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Het MVO charter: een logische stap na het Milieucharter
Vorig jaar werd het startschot gegeven voor een meer milieubewuste veiling. Het
Milieucharter van de Provincie Antwerpen Cyclus 2011-2012 werd ondertekend. Veiling
Hoogstraten verbond zich hiermee tot het nastreven en realiseren van een vijftal
actiepunten in het kader van milieubewustzijn. De uitreiking van het Milieucharter vond
plaats in juni van dit jaar.

Ook in 2012 wil Veiling Hoogstraten verdergaan in haar streven naar verduurzaming. Voor
de volgende cyclus werd het Milieucharter zelfs uitgebreid tot een MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) charter. Naast minstens drie nieuwe milieuactiepunten gaat
Veiling Hoogstraten ook voor minstens drie actiepunten op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen: twee in verband met de “Mens” in het bedrijf en één in verband
met de “Maatschappij” buiten het bedrijf.
‘Na een geslaagde MVO-audit waarbij de naleving van de wettelijke verplichtingen diepgaand
werd nagekeken, kregen we groen licht om gedurende een jaar te werken rond een aantal
actiepunten. Met dit charter geeft Veiling Hoogstraten concreet vorm aan haar
maatschappelijke betrokkenheid en engageert ze zich om duurzaam ondernemen in haar
strategie en werking op te nemen. Onze inspanningen zullen beoordeeld worden door een
onafhankelijk team van deskundigen. Bij een positieve evaluatie zullen we volgend jaar een
jaarcertificaat ontvangen.’
Het MVO charter is een project van VOKA – kamers van Koophandel Kempen en Mechelen,
in samenwerking met de Provincie Antwerpen. Samen willen ze bedrijven aanzetten om
initiatieven te nemen ter bevordering van hun MVO situatie. Het ondertekenen van het MVO
charter houdt in dat bedrijven zich engageren om proactief te werken rond een aantal
actiepunten met als centrale thema’s milieu, mens en maatschappij. Bedoeling is dat dit
Charter voor ieder bedrijf toegankelijk is, onafhankelijk van de grootte en sector van het
bedrijf.
De ontbijtsessie vond plaats op woensdag 21 maart 2012 in Dierenpark Planckendael te
Mechelen. Tijdens deze plechtige zitting heeft de heer Rik Röttger, gedeputeerde van
provincie Antwerpen de officiële start aangekondigd en de intentieverklaringen overhandigd
aan de deelnemers, waardoor ze zich formeel engageren om de principes van het project te
aanvaarden en toe te passen. Leden van de evaluatiecommissie, lokale overheden en pers
waren ook aanwezig tijdens deze plechtigheid.

