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SICLI N.V. heeft als doelstelling : 

 
1. goederen en diensten, die voldoen aan de VCA Petrochemie’s  
 milieu- en veiligheids- eisen te leveren, 
2. het ontwikkelen van milieuvriendelijke productiemiddelen door het energie- en 

waterverbruik en de productie van afval  te verminderen en vervuiling te vermijden, 
3. helder comminiceren met onze omgeving, de autoriteiten en de verschillende 

administraties betreffende onze activiteiten en onze resultaten op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en het milieu, 

4. afgekeurde brandblussers samen met metaalafval van de fabriek op een ecologische 
manier valoriseren en om zetten naar secundaire grondstoffen om zodoende mee te 
werken een schoner milieu. 

 

Veiligheidspolitiek 
 
Directie, leidinggevenden en alle overige medewerkers dragen de verantwoordelijkheid om de 
veiligheidsvoorschriften  ten allen tijde en onder alle omstandigheden na te leven. 
Het doel is het garanderen van de veiligheid van collega’s en onderaannemers. 
De machines en processen worden beveiligd en gecontroleerd. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden verstrekt; dit alles ter voorkoming van persoonlijke letsels.  
De werknemers krijgen de nodige opleiding op het gebied van veiligheid en milieu. Continue informatie wordt 
gegeven zodat specifieke werkzaamheden op veilige manier uitgevoerd worden. 
Het belangrijkste punt is het voorkomen van materiële-en milieu schade. Orde en netheid zijn ook 
aandachtspunten. Dit beheer is een absolute noodzaak. Milieubewustzijn is ook een objectief. 
 
Coherente veiligheidsplannen  zijn opgesteld om te voldoen aan de veiligheidsdoelstellingen en de 
algemene eisen van de klant en van de firma. Deze plannen bevatten  de activiteiten van de 
buitendienst naar de klanten toe. 
 
Samen met de  directie en de leidinggevenden is er een preventieadviseur aangeduid en hun missie 
omvat : 
  -  medewerkers helpen om het veiligheidshandboek en de procedures toe te passen, 
  -  regelmatig controleren op alle niveaus van de strikte toepassing van de 
   veiligheidsplan en deze te actualiseren door de systematische studie van de   
   nodige middelen  om zijn doeltreffendheid continue te verbeteren,  

- het verbeteren van het VGM bewustzijn en gedrag van de medewerkers, 
- het selecteren, het evalueren en het  controleren van de onderaannemers.   

 
De preventieadviseur : 
  - rapporteert aan de directie, 
  - organiseert en controleert de interne audits, 
  - kijkt de toepassing na van de correctieve acties, 
  - geeft informatie betreffende de toepassing van de veiligheidsregels, 
  - auditeert de opvolging van de verbeteringen, 
  - beheert de verdeling van de veiligheidsdocumenten, 
  - start snelprocedures betreffende de veiligheid, 
  - beantwoordt vragen betreffende de veiligheid. 
 
De leidinggevenden : 
   - voeren en controleren  de toegepaste veiligheidsprocedures uit, 
   - nemen, in samenspraak, beslissingen  om de nodige correcties uit te voeren, 
   - delegeren voor speciale activiteiten bepaalde taken aan bepaalde verantwoordelijken. 
 
De rol van de werknemer is van groot belang. Zonder de inspanning van iedereen en een continue 
verbetering kan dergelijke hoge mate van veiligheid niet bereikt worden. 
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