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1.0 Beleidsverklaring 

1.1 Dana’s inzet voor Milieubeheer is belichaamd in de Normen voor Zakelijk 

Gedrag, dit Milieubeleid en de bijbehorende bedrijfsbeleidslijnen, en de inzet 

van haar medewerkers om "het juiste te doen" voor Dana, haar mensen en de 

gemeenschappen waarin we werken en leven 

 

1.2 1.1 Dana’s Normen voor Zakelijk Gedrag vereisen dat de firma, haar 

vestigingen en haar werknemers ons milieu beschermen door het 

beperken van afvalproductie, vermijden van vervuiling, energiebesparing 

en het verkrijgen en naleven van toelatingen, autorisaties, Dana globale 

milieunormen en andere vereisten. 

 
2.0 Doel en bereik 

2.1. Het doel van dit Milieubeleid is om Dana’s inzet zoals opgenomen in haar 
Normen voor Zakelijk Gedrag te versterken, met de nadruk op Dana’s inzet 
om ons milieu te beschermen door middel van het naleven van wettelijke 
verplichtingen, voldoen aan en beheren van haar Milieubeheersysteem en 
geassocieerde objectieven, doelen en key performance indicators, en het 
doorlopend verbeteren van haar prestaties met betrekking tot het 
minimaliseren van de milieu-impact van de activiteiten van haar medewerkers 
en gemeenschappen. 

 
2.2 Dit Beleid is bedoeld om harmonieus toegepast te worden samen met 

ander Dana bedrijfsbeleid en is van toepassing op alle medewerkers in 
elke Dana-vestiging. 

 

3.0 Dana’s verantwoordelijkheden: Dana erkent dat milieu-naleving van wettelijke 
vereisten een fundamentele zakelijke verantwoordelijkheid is die altijd moet dienen 
als de minimale verwachting voor elke Dana faciliteit. Aanvullende waarde wordt 
gerealiseerd door het implementeren van milieuvereisten van klanten en van Dana 
zelf en door het doorlopend verbeteren van de efficiëntie van Dana’s milieu-
gerelateerde programma’s om economisch voordeel te maximaliseren en sociale 
vooruitgang vooruit te helpen. Ons doel naar onze aandeelhouders, medewerkers en 
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onze gemeenschappen toe is om onze zakelijke en milieufunctie bekwaam te 
beheren om de huidige en toekomstige aansprakelijkheid te minimaliseren en een 
platform te bieden voor duurzame groei. Door dit te doen, zal Dana: 

 
3.1 Het milieu respecteren. Dana's Normen inzake Zakelijk Gedrag vereisen dat 

Dana afval beperkt, vervuiling vermijdt en energie bespaart. Bovenop het 
naleven van de toepasselijke wetgeving betreffende het beschermen van 
onze leefomgeving, zal Dana ernaar streven na te denken over ecologische 
duurzaamheid en innovatief milieubeheer in haar activiteiten van 
productontwerp, -ontwikkeling en fabricage. We zullen focussen op de impact 
op lange termijn van onze activiteiten alsook de zakelijke objectieven op korte 
termijn. Projecten ter verbetering van het milieu zullen focussen op de 4 R’en 
van milieubeheer: verwijdering (removing), vermindering (reducing), 
hergebruik (reusing) en recycling als het gaat om de productie van afval, 
water- en energieverbruik, vrijkomen van luchtemissies en chemische 
consumptie.  Dana erkent dat toegang tot water en sanitaire voorzieningen 
een mensenrecht is dat de fundamentele natuur van deze basisvoorzieningen 
in het leven van elke persoon weergeeft.  Gebrek aan toegang tot veilig, 
voldoende en betaalbare water-, sanitaire en hygiënevoorzieningen heeft een 
nadelig effect op de gezondheid, waardigheid en welvaart van miljarden 
mensen, en heeft aanzienlijke gevolgen voor de realisatie van andere 
mensenrechten.  Bovendien erkent Dana de impact van menselijke 
activiteiten op globale klimaatverandering.  Dana bevindt zich in een positie 
om globale klimaatverandering helpen aan te pakken door de energie-
efficiëntie van de vele producten die we maken te verhogen en de uitstoot van 
broeikasgassen wanneer onze producten worden gemaakt en gebruikt, te 
verminderen.  Dana zet zich in om: 

 
3.1.1 Onze voetafdruk inzake uitstoot van broeikasgassen te verbeteren 

door het verminderen van onze absolute en intensiteit-gebaseerde 
uitstoot van broeikasgassen in onze vestigingen. 

 
3.1.2 Onze voetafdruk inzake waterverbruik te verkleinen, met een focus op 

gebieden die watertekorten kennen, door het introduceren van 
programma's voor waterbehoud en hergebruik. 

 
3.1.3 Het jaarlijkse Rapport inzake Duurzaamheid en Sociale 

Verantwoordelijkheid te publiceren dat onze voortgang en filosofie van 
voortdurende verbeterring weergeeft, te publiceren. 

 
3.2 Gemeenschappen respecteren. Dana zal een verantwoordelijk bedrijf zijn in 

de gemeenschappen waar we zaken bedrijven en waar we leven door te 
streven naar het verminderen van de milieu-impact van onze activiteiten en 
een algemene ‘Doe geen kwaad’-filosofie door vandaag de nodige stappen 
te ondernemen om toekomstige effecten te minimaliseren. 

 
4.0 Communicatie en coördinatie 

4.1. Het Hoofd Naleving van Dana zal regelmatig Dana's prestaties inzake 
Milieubeheer evalueren en Dana's inspanningen ter ondersteuning van dit 
Milieubeleid communiceren aan het management van Dana, zoals nodig. 
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4.2 Milieubeheer is consistent met Dana’s operationeel model met de nadruk op 
lokale verantwoordingsplicht en globale kracht.  Hoewel bepaalde 
verplichtingen best centraal beheerd worden (zoals investeerders- en 
klantencommunicatie, opleiding en beleidsontwikkeling), zullen inzet en 
implementatie de verantwoordelijkheid zijn van elke medewerker en zakelijke 
activiteit. Dana zal opvallende illustraties van in ons bedrijf bestaande 
prestaties inzake milieubeheer communiceren aan onze medewerkers. Zulke 
voorbeelden zullen dienen om de inzet van de medewerkers en activiteiten 
van Dana te eren die inspanningen leveren voor goed milieubeheer en 
aanvullende activiteiten bij anderen stimuleren. 

 
4.3 Dana zal samenwerken met redelijke verzoeken om informatie van klanten en 

investeerders met betrekking tot Dana's inspanningen op het vlak van 
milieubeheer. 

 
 

Versie Versie/Revisiedatum Beschrijving Goedgekeurd door 

0 september 2015 Eerste versie Executive Leadership 
Team 

1 augustus 2016 Revisie Executive Leadership 
Team 

2 mei 2017 Revisie Executive Leadership 
Team 

3 maart 2020 Revisie van hoofdstuk 
3.1 om water, 
klimaatverandering en 
jaarrapportage te 
behandelen 

Executive Leadership 
Team 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dana Incorporated Beleidsverklaring inzake Milieu 
                          

Dana Incorporated erkent dat duurzame activiteiten een evenwicht 

vereisen tussen sociale vooruitgang, economische welvaart en 

bescherming van het milieu.  Het doel van de firma is om deze 

duurzaamheidsmaatstaven te bereiken door het implementeren van een 

milieubeheersysteem dat rekening houdt met de gerelateerde sociale en 

financiële verplichtingen, en zet zich in voor een efficiënte consumptie van 

natuurlijke bronnen, vermijden van vervuiling, voldoen aan toepasbare 

lokale, staats-, provinciale, en federale milieuregels en -reglementen, en 

voldoen aan klanten-, bedrijfs- en andere vereisten, alsook aan Dana’s 

Normen voor Zakelijk Gedrag. 

 
Dit Milieubeleid dient als het fundament waarop Dana Incorporated haar 

milieuprioriteiten, -objectieven, -doelen, en key performance indicators 

bepaalt en evalueert. Het beleid zal periodisch geëvalueerd en 

overeenkomstig herzien worden, zal publiek beschikbaar gemaakt 

worden en gecommuniceerd worden naar alle personen die voor of 

namens Dana werken om de doorlopende verbetering te verzekeren van 

het milieubeheersysteem en de duurzaamheidsobjectieven van de firma. 
 

 

James K. Kamsickas 
Voorzitter en CEO 
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