Milieu-, Veiligheidsen Gezondheidsbeleid
EDF Luminus, producent en leverancier van elektriciteit en gas, voert een beleid waar zowel
de zorg voor het milieu als de zorg voor de veiligheid en de gezondheid van de eigen
werknemers, de werknemers van derde firma’s en de omwonenden, integraal deel van
uitmaken.
Om de milieu-impact van onze activiteiten continu te reduceren en het algemeen
veiligheidsniveau continu te verhogen, wordt het zorgsysteem steeds verder uitgebouwd en
wordt continue verbetering nagestreefd.
Om ons streven naar continue verbetering in realiteit om te zetten, worden jaarlijks
doelstellingen vastgelegd. Deze doelstellingen worden kenbaar gemaakt en de behaalde
resultaten worden aan deze doelstellingen getoetst.
Het management engageert zich om dit beleid in praktijk om te zetten en draagt hiervoor de
eindverantwoordelijkheid.

De volgende principes staan centraal en dienen steeds in acht te worden genomen:
•
•
•
•

Alle ongevallen zijn te vermijden.
Enkel veilig werk is goed werk.
In geval van twijfel is veiligheid steeds prioritair.
Orde en netheid zijn een essentieel onderdeel
van veilige en verantwoorde werkomstandigheden.
• De risico’s verbonden aan onze activiteiten worden systematisch geanalyseerd en gevalueerd.
De nodige maatregelen worden genomen om de
opgespoorde risico’s te reduceren.
• Incidenten moeten steeds onmiddellijk gemeld
en onderzocht worden. Waar nodig moeten
acties genomen worden om gelijkaardige incidenten te vermijden.

• Het naleven van de wettelijke verplichtingen is
een minimum.
• Waar mogelijk of noodzakelijk wordt de huidige
stand van de techniek maximaal toegepast.
• Procedures en instructies moeten steeds nageleefd worden. Daarom moeten ze beschikbaar,
gekend en begrepen zijn.
• Het informeren, sensibiliseren en opleiden van
alle betrokkenen is een noodzaak.
• De eigen werknemers en de werknemers van
contractoren hebben op gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu dezelfde rechten en
plichten.
• Iedere werknemer is verantwoordelijk voor zijn
eigen veiligheid en de veiligheid van de mensen
in zijn directe omgeving.

Alle werknemers van EDF Luminus verbinden zich ertoe om bij het uitvoeren van hun
taken deze 12 principes na te leven.
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