
scope : ontwikkeling, productie en verkoop van  
waterdichtingsproducten toegepast in dak en andere kunstwerken.

NV. De Boer / NV. Nigen is zich bewust van 
haar verantwoordelijkheid t.o.v. het milieu in 
al zijn facetten. Milieu vormt samen met  
kwaliteit en veiligheid een geïntegreerd deel 
uit van het bedrijfsbeleid.

Hierdoor committen wij ons :
Aan alle wet- en regelgevingsvoorschriften te voldoen, te anticiperen op komende wetgeving en mee te 1. 
werken aan onderzoek om te komen tot nieuwe wet- en regelgeving. (Vlarem, milieuvergunningen,  
bodemonderzoeken,…) 

Te streven naar een proces van continue verbetering van de milieuprestaties van ons bedrijf, tot op ni-2. 
veaus overeenkomend met wat bereikbaar is met de best beschikbare “schone” technologie, die  
economisch nog haalbaar is. (geen keuze voor mazout maar voor aardgas, geurfilters, vorkliften stelselmatig overgaan naar  
propaanflessen ipv stookolie,…) 

Een integraal milieuzorgsysteem te hanteren om het voorgaande te waarborgen. 3. (uitgewerkt milieuzorgsysteem 
volgens iso14001 met periodieke interne/externe audits) 

Rekening te houden met milieuaspecten in bedrijfsbeleid, bij investeringen en bij andere relevante be-4. 
drijfsaspecten. (link leggen bij investeringen  naar wetgeving, milieuaspectenregister, milieuzorgprogramma, milieu-inspecties) 

Milieubewust denken van alle medewerkers te stimuleren. Waar mogelijk ook oog hebben voor  preven-5. 
tieve acties van bepaalde milieuaspecten in het bedrijf. (nav de opbouw van het  iso14001 milieuzorgsysteem info sessies, 
elementen opnemen in concrete acties in milieuzorgprogramma, sorteren afval, bij eventuele lekken bitumen vermijden dat dit in afvoerleidingen 
terecht komt, …) 

Het beheersen van noodsituaties. 6. (uitgewerkte procedures, periodieke  oefeningen met evaluatie resultaten en indien nodig bijsturingen  
(oa periodieke brandweer-oefening,…) 

Organisatorisch vast te leggen wie voor de naleving van welke normen (intern/extern) verantwoordelijk 7. 
is. (zie verantwoordelijkheidsmatrix gelinkt aan de milieuprocedures binnen iso 14001) 

Middelen beschikbaar te stellen om deze verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen vervullen. 8. (mi-
lieuinvesteringen mee opnemen in budgetteringssysteem / investeringen- vb investeringen in geurfiltratie, geluidsreductie, stockage coatings, lijmen, 
primers  in speciale containers, nieuwe  koelgroep ter vervangen van R22, …) 

Door een systematisch opgezette registratie en controle de milieubelasting te beheersen en planmatig 9. 
trachten te reduceren. (oa.afvalstoffenregister, uitval productie, waterverbruik, energieverbruik ……) 

De emissies naar water, lucht, bodem, afval, alsook de geluidshinder te reduceren en te beperken, waar 10. 
mogelijk door preventie en/of economische investeringen. (oa. geurfiltratie, …)  

Bij de keuze (aankoop) en aanwending van energie en grondstoffen rekening houden met de  11. 
milieu-impact. ( Hierbij o.a. de  keuze om de machines met gas te verwarmen ipv. met stookolie. Sinds 2009 ook aankoop van 100% groene 
stroom,…) 

Te streven naar de reductie van de milieu-impact van verpakkingsmaterialen. 12. O.a.het hergebruik via waarborgsy-
steem waar mogelijk van houten pallets, preventieplan verpakking naar de IVCIE. 

Te streven naar hergebruik, waar mogelijk via selectief sorteren en het gericht aanleveren aan hergebrui-13. 
kers van materialen. (zie ook Valipac rapporteringen, gebruik van perscontainers voor papier/karton en plastiek, scheiding in kantoren van 
afval papier en overige,…) 

Het evalueren van milieuprestaties van leveranciers, aannemers, onderaannemers als onderdeel van de 14. 
criteria bij de leverancierskeuze. (bv bij keuze nieuwe machine-investeringen,…) 

Door middel van het continu trachten terug te dringen van de milieubelasting een milieuvriendelijk imago 15. 
in de directie omgeving van omwonenden, klanten, en het algemene publiek te vestigen. (periodieke info sessies 
houden op relevante tijdstippen inzake milieuvergunning, bodemonderzoekingen, brandweeroefeningen,...) 

Een duidelijke communicatie te onderhouden met medewerkers, omwonenden, overheid en officiële in-16. 
stanties, klanten, leveranciers met betrekking tot de voor deze doelgroepen relevante informatie. (periodieke 
info sessies houden, info op de website ,…) 

Kennis hebben over de uitloging van stoffen uit onze dakrollen. 17. (Lid van Stichting Dak & Milieu NL waar we voldoen  aan 
de wetgeving (Bouwstoffenbesluit) nav jaarlijkse audits en periodieke uitloogtesten op onze dakrollen), Vito-regenwateronderzoek 2012 voor aantal 
representatieve dakopbouwen, zie ook pt.18). 

Regenwaterrecuperatie - Facts & figures kennen en onderzoek uitvoeren van de kwaliteit van regenwater 18. 
wat over onze dakbanen gevloeid heeft. (zie concreet VITO regenwaterrecuperatieproject 2011) 

Werken  aan onderzoek naar vermindering van het afval aan bitumineus materiaal (oa MIP2 onderzoek 19. 
2011 rond de problematiek van de sloop van oude bitumineuze daken, onderzoek om eigen kring van 
bitumineus afval te sluiten, bevraging klanten binnen CSI 2012, ...)


