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BELEIDSVERKLARING Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Energie (VGME) 

Victor Buyck is zich bewust van de invloed van haar activiteiten op het gebied van VGME en is continu bezig te onderzoeken 

of deze activiteiten op een veiligere, gezondere en duurzamere wijze kunnen worden uitgevoerd. Hiermee verbinden wij 

ons aan het volgende: 

Algemeen 

 VGME zijn geïntegreerd in de diverse werk-, ontwerp- en aankoopprocessen, de dagelijkse bedrijfsvoering en in de 

wijze waarop mensen denken en handelen. 

 Ambitieuze doelstellingen en normen voor VGME zijn gedefinieerd om onze prestaties op deze gebieden continu te 

verbeteren. Onze bedrijfsactiviteiten gaan gepaard met gebruik van grondstoffen en energie, emissies naar water en 

lucht, alsmede geur- en geluidsemissies. Minimaal wordt aan de eisen zoals gesteld in wet- en regelgeving voldaan. 

 Bij de bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met duurzame ontwikkelingen waarbij op een efficiënte manier wordt 

omgegaan met grond- en hulpstoffen, energie en water. Bij operationele beslissingen, aankoop van 

materiaal/diensten en bij het ontwerp van constructies/machines vormen VGME een belangrijk uitgangspunt. 

 Alle medewerkers worden betrokken bij activiteiten en verbeteringen op het gebied van VGME. 

 Zorg wordt gedragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers, aannemers, leveranciers en 

bezoekers. Tevens wordt gewaarborgd dat zij zich bewust zijn van onze ambities en verwachtingen op gebied van 

VGME.  

 Om de beoogde doelstellingen te kunnen bereiken stellen de directie en de leidinggevenden de nodige tijd en 

middelen ter beschikking.  

 Het VGME-beleid wordt regelmatig geanalyseerd en geëvalueerd. 

De medewerkers 

 Nemen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. Zij dragen ten allen tijde 

de vereiste PBM’s en spreken hun collega’s aan bij onveilig gedrag.  

 Analyseren risico’s, verbeteren zo mogelijk de werkomstandigheden en minimaliseren de belasting van het milieu. 

 Rapporteren en corrigeren onmiddellijk gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen op gebied van VGME. 

 Nemen initiatieven om prestaties op gebied van VGME te verbeteren. 

 Houden bij hun werkzaamheden steeds rekening met een efficiënt energiegebruik. 

 Participeren en werken actief mee aan het opstellen, plannen en uitwerken van veiligheid-, gezondheids- en 

milieudoelstellingen van de afdeling.  

 Volgen de richtlijnen die worden gegeven in toolboxmeetings en bij andere infomomenten. 

 Houden zich aan de voorschriften en zijn er zich van bewust dat er bij niet naleving sancties kunnen opgelegd worden. 
 

De leidinggevenden 

 Vertonen voorbeeldgedrag en geven uitvoering aan het VGME-beleid in de dagelijkse werkzaamheden. 

 Nemen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers en streven naar een continue 

verbetering op vlak van VGME. 

 Stellen richtlijnen op en rapporteren over doelstellingen, resultaten en geconstateerde tekortkomingen op het gebied 

van VGME. 

 Verstrekken informatie en faciliteren de dialoog binnen hun afdeling over VGME. 

Deze beleidsverklaring wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aan maatschappelijke, veiligheids-, gezondheids-, 

milieuhygiënische en organisatorische ontwikkelingen aangepast. 
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