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Campine is, als loodrecyclage bedrijf en producent van katalyst- en vlamvertragende additieven voor 
plastics industrie, een bedrijf dat via de productieprocessen en producten haar engagement op vlak van 
milieu, veiligheid, gezondheid en kwaliteit extra onderstreept. 
 
Campine hanteert een managementsysteem in overeenstemming met de eisen van ISO 9001 en  
ISO 14001 aangevuld met de specifieke eisen van het Metatechnisch Evaluatie Systeem van de 
overheid (MES) voor Seveso-bedrijven. 
 
Aandachtspunten / scope: 
• voor veiligheid en gezondheid: minimaliseren VEILIGHEIDS- en gezondheidsrisico’s, voorkomen van 

ongevallen en incidenten 
• voor milieu: voorkomen van afvalwaterlozing, stof- en luchtemissies, bodemverontreiniging, afval en 

hinder voor de omgeving, energiebeheersing, beheer van gevaarlijke stoffen 
• voor kwaliteit: begrijpen van klanteisen en bepalen van de juiste productkwaliteit en –stabiliteit. 
 
Globaal wordt, zowel voor gezondheid, veiligheid, milieu als kwaliteit, steeds: 
• gestreefd naar maximale klanttevredenheid,  
• maximaal de best aanbevolen praktijk toegepast en wordt er geanticipeerd op de evolutie van de 

technieken en wetgeving, 
• conformiteit met wetgeving en andere bindende afspraken zo goed mogelijk nageleefd,  
• continue verbetering nagestreefd, door de effecten van de processen zoveel mogelijk meetbaar te 

maken en te begrijpen, om ze proactief te verbeteren waarbij de verantwoordelijkheden opgenomen 
worden in de lijn. 

 
Dit management systeem voorziet voor het voorkomen van ongevallen en incidenten, in het bijzonder 
zware ongevallen (rampen) in volgende maatregelen:  
• Een systematische identificatie van de gevaren van zware ongevallen (rampen), ongevallen en 

incidenten die zich bij normale en abnormale werking kunnen voordoen, evenals voor de evaluatie 
van de daaraan verbonden risico’s. 

• Het ontwerpen, uitvoeren en opvolgen van wijzigingen (incl. nieuwe installaties) waarbij 
risicoanalyses als centrale basis wordt gehanteerd. 

• De voorzienbare noodsituaties onderkennen, analyseren en integreren in noodplannen die continu 
getest, getraind, geëvalueerd en bijgestuurd worden om zo efficiënt mogelijk het hoofd te kunnen 
bieden aan dergelijke noodsituaties. 

• Een permanent toezicht voorzien op naleving en doeltreffendheid van de procedures en 
doelstellingen om zo continue verbetering in de praktijk te kunnen omzetten. 

• Het opleiden en trainen van onze medewerkers in hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden vanaf de indiensttreding om zo hun kennis en competenties te kunnen evalueren en 
bijsturen tijdens hun loopbaan. 

• Het gestructureerd en gecontroleerd uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door eigen personeel 
of derden via werkvergunningen. 

 
Concreet worden de maatregelen gekoppeld aan en ondersteund door een aantal projecten op korte en 
middenlange termijn: 
• sensibiliseren van iedere Campine-medewerker inzake attitude en gewenst gedrag m.b.t. veiligheid, 

gezondheid, milieu en kwaliteit 
• eenvoudige opbouw en documentatie van het managementsysteem 
• geschikte infrastructuur en productiemiddelen 
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