
Dit beleid vormt een aanvulling op het beleid van Luminus op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en het beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid,  
milieu en energie.

Luminus verbindt zich er in het bijzonder toe om:

 De bescherming van de biodiversiteit in zijn strategie te integreren en zich daarbij te baseren 
op de beschikbare wetenschappelijke kennis

 De dialoog aan te gaan met de stakeholders voor een beter begrip van hun verwachtingen

 Al zijn personeel, klanten en partners te sensibiliseren voor de bescherming van de 
biodiversiteit en hun initiatieven ten gunste van de natuur te bevorderen en aan te moedigen

 Regelmatig de impact van zijn activiteiten met betrekking tot de biodiversiteit te evalueren 
en de ecologische uitdagingen van zijn onroerend goed te documenteren 

 De impact van zijn industriële activiteiten op de ecosystemen te beperken, met name door 
gebieden die al kunstmatig zijn gemaakt als eerste te hergebruiken, en door ervoor te zorgen 
dat de impact tijdens de bouwwerkzaamheden tot een minimum wordt beperkt 

 In overleg met de bevoegde autoriteiten compenserende maatregelen te nemen wanneer 
de impact van de industriële activiteiten niet voldoende kan worden ingedijkt

 Bij te dragen aan de strijd tegen invasieve uitheemse soorten

 De voorkeur te geven aan het gebruik van lokale plantensoorten bij elk project om ruimtes 
opnieuw te voorzien van natuurlijke beplanting

 Partnerships aan te gaan met deskundige organisaties op het gebied van biodiversiteit, 
verenigingen, universiteiten of instellingen, en zo te profiteren van een sterke territoriale 
verankering om onze concrete acties te ondersteunen en desgevallend de opvolging ervan 
te verzekeren

 Elk jaar zijn stakeholders op vrijwillige of regelgevende basis te informeren over de voortgang 
van de uitgevoerde acties

Als onderdeel van het MVO-comité  
van Luminus is een meerjarenactieplan  
opgesteld, in het bijzonder met de afdelingen 
Productie, Faciliteiten, Gezondheid, Veiligheid 
en Leefmilieu.
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en herstel van de biodiversiteit.
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