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IEPERBAND NV  

 

In Ieperband nv is een geïntegreerd milieuzorgsysteem uitgewerkt en geïmplementeerd om haar 
werknemers bij het milieubeleid te betrekken. Een belangrijke doelstelling is dit milieuzorgsysteem zoveel 
mogelijk af te stemmen op het kwaliteitszorgsysteem (IATF 16949) en, daar waar mogelijk, te integreren.   

Ieperband nv wil de impact op het milieu van haar industriële activiteiten zoveel mogelijk beperken  

 Milieuzorg staat centraal in het beleid van Ieperband nv en daarom willen wij :  

 ons engageren om op alle vlakken binnen de normen van de milieuwetgeving en andere 
wettelijke eisen (waaronder REACH en CLP) te opereren én te anticiperen op de evolutie 
ervan 
 

 het milieubewustzijn ontwikkelen op alle niveaus in de onderneming en de 
productiemethodes optimaliseren zoals vb controle over verpakkingswijze grondstoffen, 
inzetten van energie (water, gas en elektriciteit), verbruik van chemische producten 

 
 een politiek van openheid en vertrouwen tegenover de lokale en de nationale overheid en 

de onmiddellijke omgeving tot stand brengen 
 
 de communicatie binnen de totale bedrijfshiërarchie permanent verbeteren en de 

externe communicatie optimaliseren (leveranciers, onderaannemers, overheid, buren), 
 
 milieuvriendelijke producten en productiemiddelen gebruiken 

 
 anticiperen op de evolutie in milieureglementeringen 

 
 effectievere preventieve milieuzorgprogramma’s plannen, gebaseerd op het principe van 

continue verbetering 
 

 de afvalstoffenproblematiek efficiënt beheersen om de afvalproductie in het bedrijf zoveel 
mogelijk te beperken 

 
 streven naar rationeel energieverbruik door opvolging van belangrijke verbruiksposten 

 
 de emissies reduceren door betere controle (focus 2018) 

 
 gebruikmaken van milieuprestatie-indicatoren om een evenwicht tussen het verbruik van 

grondstoffen, energie en productiehoeveelheden na te streven 
 

 de milieugerelateerde noodsituaties identificeren, preventief benaderen en in noodsituaties  
handelen zoals bepaald in het intern noodplan (focus 2018) 

 
 

Dit alles binnen de beperkingen ons opgelegd door de specifieke kwaliteitseisen van de markt. 
Ieperband nv wordt hierin actief gesteund en gestimuleerd door haar afnemers – de auto-industrie – die 
aansturen op een milieuregelgeving op Europees niveau voor de recyclage van grondstoffen met volgende 
objectieven : 

• registratie van de grondstofcomponenten (verfstoffen) 
• detectie van milieubelastende componenten 

 
De directie van Ieperband nv verbindt zich ertoe de nodige middelen ter beschikking te stellen om de hoger 
vermelde objectieven te realiseren. 
 
De directie, milieucoördinator Ieper,  Februari 2018 
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