Anti-slavernij
en mensen
handel
BELEIDSVERKLARING

DOELSTELLING

Deze beleidsverklaring geeft blijk van de toewijding van ons bedrijf aan het
voorkomen van slavernij en mensenhandel in onze zakelijke activiteiten, en de
stappen die wij hebben genomen om te voorkomen dat hiervan sprake kan
zijn in onze bedrijfsvoering en leveringsketen. Een ieder is ervoor verantwoordelijk zich bewust te zijn van de risico’s. Bij A.Hak Pipelines & Facilities zijn wij
trots op onze ethische normen die onderdeel zijn van onze bedrijfscultuur, en
overeenkomen met de uitgangspunten van hedendaagse slavernijwetgeving.

A.Hak Pipelines & Facilities
onderkent dat slavernij en
mensenhandel nog steeds een
veelal verborgen probleem is in
onze wereldwijde samenleving.
Het doel van ons bedrijf is om
onze verantwoordelijkheid te
nemen door onze medewerkers
bewust te maken van de
risico’s in onze bedrijfsvoering
en leveringsketen, hoe
klein deze soms ook
lijken. Onze medewerkers
worden aangespoord om
zorgen hieromtrent aan het
management te rapporteren,
waarvan op haar beurt wordt
verwacht dat zij hierop actie
neemt.

TOEPASSINGSGEBIED

Dit beleid heeft betrekking op de activiteiten van A.Hak Pipelines & Facilities.
COMMITMENT & HERZIENING

Dit beleid wordt jaarlijks herzien en kan ook gedurende een jaar worden
gewijzigd als o
 mstandigheden dit vereisen.
BORGING

Onze onderneming voorkomt slavernij en mensenhandel met onze
initiatieven om risico’s te identifi ceren en beperken door, onder meer:
Geen zaken te doen met ondernemingen die bij ons weten op enigerlei
wijze betrokken zijn bij slavernij of mensenhandel.
Te investeren in langdurige relaties met onze leveranciers en onder
aannemers en onze verwachtingen met betrekking tot zakelijk gedrag
duidelijk te maken.
Ons beleid omtrent de bestrijding van slavernij en mensenhandel te
ontwikkelen en dit na te leven.
De contracten in onze leveringsketen te herzien en waar nodig aan te
passen zodat deze voldoen aan de meest recente slavernijwetgeving.
Processen geïmplementeerd te hebben en houden die klokkenluiders
aanmoedigen en beschermen.
Een gedragscode geïmplementeerd te hebben die de basis biedt voor
onze bedrijfscultuur en onze toewijding aan integriteit en respect voor
mensenrechten benadrukt.

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