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Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit 
 
SPIE Belgium nv is een integrator van oplossingen en multitechnische diensten in de wereld van energie, 
elektriciteit, instrumentatie, mechanica, industriële leidingen, automatisering, verkeersgeleiding en HVAC, met een 
netwerk van vestigingen in België en Luxemburg. Wij willen met onze klanten een lange-termijn relatie uitbouwen 
door voortdurende aandacht te hebben voor veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en ethiek. 
 
Veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit, ethiek, efficiëntie, continuïteit en rentabiliteit krijgen een gelijkwaardige 
aandacht bij het bepalen en realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. De veiligheid en gezondheid van onze 
medewerkers en van derden zijn altijd de eerste prioriteit. 
 
Voortdurend besteden we aandacht aan het realiseren van verbeteringen op alle domeinen van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, teneinde als een goed bedrijf onze marktpositie te verstevigen en verder uit te bouwen. 
Veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en ethiek zijn vaste onderwerpen in de reguliere vergaderingen en 
bedrijfscommunicatie. 
 
SPIE verplicht haar medewerkers en haar onderaannemers: 
 
- de wettelijke voorschriften alsmede de regels, voorschriften en instructies van SPIE en haar opdrachtgevers 

nauwgezet te volgen; 

- zich zodanig te gedragen dat ze zichzelf en anderen niet in gevaar brengen door de veiligheidscode van 

SPIE te respecteren en door elkaar proactief te beschermen; 

- de arbeids- en beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en de materialen op de juiste manier 

te hanteren; 

- de afgesproken maatregelen ter bescherming van het milieu na te leven; 

- onmiddellijk te reageren bij onveilige of ongezonde situaties of milieurisico’s en afwijkingen en deze te 

melden bij de leidinggevende. 

Om deze verplichting te vervullen worden de medewerkers voldoende geïnformeerd en getraind in veilige en 
milieuvriendelijke werkmethoden, preventie van ongevallen en milieuvervuiling, noodprocedures en de ethische 
principes. 
 
Om dit beleid te ondersteunen formuleert SPIE Belgium jaarlijks doelstellingen en wordt de realisatie ervan 
opgevolgd, zowel op het niveau van het bedrijf als binnen elke afdeling en dienst. De directie controleert de 
doeltreffendheid van het management systeem minstens éénmaal per jaar. 
 
De directie van SPIE Belgium nv is ervan overtuigd dat het verwezenlijken van de gevraagde kwaliteit, het 
voorkomen van persoonlijk letsel en het vermijden van materiële en milieuschade en bijgevolg van financiële 
schade, kan verwezenlijkt worden door het consequent uitvoeren van een gestructureerd beleid ter zake. Zij 
verbindt zich om het managementsysteem voortdurend te optimaliseren teneinde de prestaties ervan te verbeteren. 
 
De realisatie hiervan kan enkel bereikt worden door de inzet van alle medewerkers van ons bedrijf, door 
teamwork en optimaal gebruik van de beschikbare middelen. 
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