
BESIX Infra Belasco

Kwaliteits-, veiligheids-, milieubeleidsverklaring

Deze beleidsverklaring is van toepassing voor BESIX Infra en Belasco.

De activiteiten van BESIX Infra nv omvatten aile soorten wegenis- en spoorwerken, daaronder 
begrepen asfalt- en straatsteenverhardingen, betonverhardingen / rioleringen / grondwerken 
en coilectoren en alles wat daarmee verband houdt.
De klantenkring bestaat uit overheidsinstanties (openbaar) en bedrijven (prive).

BESIX Infra voert haar werken uit in “klassieke” contracten, maar ook steeds meer in PPS- 
structuren, (DBM-, DBFM-contracten).
BESIX Infra is een betrouwbare en slagvaardige partner voor haar opdrachtgevers en richt 
zich op een hoogwaardige kwaliteit van het gevraagde eindproduct en alle processen die 
daaraan voorafgaan, zoals voorbereiding, uitvoering en eventuele nazorg der projecten.

De doelstellingen van BESIX Infra zijn derhalve :

- Het verwerven van opdrachten de wegenbouw en aanverwante sectoren in Belgie en het 
zuidelijk deel van Nederland, dit laatste in samenwerking met Besix Infra Nederland.

- Het optimaal voorbereiden van de uitvoering.
- Het realiseren van deze projecten volgens de gestelde eisen van de klant, zo nodig, 

aangevuld met eigen BESIX Infra nv-eisen en conform de vigerende wet- en regelgeving.
- In voorkomende gevallen het onderhouden van deze projecten tot en met de definitieve 

oplevering, alsook meerjarig onderhoud in het kader van DB(F)M-contracten.
- Het maximaal bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn op het werk voor 

alien, en hieraan de allerhoogste prioriteit toekennen bij het uitoefenen van de 
bedrijfsactiviteiten.

- De bedrijfsactiviteiten met een minimum aan milieuhinder uitoefenen, met een zo klein 
mogelijk ecologische voetafdruk.

- Het voortdurend in positieve zin bijstellen van de werkwijze vooral door terugkoppeling van 
de opgedane ervaringen.

- Het verwerven van voldoende inkomsten, enerzijds om de kosten voortvloeiend uit 
bovenstaande te kunnen voldoen, anderzijds de aandeelhouder rendement te verschaffen.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zal BESIX Infra:

- een kwaliteitsborgingssysteem aanhouden conform ISO 9001:2015;
- een veiligheidsborgingssysteem implementeren en nadien aanhouden conform ISO 

45001:2018
- het veiligheidszorgsysteem volgens VGA** 2017/6.0 handhaven;
- een milieuborgingssysteem implementeren en nadien aanhouden conform ISO 14001:2015
- goede contacten met opdrachtgevers onderhouden opdat de gestelde eisen nauwgezet 

bekend zijn en zonodig de opdrachtgever adviseren ter verbetering van de kwaliteit;
- steeds verbeteringen bewerksteliigen door terugkoppeling van goede en minder goede 

ervaringen. (o.a. door rekening te houden met de risico’s en opportuniteiten van het bedrijf);



- een goed personeelsbeleid voeren, vooral gericht op scholing, verbetering, wederzijdse 
verbondenheid en mentale weerbaarheid;

- jaarlijkse evaluatie van de gang van zaken m.b.t. alle aspecten van kwaliteit, veiligheid en 
milieu;

- de juiste interne competenties en verantwoordelijkheden in bet bedrijf voorzien voor de 
zorg van kwaliteit, veiligheid en milieu;

- van haar onderaannemers eenzelfde KVM-niveau nastreven;
- intakken in de kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen van klanten, in het bijzonder 

Aquafin;
- afspraken en kwaliteits- milieu- en veiligheidseisen van de stakeholders respecteren 

(buurtbewoners, leveranciers, klanten, opdrachtgevers, onderaannemers,...)

Gezien de richtlijnen van de Raad van Bestuur zal de aandacht toegespitst worden op :

- de beheersinq van het werkkaoitaal en de (atgemene) kosten;
- een betere beheersing van de eigen middelen (i.h.b. materieel) met terugdringen van de 

faalkosten;
- een verbeterde en meer proactieve veiligheidscultuur bewerkstelligen;
- blijvende aandacht voor orde en netheid (veiligheid en positieve uitstraling);
- bijzondere aandacht voor gebruik van PBM’s in het bijzonder dragen van de veiligheidsbril, 

afschermen van diepe putten en bescherming tegen kwartsstof;
- excellent werkoeverschao:
- opleiding van arbeiders teneinde de vakkennis te vergroten;
- eerlijk en ethisch samenwerken;
- integrale benadering van projecten d.m.v. samenwerking met andere disciplines, business 

units en support units, alsook met haar zusterbedrijf Van den Berg nv, en in Belgie met de 
zusterbedrijven van haar aandeelhouder BESIX Group;

- innovatieve contractvormen (DB, DBFM, DBM,...).
- De samenwerking met en integratie in de BESIX Group maximaal bewerkstelligen.
- Verbeteren van de algemene bedrijfscommunicatie.

De directie zal bovenstaande ondersteunen en promoten en daartoe voor alle afdelingen 
middelen ter beschikking stellen. Zij rekent hierbij dan ook op de medewerking van alien.

Schelle, 17juni 2021


