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Vecom Industrial Services B.V. behaalt het ISO 14001 Milieucertificaat
Vecom Industrial Services B.V., een onderdeel van Vecom Metal Treatment Technology B.V., heeft een
jarenlange ervaring op o.a. het gebied van chemisch technisch reinigen en het verwerken van chemische
afvalstoffen. Middels onze mobiele reinigingsunits, afvalverwerkingsinstallaties, beitshallen en laboratorium is
Vecom in staat een “one-stop-shop” oplossing te bieden voor al uw reinigings- en afvalwaterproblemen.
Het dienstenpakket van Vecom Industrial Services B.V. is grofweg onder te
verdelen in:

Chemisch Technisch Reinigen
X
X
X
X
X

Ontvetten, beitsen en passiveren van procesinstallaties in de precommissioning fase.
Circulatie reiniging van procesinstallaties, apparaten, leidingsystemen etc.
t.b.v. onderhoud.
Chemische reiniging na calamiteiten.
Reinigen van leidingsystemen middels het gebruik van “pigs”.
Ketelreinigingen aan gas- en waterzijde in zowel de pre-commissioning fase
als onderhoud.

Waste Water Treatment
X

X

X
X
X
X

Het verwerken van metaalhoudende afvalstromen, zuren en logen afkomstig
uit de galvanische industrie, procesindustrie, chemische reiniging en
inzameling van gevaarlijke afvalstromen.
Categorieën afval welke verwerkt kunnen worden zijn o.a.
- Zuren en basen
- Galvanische procesbaden
- Spoelwaterstromen
- Dunslibs en filterkoeken
Het verwerken van uw afvalwater tot een specifieke filterkoek welke als nuttige
toepassing kan worden ingezet (koper, nikkel en antimoonhoudend afval).
Het ledigen en reinigen van galvanische procesbaden/opslagtanks en vloeren.
Het transporteren van diverse afvalstromen volgens de VLG/ADR wetgeving.
Het leveren van nieuwe procesbaden en/of het opvullen aansterken hiervan.

Voor bovengenoemde diensten heeft V.I.S. haar kwaliteitszorgsysteem gewaarborgd volgens ISO 9002, VCA* en
SIR (Stichting Industriële Reiniging). Omdat de activiteiten van V.I.S. B.V. veel invloed kunnen hebben op het
milieu, is er sinds jaren een milieu kwaliteitszorgsysteem binnen haar organisatie in gebruik (KMV-systeem).
In 1996 is er in navolging van de ISO 9001 kwaliteitsnorm een standaard (ISO 14001) opgezet voor milieu
managementsystemen. Doelstelling van de ISO 14001 norm is om continue verbeteringsprocessen te initiëren en
te realiseren in de bedrijfsvoering welke als uitgangspunt hebben de milieubelasting tot een minimum te beperken.
Belangrijk hierbij is dat dit gedragen wordt door de hoogste directie en dat dit wordt vastgelegd in een z.g.
beleidsverklaring
De overgang van het Vecom KMV systeem naar het NEN-ISO 14001 heeft plaatsgevonden door o.a. het
opstellen van een milieuaspectenlijst voor alle activiteiten van V.I.S. B.V. Middels deze lijst zijn wij in staat gesteld
om de kritische handelingen/situaties te identificeren en op te nemen in een verbeteringstraject.
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Item
Reinigingsproducten

Doelstelling
Minimalisatie milieubelasting

Acties
Research & Development

Reststoffen

Reductie & Hergebruik

Pilot onderzoek (filterkoek drogen /
effluent polishing)
Inventarisatie afval productie Vecom groep /
inventarisatie afvalverwerkingtechnieken.

Afvalinzameling/verwerking Optimalisatie

Beleidsverklaring van de directie
Vecom Metal Treatment Technology B.V. (VMTT B.V.), gevestigd te Maassluis, de moeder maatschappij van o.a.
Vecom Industrial Services B.V. (V.I.S. B.V.), verklaart hierbij dat aan de betreffende directie van dit bedrijf
opdracht is gegeven dat één van de grondslagen van de bedrijfsvoering zal zijn het opstellen, invoeren en
onderhouden van een milieuzorg systeem overeenkomstig de eisen zoals gesteld in de NEN-ISO 14001 norm,
naast de in het bedrijf geldende voorschriften ter bescherming van het welzijn, milieu en gezondheid.
Het milieuzorg systeem is opgesteld met de bedoeling de organisatie van de bedrijven en de uitvoering van de
werkzaamheden zodanig te optimaliseren en te beheren, dat aan de wettelijke eisen en door de NEN-ISO 14001
gestelde eisen wordt voldaan en continu verbetering hiervan te realiseren.
De bedrijfsdoelstellingen zullen jaarlijks door de betreffende directeur worden vastgelegd en getoetst.
(management review). Na toetsing kunnen eventuele bevindingen, indien noodzakelijk, worden gecorrigeerd.
Zo nodig zal de directie, aan de hand van management review, het beleid aanpassen of vernieuwen en nieuwe
doelstellingen toevoegen.
Door de directie zullen die gereedschappen en middelen ter beschikking worden gesteld, welke noodzakelijk zijn
om adequaat en veilig te kunnen werken en te voldoen aan de wet en regelgeving.
Uit het management team van VMTT B.V. is een vertegenwoordiger aangewezen die rapporteert aan het hoogste
management en welke verantwoordelijk is voor de implementatie, controle op naleving, indien noodzakelijk
bijstellen en de gecontroleerde uitgave van procedures en werk-instructies
voor de diverse werkmaatschappijen.
Hierbij laat hij zich bijstaan door een KAM manager welke de volledige
bevoegdheid heeft om correctief op te treden bij geconstateerde afwijkingen
op het systeem en dit te melden aan de directie vertegenwoordiger, met
een opgave van de genomen correctieve maatregelen en het effect hiervan.
V.I.S. B.V. zal tevens moeten voldoen aan de VCA* eisen.
Door middel van interne audits zal de directie vertegenwoordiger zeker
stellen dat het beleid, doelstellingen, kwaliteit en werkinstructies door de
medewerkers op alle niveaus zijn begrepen en worden nageleefd.
Het beleid is tevens beschikbaar voor derden zoals locale omwonenden,
onderaannemers en derden werkzaam op het bedrijf.
Audit ISO 14001
Op 26 augustus 2003 is door Lloyd’s Register getoetst hoe de op papier
opgestelde procedures en werkvoorschriften in de praktijk worden
toegepast. Deze audit heeft geresulteerd in het behalen van het ISO
14001 Milieucertificaat.
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