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GEZONDHEIDS-, VEILIGHEIDS- EN MILIEUBELEID 

 

De Pirelli groep beschouwt de bescherming van gezondheid en veiligheid op het werk, het welzijn 

van mensen, en de bescherming van het milieu en de biodiversiteit als kernwaarden bij het runnen 

en ontwikkelen van het bedrijf.  

De groepsstrategie op gebied van duurzame ontwikkeling streeft naar continu verbetering inzake 

gezondheid en veiligheid op de werkvloer en de milieu-aspecten, en volgt daarmee Pirelli’s waarden 

en ethische code in overeenstemming met het duurzaamheidsmodel van het Global Compact van 

de Verenigde Naties, de “IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk” 

en de “Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling” en met de bedoeling om bij te dragen aan 

de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.  

Specifiek doet Pirelli het volgende:  

• streeft naar het beheren van haar activiteiten met betrekking tot de bescherming van de 

gezondheid en veiligheid op het werk en het milieu, waarbij het de toepasselijke 

internationale, nationale en plaatselijke regels en alle vrijwillig ondertekende engagementen 

volledig respecteert, en zich ook afstemt op de hoogste internationale beheersnormen;  

• streeft naar de doelen “nul ongevallen” en “geen persoonlijk letsel” in een gezonde en veilige 

werkomgeving door middel van een voortdurende identificatie, beoordeling, preventie en 

bescherming tegen arbeidsrisico’s inzake gezondheid en veiligheid, de onmiddellijke 

verwijdering van mogelijke oorzaken van ongevallen, de implementatie van controleplannen 

voor persoonlijke gezondheid in verband met specifieke taken;  

• ondersteunt de ontwikkeling van programma’s om het mentale en fysieke welzijn en de 

combinatie van werk en gezinsleven;  

• promoot de bevraging en deelname van arbeiders en hun afgevaardigden in verband met 

gezondheid en veiligheid op het werk; 

• streeft doorlopend naar bescherming van het milieu via de identificatie, beoordeling, 

preventie en mildering van milieurisico’s in de waardeketen;  

• engageert zich om de impact op de biodiversiteit, ecosystemen en de gerelateerde 

ecosysteemdiensten van haar bedrijven te minimaliseren door het principe van “geen 

nettoverlies van biodiversiteit” aan te nemen via de “mitigatiehiërarchie” (d.w.z. vermijden, 

minimaliseren, herstellen en compenseren);  

• draagt er zorg voor om haar werking zoveel mogelijk te beperken in beschermde gebieden 

en/of sites die belangrijk zijn voor de biodiversiteit1 en/of een speciale waarde/belang 

hebben, en ervoor te zorgen dat nieuwe productiesites gekozen worden met respect voor 

beschermde gebieden, en in te staan voor de bescherming van de biodiversiteit, de 

ecosysteemdiensten, en ontbossing tegen te gaan;  

• streeft naar de ontwikkeling van producten en productieprocessen in overeenstemming met 

de beginselen van de kringloopeconomie, die tot uiting komen in de “5R”-aanpak (Rethink 

(heruitvinden), refuse (hergebruiken), reduce (verminderen), reuse (hergebruiken), recycle 

(recycleren)) om in de hele waardeketen de klimaatverandering te verminderen en geleidelijk 

koolstofvrij te worden, te streven naar verantwoordelijk gebruik en de vermindering van het 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen (“Verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen”) en 

schadelijke uitstoot te minimaliseren;  

• ontwikkelt en implementeert noodbeheerprogramma’s om letsel aan mensen en het milieu 

te voorkomen in geval van ongevallen;  

 
1 Sites die belangrijk zijn voor de biodiversiteit – Sites die relevante biodiversiteit bezitten op een globaal, regionaal of nationaal niveau 

(“Kritische Biodiversiteit”): gebieden/habitats/beschermde soorten; soorten die geclassificeerd zijn als ernstig bedreigd, bedreigd of 

kwetsbaar op de rode lijst van de IUCN, endemische soorten; internationaal erkende gebieden (Werelderfgoedsites, Ramsar Wetlands, 

Mens en biosfeer van de UNESCO). 
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• omschrijft, controleert en communiceert aan haar belanghebbende partijen specifieke 

doelstellingen voor de continu verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk en 

de prestaties op milieugebied die verbonden zijn met haar processen, producten en 

diensten in hun volledige levenscyclus;  

• sterkt, traint en motiveert haar werknemers om op een veilige en milieuvriendelijke manier 

te werken, en betrekt alle niveaus van de organisatie bij een continu opleidings- en 

informatieprogramma dat ontworpen is om een cultuur van gezondheid en veiligheid op het 

werk en respect voor het milieu te promoten en om ervoor te zorgen dat de 

verantwoordelijkheden en procedures van het bedrijf op deze vlakken naar behoren worden 

geüpdatet, gecommuniceerd en begrepen;   

• werkt in binnen- en buitenland actief samen met institutionele, academische, niet-

gouvernementele, en industrie-instellingen die betrokken zijn bij de regulering, bestudering 

en duurzaam beheer van de kwesties die in dit beleid worden behandeld; 

• eist van haar leveranciers dat ze op hun sites en in hun toevoerketen een managementmodel 

hanteren op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk, zorg voor het milieu, 

bescherming van de biodiversiteit en ecosystemen, preventie van ontbossing, 

instandhouding en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming 

met internationale normen en de wet- en regelgeving van de landen waar zij actief zijn.  

Om de waarden in dit beleid na te streven heeft Pirelli geïntegreerde, gestructureerde, dynamische 

managementsystemen geïmplementeerd die gericht zijn op voortdurende verbetering, gebaseerd 

op optimale werkmethoden en relevante erkende internationale normen.  

Het topmanagement van Pirelli bekleedt met de steun van de HSE-afdeling en andere afdelingen 

die er op verschillende manieren bij betrokken zijn (bijvoorbeeld de afdelingen O&O, duurzaamheid, 

aankoop, kwaliteit, productie, bedrijfsrisicobeheer,) een strategische rol in de volledige 

implementatie van dit beleid, en zorgt voor de betrokkenheid van het volledige personeel en 

iedereen die met Pirelli samenwerkt, zodat het uiterlijke gedrag overeenstemt met de waarden van 

dit beleid.  

Plannen en resultaten worden gerapporteerd in het jaarverslag van de groep, na goedkeuring door 

de raad van bestuur. 

Pirelli heeft voor alle belanghebbende partijen een kanaal beschikbaar gesteld (het 

“Klokkenluidersbeleid - meldingsprocedure,” op de website van Pirelli) voor het (ook anoniem) 

rapporteren van situaties die dit beleid schenden en zodoende een risico (kunnen) vormen voor de 

bescherming van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van mensen en voor de bescherming van 

het milieu.  

 

Documenten bij dit beleid: 

• Code of Ethics  

• Global Human Rights Policy 

• Product Stewardship Policy 

• Sustainable Natural Rubber Policy 

• Global Quality Policy 

• Whistleblowing Policy – Reporting Procedure 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

