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AGP Soliver takes care of the environment, and the safety and health of all staff members and external stakeholders. That is why AGP 

Soliver wants to implement a high-quality policy in these areas.  

This policy has been drawn up by the management and is in line with the corporate HSE policy. This policy is disclosed to all individuals 

working for or on behalf of the organization. 

The following core values are integrated into all steps of business operations: 

• Striving to comply with all applicable laws and regulations 

• The commitment to protect the environment and the adverse environmental impact of our activities   

To be kept as small as possible by AGP Soliver: 

▪ the responsible use of raw and auxiliary materials,  

▪ the careful separation and disposal of hazardous and other industrial waste so that it can be optimally processed  

▪ work on reducing energy consumption 

▪ preventing soil pollution  

▪ the treatment of air and wastewater where necessary to meet the standards 

▪ respecting noise standards 

• The commitment to continuously improve the environmental and safety management system to enhance our environmental and 

safety performance. To this end, we set appropriate targets. For this purpose, AGP Soliver provides the necessary training and 

documentation to the persons working for or on behalf of AGP Soliver. 

• The commitment to provide safe and healthy working conditions for prevention of work-related injuries and health problems. That's 

why we'll eliminate dangers and reduce the risks. 

This environmental and safety policy is implemented in participation with all employees who are consulted as necessary. 

 

AGP Soliver draagt de zorg voor het milieu, en de veiligheid en gezondheid van alle personeelsleden en externe stakeholders hoog in het 

vaandel. Daarom wil AGP Soliver een hoogstaand beleid op deze domeinen voeren.  

Dit beleid is opgesteld door directie en is in lijn met het corporate HSE beleid. Dit beleid wordt bekend gemaakt aan alle personen die voor 

of namens de organisatie werken. 

Volgende kernwaarden worden geïntegreerd in alle stappen van de bedrijfsvoering: 

• Het streven naar het voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is 

• Het engagement om het milieu te beschermen en de nadelige milieu-impact van onze activiteiten   

zo klein mogelijk te houden door AGP Soliver  : 

▪ de verantwoorde inzet van grond- en hulpstoffen,  

▪ de zorgvuldige scheiding en afvoer van gevaarlijke en overige bedrijfsafvalstoffen waardoor deze optimaal verwerkt 

kunnen worden  

▪ te werken aan reductie van het energieverbruik 

▪ het voorkomen van bodemvervuiling  

▪ het behandelen van lucht- en afvalwater waar nodig om de normen te halen 

▪ het respecteren van de geluidsnormen 

• De verbintenis om het milieu – en veiligheidsbeheersysteem continu te verbeteren en zo onze  

milieu- en veiligheidsprestaties te verbeteren. Daarvoor zetten we passende doelstellingen. Hiervoor zorgt AGP Soliver voor 

de nodige opleiding en documentatie aan de personen die voor of namens AGP Soliver werken. 

• De verbintenis om te voorzien in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor het voorkomen  

van werkgerelateerde letsels en gezondheidsproblemen. Daarom zullen we gevaren wegnemen  

en de risico’s verminderen. 

 

Dit beleid op vlak van milieu- en veiligheid wordt geïmplementeerd in participatie met alle werknemers die we indien nodig consultere
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