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VEILIGHEID

2017 was een schrikkeljaar. Het was het jaar waarin BP Geel de vertaalslag maakte
om ons nog beter voor te bereiden op een wereld in beweging. We kunnen niet alleen
aan vandaag blijven denken maar moeten een antwoord bieden aan een klimaat waarin
veranderingen elkaar sneller opvolgen.
Zo is er de toenemende bewustwording voor de maatschappelijke rol die een
organisatie in de samenleving vervult. We denken hierbij niet alleen aan de uitstoot van
broeikasgassen, ook betrouwbaarheid en duurzaamheid nemen hierin een belangrijke
rol. Dit zijn thema’s waarmee BP wereldwijd reeds decennia geleden aan de slag is
gegaan. We hebben als wereldspeler een dubbele taak: de samenleving blijven voorzien
van energie en zo het leven verbeteren. Tegelijkertijd streeft BP naar een koolstofarme
wereld. BP trekt dus mee aan de klimaatkar en ontwikkelde een toekomstvisie met 4
pijlers: hernieuwbare energiebronnen, investeren om uitstoot te beperken, digitalisering
en overgang van aardolie naar aardgas omdat deze milieuvriendelijker is. Bij BP Geel zijn
de inspanningen en investeringen hierop geënt waarmee we deze visie onderschrijven.
Maar in elk van deze pijlers, blijft veiligheid prioriteit nummer één. Veiligheid op de
werkvloer zodat onze collega’s elke dag opnieuw gezond en wel naar huis kunnen
keren. Als werkgever wil je aan een kind niet uitleggen dat papa of mama niet meer
thuiskomt van werk. Veiligheid voor de gemeenschap zodat onze buren zich elke
dag opnieuw goed voelen in onze omgeving en wanneer ze zich op de weg begeven.
Als plant manager wil ik hierover in dialoog blijven gaan met onze medewerkers,
onze contractors en onze buren. In dit Maatschappelijk Jaarverslag kan je lezen
hoe we dit aanpakken. Veel leesplezier!
Connie Paasse
Plant Manager BP Geel
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Cijfers

Medewerkers

Leeftijd: gemiddelde leeftijd: 44 jaar

Personeelsbestand: BP in Geel
telde 368 medewerkers in 2017
Op het einde van 2017 telde BP in Geel 368 medewerkers.
Van de 368 BP-medewerkers, waaronder 41 vrouwen, waren
er 191 arbeiders en 177 bedienden. 11 vrouwen en 37 mannen
werkten deeltijds. Ze namen tijdskrediet (algemeen stelsel of
uitloopbaan), themaverlof (ouderschapsverlof of medische bijstand)
of hadden een deeltijds contract.
In 2017 kwamen bij BP in Geel 9 werknemers in dienst.
In totaal verlieten 23 medewerkers het bedrijf in 2017.

In 2017 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de medewerkers
van BP in Geel 44 jaar.
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Anciënniteit: gemiddeld 17,5 jaar in dienst

Aantal medewerkers op 31.12

Bij het einde van 2017 had een medewerker van BP gemiddeld
17,5 jaar dienst.
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(*) Worden niet meegeteld: langdurig zieken en de medewerkers die in het buitenland werken.
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Medewerkers

Nieuwkomers

Beweeg je muis
over de foto’s
voor meer informatie.
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Medewerkers

Stagiairs

BP Geel vormt potentiële toekomstige werknemers door
het aanbieden van stages op maat of uitdagende onderwerpen
als eindwerk. Er wordt ruimte en tijd vrijgemaakt om een
gemotiveerde omkadering te kunnen aanbieden en deze
studenten alle kansen te geven zich te ontplooien.
School/organisatie
> Thomas More Turnhout
> Thomas More Geel
> Thomas More Geel
> UCL Diepenbeek
> UCL Diepenbeek
> Bovenbouw Sint Michiel Leopoldsburg
> Thomas More Turnhout
> Thomas More Geel
> Universiteit Hasselt
> Thomas More Geel
> Sint Lambertus Westerlo
> THHI Tessenderlo
> Thomas More Geel
> Atheneum Diest
> Thomas More Turnhout
> Bokrijk
> Thomas More Turnhout
> THHI Tessenderlo

Onderwijs en industrie vinden elkaar op onze werkvloer.
In 2017 kregen 18 studenten de gelegenheid om ervaringen
op te doen bij BP Geel. Onderstaand overzicht duidt op
de diversiteit van studierichtingen en scholen die op dit
aanbod ingingen. 				
Opleiding
> Verpleegkunde (2de bachelor)
> Chemie - Procestechnologie (3de bachelor)
> Sociaal werk - Personeelswerk (3de bachelor)
> Chemie - Procestechnologie (3de bachelor)
> Chemie - Biochemie (3de bachelor)
> Chemie (6de middelbaar)
> Verpleegkunde (2de bachelor)
> Electromechanica - onderhoud (3de bachelor)
> Mobiliteitswetenschappen (1ste master)
> Electromechanica - onderhoud (3de bachelor)
> Lassen (7de middelbaar)
> Lassen (6de middelbaar)
> Cross media management
> Wetenschappen wiskunde (6de middelbaar)
> Verpleegkunde (2de bachelor)
> Chemische proces technieken
> Verpleegkunde
> Fotolassen (7de jaar)
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Medewerkers

Vorming

In 2017 werden bijna 18.000 werkuren aan
vorming geregistreerd. De veiligheidstrainingen
waren goed voor bijna 43 % van dit pakket,
gevolgd door technische opleidingen (15 %)
en procesopleidingen voor de operators (11 %).
In 2017 lag de focus vooral op “Cruciaal
Veiligheidsgedrag” en het aanspreekgedrag
jegens elkaar. Enkel werken aan technische
competentie is niet meer voldoende om steeds
beter en veiliger te werken. Ook veiligheidsgedrag
en cultuur spelen een cruciale rol. Medewerkers
moeten zich betrokken voelen bij dit proces
en gesteund voelen door hun management.
Hoe sleutelen we in de praktijk aan ons cruciaal
veiligheidsgedrag, en waar moeten we op letten?

Beweeg je muis over
de buttons om de foto’s
te bekijken.

Vorming: geïnvesteerde manuren (verdeling per thema)
Afdeling

Manuren 2017

Aandeel

HSSE/Veiligheid

8.630

42,8%

Technisch

3.010

14,9%

Operations/simulator

2.257

11,2%

E-learning (incl. MOC)

2.041

10,1%

HR/Persoonlijke vaardigheden

380

1,9%

ICT

1.634

8,1%

Andere

18

0,1%

Totaal

17.973

100,0%

Een gespecialiseerde trainingsfirma hielp ons
hierbij op weg en ontwikkelde een methode
om dit te kunnen opvolgen.
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Medewerkers

Vriendenkring

Beweeg je muis over
de foto’s voor meer
informatie

Jaaroverzicht activiteiten
Het doel van de personeelsvereniging Vriendenkring is gezamenlijke initiatieven in teamverband, van sociale, sportieve en/
of culturele aard, stimuleren en ondersteunen om collega’s in hun vrije tijd bij elkaar te brengen. Een bloemlezing hoe in 2017
hieraan vorm werd gegeven.
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Veiligheid in cijfers

Veiligheid

Over de cijfers

Beweeg je muis
over het ‘+’ teken
voor meer informatie.

Veiligheidsresultaten 2017

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP’s eigen medewerkers en
medewerkers van partnerfirma’s (de zogenaamde contractanten
of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen.
Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

HIPO 0
Werkverlet (DAFW) 1 Privé: enkel WN (10)
Aangepast werk/doktersverzorging (Recordable injury) 2
Eerste hulp 11

Eén ongeval met werkverlet in 2017

Schierongevallen 90 V-Observatiekaartjes TAR: 950

Er was één ongeval met werkverlet (days away from work –
DAFW) in 2017. Een contractormedewerker brak zijn been
tijdens het stappen in een opening van een stellingvloer.

Privé-ongevallen met werkverlet:
10 ongevallen geregistreerd die in totaal goed waren
voor 126 dagen werkverlet.
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Veiligheid

Crisisvoorbereiding

Interne evacuatieoefening

Maandelijkse oefeningen

Er vond een interne evacuatieoefening plaats. Hierbij werden
geen externe hulpdiensten betrokken. Deze oefening verliep
zeer vlot en alle noodprocedures werden nauwkeurig gevolgd.

Jaarlijks wordt er twaalf keer de BP-sirene getest. Dit gebeurt
telkens op de eerste vrijdag van de maand om 12.30 uur en
wordt gekoppeld aan een tabletop. Dat zijn crisisoefeningen
waarbij de mensen van de crisisgroep een fictief rampenscenario
bespreken. Soms gaat dit ook gepaard met blusoefeningen.

We hebben in september 2017 een Seveso-oefening gedaan
waarbij we de ganse site hebben ontruimd. Er werd bovendien
een gemeentelijk crisiscentrum opgericht met participatie van
politie, brandweer, noodplanningsambtenaar, BP en dit onder
leiding van de burgemeester.
Er werden ook 4
avondoefeningen
georganiseerd samen
met de brandweerzone
op de BP site.

Training industriële brandbestrijding
Elke maandag wordt onze brandweerploeg onderworpen
aan een training.
Daarnaast volgen alle ploegchefs jaarlijks een externe training
industriële brandbestrijding bij Falck Risc op de Maasvlakte
in Rotterdam. De technieken om een brand of incident te
stabiliseren en te bestrijden worden geoefend aan de hand
van verschillende scenario’s en opstellingen, zoals gaswolk,
vloeistofbranden, enz.
Deze training bestaat uit een dag theorie bij BP Geel met
adembeschermingstraining in blindlooptechnieken en
1,5 dag praktijkervaring bij Falck Risk. In totaal dus 2,5 dag.
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Veiligheid

Verkeer en transport

Transport over water
Aantal scheepstransporten van en naar de aanlegsteiger
van BP in Geel
(Enkel vervoer van vloeibare chemicliën, enkel BP)
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Veiligheid

Verkeersdag

Beweeg je muis over de
foto’s om ze te vergroten.

BP, samen met Infrabel,
op de jaarlijkse verkeersdag

Vrachtvervoer: 6 jaar zonder ongeval
op de weg

De jaarlijkse verkeersdag wordt jaarlijks georganiseerd door de
mobiliteitsdiensten van Geel, Laakdal en Meerhout, Politiezone
Geel-Laakdal-Meerhout en enkele Kempense bedrijven zoals
Janssen Pharmaceutica, De Laak en BP Geel. Plaats van
afspraak was in 2017 het sportcentrum ‘Axxion’ in Geel.
Alle 6de jaarsleerlingen van Geel, Laakdal en Meerhout
werden er de hele dag ondergedompeld in verschillende
workshops rond verkeersveiligheid.

BP Geel produceert ongeveer 1,3 miljoen ton PTA op jaarbasis.
Ongeveer 20% hiervan wordt via vrachtvervoer naar onze klanten
gebracht. De voorbije zes jaren hebben onze 170 chauffeurs bijna
18.5 miljoen kilometer afgelegd zonder een accident. Dit resultaat
werd uitvoerig gevierd samen met de chauffeurs, die dagelijks
verantwoordelijk zijn om alles veilig te vervoeren.

Uniek aan deze editie was de workshop georganiseerd door
Infrabel. Veiligheid en het naleven van de verkeersregels is
een absolute prioriteit voor iedereen. Daarom wil Infrabel
kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van het juist
toepassen van de verkeerscode aan spooroverwegen.
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Emissiecijfers

Milieu &
kwaliteit

(*)

* lucht in 2017

Totale emissie naar lucht
(1) Geleid: emissie via schouwen

> Sommige cijfers gelden enkel voor BP, andere voor
de hele site. Zie de aanduiding in de tabel.

(2) Diffuus: het totaal van lekverliezen via pompen, flenzen, kleppen ...
(3) Cijfers voor de hele site(*)

> De totale emissies zijn gestegen, ondermeer door
een stijging van de emissies van de waterzuivering
en een beperkte stijging van de geleide emissies.

(Relatieve cijfers in kg emissies per ton eindproduct)
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Water 2017

Milieu &
kwaliteit

Lozing via afvalwater

(1) De term ‘andere stoffen’ staat voor de som van
metalen, stoffen afkomstig van de productie bij BP,
zwevende stoffen alsook stikstof en fosfor.

				2011
Andere stoffen (1)		
0,13
COD (2) 			
0,25
Sulfaten & chloriden
1,90
Totaal		
		 2,28

2012
0,07
0,19
1,43
1,69

2013
0,08
0,16
1,58
1,83

2014
0,09
0,20
1,42
1,71

2015
0,11
0,20
1,63
1,94

2016
0,08
0,15
1,31
1,54

2017
0,115
0,157
1,717
1,989

(2) COD staat voor Chemical Oxygen Demand.
In het Nederlands is dat Chemisch ZuurstofVerbruik
(CZV). De met ‘COD’ aangeduide stoffen hebben
een bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig om de
‘verontreiniging’ in water af te breken.
Het COD-cijfer geeft een soort basiskwaliteit weer.
(3) BOD staat voor Biochemical Oxygen Demand.
In het Nederlands is dat Biochemische Zuurstofvraag
(BZV). De met ‘BOD’ is een maat voor de hoeveelheid

(Relatieve cijfers in kg emissies per ton eindproduct)

zuurstof die aerobe micro-organismen nodig hebben
om organische materie af te breken. Het BOD-cijfer
geeft een soort basiskwaliteit van water weer.
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·Deze cijfers gelden voor de hele site.
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Emissiecijfers

Milieu &
kwaliteit

Afvoer van vast afval

1) De term ‘gevaarlijk bedrijfsafval’ is zeer specifiek gedefinieerd in de wetgeving. Het komt er
grotendeels op neer dat alle producten of stoffen die een gevaarslabel (oranje etiket) dragen als
‘gevaarlijk’ worden omschreven. Ook alles wat met olie in contact komt, is gevaarlijk afval. Je zou dit
kunnen vergelijken met het ‘klein gevaarlijk afval’ (KGA) van thuis. Zo is een lege verfpot bijvoorbeeld
gevaarlijk afval, maar ook een filter van paraxyleen (te vergelijken met een brandstoffilter in de auto) en
uiteraard ook alle afval die in contact gekomen is met chemicaliën.
(2) De term ‘niet-gevaarlijk bedrijfsafval’ verwijst naar producten zoals een afvalzak van zand (een
afvalzak van cement is wel gevaarlijk afval), metaalafval, houtafval, isolatieafval, plastic …
(3) Kalkslib is het slib dat ontstaat bij de zuivering van kanaalwater. BP gebruikt dat gezuiverde water
als koel- en proceswater. Het resterende slib bevat zeer weinig verontreinigende stoffen en wordt in de
landbouw toegepast.
(4) Waterzuiveringsslib ontstaat bij de zuivering van BP’s eigen afvalwater en wordt nadien extern
verwerkt door gespecialiseerde firma’s.
(5) Cijfers voor de hele site

(Absolute cijfers in ton per jaar)
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· Sommige cijfers gelden enkel voor BP, andere voor de hele site. Zie de aanduiding in de tabel.
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Milieu &
kwaliteit

Respect voor
het milieu

Lucht

OPSIS: overschrijdingen
informatiedrempel
BP peilt continu met het bewakingssysteem
OPSIS (*) rondom de PX-eenheid naar de
aanwezigheid van koolwaterstoffen zoals
benzeen. De onderneming is overeengekomen
met de overheid dat wanneer dat systeem
gedurende dertig minuten een waarde meet
die de honderd microgram per kubieke meter
overschrijdt, het bedrijf de Milieu-inspectie en
een aantal overheidsinstanties op de hoogte
brengt. Die honderd microgram per kubieke
meter wordt de ‘informatiedrempel’ genoemd.
In 2017 werden er geen overschrijdingen van
de informatiedrempel vastgesteld.
(*) OPSIS is een detectiesysteem, opgesteld in de fabriek rondom
de Paraxyleeneenheid (PX) bij BP in Geel. OPSIS peilt voortdurend
naar de aanwezigheid van benzeen, tolueen en xylenen in de atmosfeer.
Bij een verhoogde uitstoot krijgt de controlekamer onmiddellijk een
alarmbericht.

Beweeg je muis
over de foto’s om
ze te vergroten.
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Milieu &
kwaliteit

Respect voor
het milieu

Geluid

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Vinçotte voerde van
23 januari tot 20 februari 2017 opnieuw immissiemetingen
uit op de vier vaste punten A, B, F en G.
>> Meetpunt A: bij alle windrichtingen is er weinig
tot geen wijziging ten opzichte van de vorige jaren
gemeten.
>> Meetpunt F: bij de wind uit het zuidoosten en
zuidwesten is er weinig tot geen wijziging gemeten.
Bij de wind uit het zuidwesten is er een lichte
stijging waargenomen.
>> Meetpunt B: bij de wind uit het noordwesten zijn er
geen meetresultaten beschikbaar. Bij wind uit het
noorden en noordoosten is er een lichte daling van
dB(A) ten opzichte van 2016.
>> Meetpunt G: bij de wind uit het noordwesten zijn
er geen meetresultaten beschikbaar. Bij wind uit
het noorden is er een lichte daling van db(A) ten
opzichte van 2016.
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Milieu &
kwaliteit

Klimaat

BP trekt mee aan de klimaatkar
De CEO van BP, Bob Dudley, heeft in 2017 de visie van BP nog eens
sterk geformuleerd. We hebben als wereldspeler een dubbele taak. We
moeten de samenleving blijven voorzien van energie en zo het leven van
velen verbeteren. Tegelijkertijd willen we streven naar de koolstofarme
wereld waar iedereen terecht om vraagt. BP heeft als groep vier pijlers
gedefinieerd waarop de strategie gebouwd zal worden.

1
2
3
4

Als onderdeel van de BP-groep is het ook onze taak in Geel om de
duurzame ambitie waar te maken. Zo hebben we in Geel als eerste
ter wereld PTAir op de markt gebracht. Met dat basisproduct kan
de ecologische voetafdruk van PET sterk verlaagd worden.
Maar ook de opening van de nieuwe containerterminal betekent een grote
stap vooruit voor de veiligheid in onze buurt en het milieu in het algemeen.
In het jaarverslag 2016 vind je alle informatie over het opzet hiervan.

Hernieuwbare energiebronnen: BP investeert in hernieuwbare energie zoals windmolenparken en biodiesel.
Alle beetjes helpen: BP heeft een soort benzine ontwikkeld die de motor van een voertuig reinigt tijdens het rijden.
Daardoor kan je verder rijden met minder benzine. BP brengt een vliegtuigbrandstof op de markt die gemaakt is
van huishoudelijk afval.
Olie naar gas: Gas produceert voor een gelijkaardige energieproductie de helft minder koolstofuitstoot dan olie.
Aardgas is dus milieuvriendelijker dan aardolie. Daarom kiest BP voluit voor gas.
Digitalisering werkt: Nieuwe technologieën en een doorgedreven digitalisering kunnen de processen veiliger,
efficiënter en duurzamer maken. Daarom zet BP nog meer dan vroeger in op innovatie en digitale oplossingen.
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Communicatie

Publicaties

Buren-magazine
Buren-magazine verschijnt jaarlijks. Het tijdschrift wordt
uitgegeven door BP in Geel voor de omwonenden van
de fabriek en verspreid in de deelgemeenten Oosterlo,
Stelen, Winkelomheide (Geel), Eindhout (Laakdal) en Zittaart
(Meerhout). Buren wordt ook gestuurd naar de eigen
medewerkers, huiscontractanten, interims, gepensioneerden,
allerlei instanties en de pers. Buren-magazine heeft een
oplage van ongeveer zevenduizend exemplaren per editie.
Voor meer informatie kan u terecht op de website van BP,
www.bpgeel.be

Beweeg je muis
over het ‘+’ teken
voor meer informatie.

team

Magazine voor wie werkt voor BP in Geel
Jaar 2017 • nr. 2

Team
Team is de naam van het personeelsblad van BP in Geel.
Het wordt verspreid bij de eigen medewerkers,
huiscontractanten, interims en gepensioneerden.
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Communicatie

Extern

Overleg en consultatie: Overlegcommissie
De Overlegcommissie werkt volgens strikte voorwaarden,
opgelegd door het Ministerie van Leefmilieu, en wil
‘minimaal de klachten van de omwonenden inventariseren,
mogelijkheden ter oplossing voorstellen en de omwonenden
en de overheden inlichten over de reeds gevoerde en de te

voeren milieupolitiek.’ De commissie kwam in 2017
samen op 19 april en 25 oktober. In de Overlegcommissie
zitten vertegenwoordigers van Geel, Laakdal, Meerhout,
de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen,
de Milieu-inspectie, INEOS, JBF en BP.

Bedrijfsbezoeken: Relatie tussen onderwijs en industrie aanscherpen
Het gebeurt wel eens dat bepaalde vacatures niet ingevuld
geraken. Om die reden zet BP volop in op het begeleiden van
studenten bij stages of eindwerken, maar ook op bedrijfsbezoeken. 19 onderwijsinstellingen bezoeken BP in Geel,
van middelbaar tot hoger onderwijs. Zo vinden onderwijs en
industrie elkaar op onze werkvloer en kunnen de studenten
beter voorbereid worden op de arbeidsmarkt.
Een win-win situatie!

Een bedrijfsbezoek duurt in regel een drietal uren.
Meer informatie en een inschrijvingsformulier kunt u
vinden op de website
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Communicatie

Groene Telefoon

Groene Telefoon: minder klachten

om hun (milieu)hinder stelselmatig te verminderen, en het goed
functionerend overleg met overheden en omwonenden vertalen
zich echter in een historisch laag klachtencijfer.

In 2017 waren er 12 oproepen via de groene telefoon.
9 daarvan handelden over geluid, 2 over geur en 1 andere
klacht. 1 klacht was niet te relateren aan de activiteiten
van BP. De geluidsklachten handelden ondermeer over de			
Geluid		
scheepslossingen en treinrangeringen De geurklachten
Geur
handelden over azijnzuur, en over geur ten gevolge van de
Andere
brandweeroefeningen. De ‘andere’ klacht betrof lichthinder.

2011
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1

De Groene Telefoon is een gratis 0800-lijn waarmee
buurtbewoners en bedrijven BP, INEOS en JBF 24 uur op
24 kunnen contacteren in verband met eventuele hinder
vanwege de fabriek.
De voorbije drie jaar nam het aantal klachten van buurtbewoners
over de industriële activiteiten op de BP-site in Geel met meer
dan 60 % af. Het aantal klachten over hinder in de buurt van de
BP-site naast de snelweg in Geel is nooit zo laag geweest als nu.
Dat is des te opmerkelijker omdat de activiteit er de voorbije jaren
alleen maar toenam. Er zijn inmiddels ook al drie bedrijven (BP,
Ineos en JBF) op de site actief. De inspanningen van die bedrijven
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