeving alsook de andere opgelegde eisen nageleefd.  
 
De nodige middelen zijn vrijgemaakt om de vooropgestelde milieudoelstellingen te halen.De directie duidt verant-
woordelijken aan, die belast zijn met de ontwikkeling, implementatie en aanpassing van de systemen om ervoor te 
zorgen, dat ze efficiënt en doeltreffend blijven.Er worden preventieve acties geïmplementeerd om incidenten te 
voorkomen. Er zal rekening worden gehouden met milieuaspecten bij aankoop en onderhoud van materieel en er 
zullen de nodige instructies worden opgesteld om op een milieuvriendelijke manier te handelen. De zorg voor kwa-
liteit, veiligheid en milieu zijn een verantwoordelijkheid van iedereen. De directie verwacht dan ook dat iedereen 
zijn taken en zijn verantwoordelijkheden opneemt en actief meewerkt aan de verwezenlijking van alle geformu-
leerde doelstellingen, om een continue verbetering van onze werking te realiseren. 
 
FRANKI CONSTRUCT is een onderneming die op verschillende gebieden (economisch, sociaal, veiligheid, milieu, kwa-
liteit) een aantal doelen vooropstelt. We streven hier naar een meer dan gemiddelde invulling van hetgeen kan 
verwacht worden. Onze doelstellingen worden jaarlijks vertaald in concrete actiepunten. 

2 CO2-reductiedoelstelling 

Als FRANKI CONSTRUCT willen wij onze voetafdruk verkleinen en hierover communiceren naar onze stakeholders. 
Voor de periode 2022 tot 2024 hebben wij de intentie om onze CO2-uitstoot met 20% te reduceren ten opzichte van 
de uitstoot in 2019. 
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