Milieu
bescherming
& -bewustzijn
BELEIDSVERKLARING

A.Hak Pipelines & Facilities
streeft ernaar om te excelleren
in milieubescherming en –
bewustzijn. Dit doen wij door de
meest gepaste werkmethodes in
elk aspect van onze dagelijkse
bedrijfsvoering te gebruiken.
Continue verbetering in onze
prestaties op milieugebied
verkrijgen wij door duidelijke
doelstellingen te definiëren, hun
voortgang en te meten en hun
resultaten te communiceren.

Om hierin optimale resultaten te behalen, zal A.Hak Pipelines & Facilities:
Zich houden aan alle relevante wet- en regelgeving, terwijl klant- en
marktvereisten in deze context in aanmerking worden genomen;
Een Milieumanagementsysteem hanteren dat voldoet aan de eisen uit ISO 14001;
Elke verstoring aan locaties met bekende ecologische, archeologische of
historische waarde minimaliseren;
Elke verstoring aan de aarde, waterwegen, de natuur, flora, fauna en
natuurgebieden minimaliseren, gebaseerd op een gedetailleerde
projectplanning, en schade hieraan voorkomen of beperken door
alle beschikbare opties tijdig en proactief te overwegen;
Vervuiling van grond, water en de lucht voorkomen;
Elke mogelijke methode toepassen die is gericht op het verminderen van de
afvalproductie of andere negatieve effecten die onze bedrijfsvoering kan hebben;
Alle belanghebbenden die door ons werk worden beïnvloed in overweging
nemen en voldoen aan al hun verzoeken die wij redelijkerwijs kunnen uitvoeren;
Onze medewerkers en onderaannemers trainen en opleiden om hun bewustzijn,
vaardigheden en theoretische en praktische kennis over milieumanagement
continu uit te breiden;
Onze CO2-uitstoot reduceren;
Eventuele tekortkomingen of onvolkomenheden in onze organisatie
en processen identificeren en oplossen;
Daar waar mogelijk de kansen oppakken en de risico’s beheersen
voortkomend uit onze activiteiten.
Om bovenstaande te realiseren worden er voldoende middelen beschikbaar
gesteld om als organisatie milieubewust de werkzaamheden uit te voeren.
Jaarlijks worden relevante doelstellingen bepaald om de milieu effecten
voortkomend uit onze activiteiten te verminderen. Dit beleid en de hierbij horende
procedures jaarlijks beoordelen om zeker te stellen dat zij volledig relevant blijven
en deze indien nodig aan te passen om optimale resultaten te bereiken.

Deze beleidsverklaring en het toepassingsgebied van het
managementsysteem (scope en organisatieonderdelen) zijn
opvraagbaar en beschikbaar voor iedere geïnteresseerde.
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