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RR Donnelley streeft ernaar de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers, zijn cliënten en het 
publiek te beschermen en al zijn activiteiten op een milieubewuste manier uit te voeren. We zetten ons in 
voor de wereldwijde toepassing van dit beleid, dat deel uitmaakt van onze rol als internationale leider op 
het gebied van business en communicatie. 

Het Senior Corporate management zal ervoor zorgen dat de bedrijfsstrategieën en - activiteiten van RR 
Donnelley wereldwijd afgestemd worden op dit Milieu-, Gezondheids- en Veiligheidsbeleid (MGV) en 
bevestigt dat RR Donnelley zich ertoe verbindt om: 

 Zijn activiteiten overal uit te oefenen conform alle toepasselijke wetten, regels en andere
vereisten, MGV-problemen te ondervangen en de geschikte vrijwillige initiatieven te stimuleren
die dit beleid ondersteunen;

 Te streven naar een degelijk gezondheids- en veiligheidsprogramma en een ongevallenvrije
werkomgeving door de medewerkers hier optimaal bij tebetrekken;

 De MGV-impact voor de medewerkers, de gebouwen en de gemeenschappen waarmee we
zaken doen tot een minimum te beperken;

 Te streven naar een voortdurende verbetering van MGV door die procedures toe te passen die
de medewerkers en het milieu beschermen, met inbegrip van het terugdringen van de uitstoot,
inclusief broeikasgassen, het stimuleren van recycling en vervuilingspreventie en een efficiënter
gebruik van papier, energie, water en andere middelen;

 Samen te werken met onze cliënten om te verzekeren dat wij producten produceren, bedenken
en distribueren die aan alle toepasselijke veiligheidsregels beantwoorden, en om kansen te
identificeren om de milieu-impact van hun product verder te beperken;

 Medewerkers op te leiden en te motiveren om hun activiteiten op een veilige en milieubewuste
wijze uit te voeren; en

 De inspanningen inzake MGV regelmatig te herzien en te rapporteren aan het executive
management voor alle wereldwijde activiteiten, met inbegrip van de bepaling en de controle van
de MGV-doelstellingen, zodat ze voortdurend kunnen worden verbeterd.

Verder zal RR Donnelley alles in het werk stellen om het vertrouwen van het publiek te winnen door te 
communiceren over zijn beleid, programma's en prestaties en door te pleiten voor goede wetten en 
regels. 

Het Corporate Responsibility and Governance (“CRG”) Committee van de Raad van Bestuur behoudt 
volledige verantwoordelijkheid voor het MGV-beleid. De Afdeling EHS (Environmental, Health & Safety) 
zal dit beleid met het CRG-Committee op geregelde tijdstippen herzien. 

Indien u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met de afdeling EHS van RR Donnelley op 
ehs@rrd.com. 

mailto:ehs@rrd.com

