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Wat doet Chubb voor het milieu?
Milieu is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de afdeling Environment, Health &
Safety (EH&S) of, op z'n Nederlands, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).

Het uitgangspunt voor ons milieubeleid is de EH&S beleidsverklaring, waarin Chubb verklaart dat:

• Het beschermen van het milieu een kernwaarde van Chubb is.

• Wij niet tevreden zijn voordat onze prestatie in het nakomen van regelgeving en
bescherming van het milieu ongeëvenaard is.

De belangrijkste onderdelen van onze milieuactiviteiten zijn:

• Zorgen dat ons afval met een minimale belasting voor het milieu wordt verwerkt. Daarvoor is
er op elke vestiging een milieustraat waar het afval al zoveel mogelijk wordt gescheiden.
Daarna wordt het afval opgehaald door een gecertificeerde afvalinzamelaar/verwerker die er
voor zorg draagt dat het afval zoveel mogelijk wordt gerecycled.

• Certificering op niveau 3 van de CO2 prestatieladder met als doel om de CO2 uitstoot te
reduceren door het energieverbruik:
- te verminderen: maatregelen om energieverbruik zoveel mogelijk te voorkomen,
- te verduurzamen: zoveel mogelijk gebruik maken van duurzaam opgewekte energie en

brandstoffen,
- te veranderen: zo efficiënt mogelijk voorzien in de resterende energiebehoefte.

• Chubb heeft mbt CO2 reductie de volgende doelstellingen:

o Scope 1 (directe invloed): 21% reductie in 2025.
Dit betreft emissies ten gevolge van:
- Gasverbruik kantoren en magazijnen.
- Brandstofverbruik lease en bedrijfswagens.

o Scope 2 (indirecte invloed): 21% reductie in 2025.
Dit betreft emissies ten gevolge van:
- Elektriciteitsverbruik kantoren en vervoer.
- Warmteverbruik kantoren.

o Groene stroom;
- Miv 2023 waar mogelijk gebruik te gaan maken van groene stroom.

• Bij product ontwikkeling wordt standaard gezocht naar minder milieu belastende materialen.

• Er wordt erop toegezien dat Chubb aan alle eisen vanuit de milieuvergunning voldoet en
waar nodig de melding van het Activiteitenbesluit aanpast (bijvoorbeeld bij verhuizingen).

Chubb is niet ISO 14001 gecertificeerd. Wel volgen we het Chubb EH&S Management systeem
zodat naleving aan milieueisen geborgd wordt. Dit is vastgelegd in diverse procedures.
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