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1. ALGEMEEN-BELEID

SERIS bezit een waardevolle reputatie in haar activiteitendomeinen, gebaseerd op haar businessvisie 
en -waarden en op het respecteren van wet- en regelgeving. Het streven naar MVO en duurzaamheid 
maakt daar integraal deel van uit. SERIS respecteert de  internationale regels voorgeschreven door de 
Verenigde Naties (VN) en hecht zich  aan de principes van de Universele verklaring van de rechten van 
de mens, de fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie(IAO) en aan de 
leidinggevende principes van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
SERIS stelt in haar beleidsverklaring een gestructureerd Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemerschap verder te willen uitbouwen waarin de peilers People, Planet en Profit centraal staan 
en waarbij de stakeholders worden betrokken. 
SERIS wil bijdragen tot een veiligere wereld. 

2. MENSENRECHTEN EN ARBEIDSRECHTEN

SERIS verwacht  van zijn stakeholders zowel binnen als buiten de organisatie respect voor de 
fundamentele mensenrechten. 

Dit komt tot uiting in: 

• Het bevorderen van gelijke kansen en een gelijke behandeling van iedere  werknemer ongeacht zijn
of haar huidskleur, ras, nationaliteit, maatschappelijke achtergrond, beperkingen, seksuele
geaardheid, politieke of geloofsovertuiging, geslacht of leeftijd.(Dit wel binnen het kader van de
geplogenheden/beperkingen van de gereglementeerde activiteiten binnen SERIS)

• Het eerbiedigen van de persoonlijke waardigheid, de persoonlijke levenssfeer   en de individuele
rechten van elk individu.

• Het niet dulden van alle vormen van onaanvaardbare behandeling zoals pesterijen, ongewenst
seksueel gedrag en discriminatie.

• Het naleven van alle wettelijke en CAO –afspraken betreffende de tewerkstelling van elke
werknemer.

• Het toestaan van vrijheid van vertegenwoordiging door de vakbonden aan elke werknemer.
• Het naleven van het verbod op kinderarbeid.

3. OPLEIDING EN COMPETENTIES

SERIS biedt zijn medewerkers de mogelijkheid om zich, zowel op individueel als op collectief vlak 
verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de evoluties binnen de sector en wordt 
hen de opportuniteit geboden om mee te groeien met de organisatie. 

4. VEILIGHEID EN GEZONDHEID

SERIS wil waken over de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers, 
zowel  bij eigen werknemers als bij derden. 

Dit wordt concreet gemaakt door : 
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• Het opsporen van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s  en het implementeren van de best
mogelijke preventiemaatregelen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

• Het organiseren van opleidingen die ervoor zorgen dat werknemers worden onderricht inzake
veiligheid en gezondheidsaspecten.

• Een coherent preventiebeleid door middel van een systematische aanpak te bewerkstelligen.
• Ervoor te zorgen dat alle goederen en diensten voldoen aan alle voorgeschreven normen inzake

veiligheid en gezondheid.

5. MILIEU

SERIS en haar stakeholders willen hun impact op het milieu zo laag mogelijk houden  door te handelen 
in overeenstemming met de geldende wettelijk voorgeschreven standaarden inzake milieubescherming. 
Bovendien willen zij systematisch continu verbeteringen en innovaties  in hun milieubeleid aanbrengen 
en moedigen zij de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aan SERIS wil haar 
medewerkers bewust maken van de mogelijke impact van hun acties op het milieu. 

6. ETISCHE EN EERLIJKE PRAKTIJKEN

SERIS en haar stakeholders hanteren een goed functionerend integriteitsbeleid. Dit beleid wordt 
gedragen en gerespecteerd door het management en alle medewerkers binnen de organisatie. 

Dit komt tot uiting in : 

• Het gewetensvol uitvoeren van alle taken en activiteiten op alle niveaus volgens een
deontologische code.

• Het naleven van alle wetten van het geldende rechtssysteem.
• Het niet dulden van elke vorm van corruptie of omkoperij zowel binnen

SERIS  als bij derden.
• Het nalaten om  misleidende reclame te publiceren en concurrentie- 

beperkende afspraken te maken.
• Het respecteren van de privacy van alle stakeholders.
• Het zich correct gedragen tegenover alle stakeholders.

7. INFORMATIEVERSTREKKING

SERIS verbindt zich ertoe op regelmatige basis te communiceren betreffende haar relevante realisaties 
op vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om deze communicaties te realiseren kan zij 
rekenen op de betrouwbare  informatieverstrekking van al haar stakeholders 

Christophe Segaert 
CEO, SERIS BeNeLux 
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