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EHS beleidsverklaring Lamifil nv. 
Environmental (Milieu), Health (gezondheid) and Safety (Veiligheid) 

 
Het EHS beleid van Lamifil nv. is gericht op het voorkomen van letsels en ziekte van medewerkers 
en derden, het bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer, het beschermen 
van het milieu en het optimaliseren van het energieverbruik.  

 
Naar best vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat niemand 
zal worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. 
 
De directie van Lamifil nv is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg 
voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde 

arbeidsomstandigheden in een energiezuinige productieomgeving zijn in onze organisatie belangrijke 
doelstellingen en vormen een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid.  
 
We realiseren deze doelstellingen middels: 

 
• Het strikt naleven van de wettelijke bepalingen. 

• Het toepassen en continu verbeteren van een veiligheidsmanagementsysteem en een 

milieumanagementsysteem volgens respectievelijk de internationale standaarden OHSAS 
18001 en ISO14001. 

• Een energiebeleid dat geïntegreerd is in het ISO14001 milieumanagementsysteem en voldoet 
aan de eisen van de Energiebeleidsovereenkomst van de Vlaamse overheid. 

• Een bedrijfscultuur waarbij het leren uit incidenten centraal staat. Het erkennen van fouten 
en problemen zal worden gezien als een kans om te verbeteren.  

• Zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zal de directie middelen 
vrijmaken en instructies, voorlichting, opleidingen en richtlijnen geven.  

• Het optreden tegen het moedwillig begaan van overtredingen tegen de wet- en regelgeving 
en tegen de interne regels.  

• Duidelijke communicatie omtrent EHS projecten, resultaten en afspraken. 

De directie blijft op de hoogte van de uitwerking en naleving van EHS doelstellingen. Het EHS beleid 

wordt eens per drie jaar bijgesteld op basis van de opgedane ervaring. 
 
De directie en leidinggevenden engageren zich ten volle om deze beleidsprincipes dagelijks toe te 
passen binnen en buiten de organisatie. We zullen alle medewerkers en uitvoerenden voldoende 
middelen geven om dit beleid waar te maken.  
 
Een duurzame en veilige werkplek creëren we samen. 
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Lamifil NV. EHS Policy Statement 
Environmental, Health and safety 

 
The EHS policy used at Lamifil NV. aims to prevent injuries and illness 
faced by employees and third parties, promote safety, health and well-
being in the workplace, protect the environment and optimise energy 

consumption .  
 
We operate within our organization to the best of our ability in such a way that nobody will be 
exposed to unacceptable risks. 
 
The management at Lamifil NV is conscious of its responsibilities regarding care for environment, 

health and safety. The creation and enforcement of safe and environmentally responsible working 
conditions in an energy efficient production factory are important goals within our organization and 
are part of our standard company policy.  
 
We achieve these goals in the following ways: 
 

• By strictly complying with legal requirements. 

• By applying and continuously improving an occupational health & safety management system 
and an environmental management system in accordance with respectively the OHSAS 
18001 and ISO14001 international standards. 

• By integrating Energy management in the existing certified ISO14001 environmental 
management system, compliant to the EBO-program of the Flemish Government 

• A business culture where learning from incidents plays a key role. By recognising that 
mistakes and problems will be seen as opportunities for improvement.  

• Caring for safety, health and the environment is the individual and shared responsibility of 
all employees. To achieve this, the management will make resources available and will 
provide instructions, information, training and guidelines.  

• By acting against intentional breaches of laws, regulations and our internal rules.  

• By clearly communicating regarding EHS projects, results and arrangements. 

 

The management closely follows the implementation and compliance of EHS Goals. The EHS policy 
is revised at least every three years based on the experience gained. 
 
The management and team leaders are fully dedicated to applying these policy principles on a daily 
basis both within and outside of the organization. We also provide all employees and members of 
the workforce with sufficient resources to actively fulfill this policy. Thereby creating a sustainable 
and safe workplace. 
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