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Milieubeleidsverklaring
BIB is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij streeft naar continue
verbetering van haar milieuprestaties. Daarvoor heeft BIB een milieuzorgsysteem opgezet die
gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
1.

De bescherming van het leefmilieu en het opnemen van haar verantwoordelijkheid ten
aanzien van de omgeving is één van de prioriteiten van BIB.

2.

BIB verbindt zich er toe minimaal de milieuwetgeving te respecteren en neemt het
engagement om, indien mogelijk, verder te gaan dan hetgeen de wetgeving voorschrijft.

3.

BIB zet zich in om de milieubelasting, de hoeveelheid afvalstoffen en het verbruik van
hulpbronnen (materialen, brandstoffen en energie) te beperken en waar mogelijk te
hergebruiken.

4.

BIB voert een bedrijfspolitiek van continue verbetering met als objectief het productie en
afvul proces zo efficiënt mogelijk te organiseren en streeft ernaar om de schadelijke
effecten van de productieprocessen en de producten te minimaliseren. Hierbij zet BIB zich
actief in bij het zoeken naar minder milieubelastende bedrijfsprocessen, grondstoffen en
samenstellingen van producten. Prioriteit hebben die maatregelen die een meervoudig
effect sorteren: behalve op het “milieu” ook op ander gebied (veiligheid, gezondheid,
kwaliteit of efficiency).

5.

Het milieuzorgsysteem wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het managementsysteem
van BIB. Daarom is ook gekozen ISO 9001 (Kwaliteit) en ISO 14001 (Milieu) samen te
voegen in 1 managementsysteem, om zo de integratie mogelijk te maken.

6.

Milieuzorg is de verantwoordelijkheid van alle personeelsleden van BIB. BIB zal alle
werknemers de vereiste voorlichting geven en deelname aan noodzakelijke opleidingen
aanmoedigen en ondersteunen.

7.

Mits economisch haalbaar, zal BIB alle benodigde middelen aanwenden om het
milieuzorgsysteem te kunnen implementeren en beheersen. Het betreft hier niet alleen
financiële en technische middelen, maar ook specialistische vaardigheden en tijd.

8.

BIB zoekt altijd naar innovatieve oplossing op het gebied van Spray Systems, om zo te
voldoen aan de vraag in de toekomst. Bij nieuwe Spray Systems wordt gekeken naar de
mogelijkheid om deze milieuvriendelijker te maken.

9.

BIB streeft er naar haar managementsysteem jaarlijks te ontwikkelen naar een situatie
waarin Duurzaam Ondernemen mogelijk wordt gemaakt. Dit vereist een aantal stappen,
die geleidelijk genomen dienen te worden om het economisch haalbaar te maken.

10.

BIB heeft onlangs de afvulrechten voor een innovatief Spray Systeem verkregen. Hierbij
zal onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden om de bus niet meer van metalen,
maar van milieuvriendelijkere producten te maken.

B.I.B. Production & Packaging B.V.

