Zaventem, 25 mei 2018

Safety beleidsverklaring
Als Accountable Manager van Brussels Airport Company is het mijn taak te waken over de veiligheid van
vliegtuigoperaties op Brussels Airport, en niettegenstaande ik er de volledige verantwoordelijkheid over heb, blijft
veiligheid een zaak van elk personeelslid.
De veiligheidspolitiek van Brussels Airport wordt uitgevoerd door alle werknemers, gebruikers en contractanten
van de luchthaven.
Het is de verantwoordelijkheid van elke manager om de veiligheidspolitiek onder de aandacht te brengen van zijn
personeelsleden. De managers en werknemers zijn verantwoordelijk voor eigen daden en de toepassing en
naleving van geldende veiligheidsvoorschriften. Alle managers van Brussels Airport zullen nagaan of de
veiligheidspolitiek wordt nageleefd door hun werknemers. Er zullen gepaste maatregelen genomen worden indien
het veiligheidsniveau niet kan gegarandeerd worden door en met de werknemers.
Brussels Airport verbindt zich ertoe:
•
•
•
•
•
•
•

de veiligheid van alle vliegoperaties, werknemers, klanten en contractanten trachten te garanderen.
vliegveiligheid op onze luchthaven met de hoogste prioriteit te behandelen.
rekening houdend met onze operationele noden en de kostenbaten, continu open te staan voor
initiatieven tot het promoten van vliegveiligheid.
alle wetgeving met betrekking tot veiligheid op airside te respecteren om een voorbeeld te zijn voor de
luchthavengemeenschap.
een geïntegreerd Safety Management Systeem te onderhouden dat continue wordt aangepast aan de
courante wetgeving en verwachte veiligheidsnormen. Door proactief en reactief management worden
gevaren en risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en behandeld om zo aanvaardbaar mogelijk te zijn.
de nodige middelen ter beschikking te stellen en deze te onderhouden om de risico’s op ongevallen te
verminderen.
een vrijwillig rapporteringssysteem ter beschikking te houden van alle werknemers van de
luchthavengemeenschap. Daarnaast beschikt Brussels Airport Company over een verplicht systeem voor
de rapportering naar de Competent Authority, zoals opgenomen in Regulation (EU) No 376/2014. Elk
rapport zal onderzocht worden met als doel het continu verhogen van het niveau van veiligheid en
beveiliging.

Het behalen van het meest optimaal veiligheidsniveau drukken we uit in onze vastgelegde
veiligheidsdoelstellingen, gemeten en geëvalueerd aan de hand van zowel veiligheidsgerelateerde als puur
luchtvaartoperationele indicatoren.
Externe partijen worden uitvoerig betrokken waarbij wordt nagegaan of ze in regel zijn met courante wetgeving
en de ’industry best practices’. Brussels Airport garandeert dit door het uitvoeren van Safety audits in
samenwerking met de partners. Belangrijk onderdeel blijft de continue en gecontroleerde opleiding van
veiligheidskritisch personeel.
Samen streven we naar de meest optimale veiligheid voor ons bedrijf, klanten en partners. Brussels Airport wil
gekend zijn en blijven als een veilige omgeving voor iedereen.
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