baukes n.v.' Quality, Safety, Health,
Environmental and Community declaration
1.1

POUCY

It is the Policy of HAUKES N.V. to operate in a safe, responsible manner, respecting the environment, safety and health
of our workers, our customers, sustainability of our organization and the community in which we are active.
We will on no account be reckless with our values on safety, health, environment, sustainability and community with
the purpose of increasing profit or production. This policy aims at preventing illness, personal injury, material and
environmental damage.
Such, by identification and evaluation of the hazards and risks present in our organization, taking in consideration the
legal and standard as well as our customers' requirements.
The policy is focused upon services and products that meet our customers' expectations and to improve the quality of
service, the products and our organization in a sustainable manner.

Of all Haukes N.V. employees it is expected that they understand this policy and the accompanying principles and will
actively support its promotion.

1.2

Principles

The principles of this policy are applicable to all settlements and activities of Haukes N.V.
•Compliance with legal and other requirements
We keep ourselves to all applicable laws and regulations and even expect more stringent standards of ourselves and
our suppliers where we identify unacceptable risks.
•Prevention of incidents
We put human life above everything and go according to risks. We continuously strive to create an environment in
which there are no incidents in the field of safety, health and environment.
•Prevention of environmental pollution

We support sustainable development and prevention of environmental pollution by involving social responsibility,
economic growth and high environmental quality in our decision-making process.
•Training
We secure professional competency of our employees through instruction and training, internal and external.
•Internal Audits en Corrective/Preventive measures
We do periodic internal audits at all settlements of Haukes N.V., through which recorded non-compliances and/or
observations are addressed with corrective and/or preventive actions.
•Monitoring en (Management! Review

We periodically monitor and evaluate the effectiveness of our Health, Safety, Environmental and Quality
management system./
•Accountability

We all have the obligation to adhere to and apply these values and principles.
•Sustainabilitv
Promote Interdependence by being mutually responsible for and sharing a common set of principles with others.
The policy, the principles, objectives and duties, will be annually evaluated on current interest by the Chief Executive
Officer through the Management Review. Also incidents and level of science, public health care and/or environment

can be part of the reasons for revision and adjustment of this policy.

Mr. H.G.M.Haukes

Chief Executive Officer
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HAUKES N.V.' KWALITEITS-, VEILICHEIDS-,
GEZONDHEIDS-, MILIEU- EN
GEMEENSCHAPSVERKLAR1NC
1.1

HET BELEID

Het is HAUKES N.V.'s beleid om te opereren op een veilige, verantwoorde wijze, waaruit respect spreekt voor het
milieu, de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten, duurzaamheid van onze organisatie en de
gemeenschap waarin wij actief zijn. Wij zullen op geen enkele manier roekeloos omgaan met onze waarden op het
gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, duurzaamheid en gemeenschap met de bedoeling onze winst of productie te
verhogen. Dit beleid is erop gericht om ziekte, persoonlijk letsel, materiele en milieuschade te voorkomen.
Dit aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende risico's en gevaren, rekening
houdend met wetten en normen en de eisen van de klant.
Het beleid is er tevens op gericht diensten en producten te leveren die voldoen aan de wensen van de klant en om
voortdurend te werken aan verbeteringen van de kwaliteit van de dienst, het product en van de organisatie op een
duurzame manier.

Van alle HAUKES N.V. medewerkers wordt verwacht dat zij dit beleid en de daarbij behorende principes begrijpen en
een actieve bijdrage zullen leveren aan de promotle hiervan.

1.2

De principes

•Toepasseliikheid
De principes van dit beleid zijn van toepassing op alle vestigingen en alle activiteiten van HAUKES N.V.
•Nolevina wetteliike en andere eisen
Wij houden ons aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en hanteren zelfs strengere normen voor onszelf
en onze leveranciers daar waar wij onaanvaardbare risico's constateren.
•Preventie van onQevalten
Wij stellen het menselijk leven boven alles en gaan overeenkomstig om met risico's. Wij streven onophoudelijk naar
een werkomgeving waarin er zich geen incidenten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voordoen.
•Preventie van milieuvervuilina
Wij steunen duurzame ontwikkeling en preventie van milieuvervuiling door in ons besluitvormingsproces rekening
te houden met maatschappelijke verantwoordelijkheid, economisch succes en hoogstaande kwaliteit voor het
milieu.
•Training
Wij waarborgen vakkundigheid van onze medewerkers middels opleiding en training, zowel intern als extern.
•Interne Audits en Correctieve/Preventieve maatreaelen
Wij voeren periodiek interne audits uit bij alle vestigingen van Haukes N.V., waarbij geconstateerde afwijkingen
en/of observaties worden aangepakt middels het nemen van correctieve en/of preventieve maatregelen.
•Monitoring en (Management) Review
Wij monitoren en evalueren het Veiligheids-, Gezondheids-, Milieu- en Kwaliteitsmanagementsysteem periodiek op

doeltreffendheid en effectiviteit.
•Aansorakeliikheid
Wij hebben allemaal de plicht deze waarden en principes na te leven en toe te passen.
•Duurzaamheid

Bevorderen van onderlinge afhankelijkheid door wederzijds verantwoordelijk zijn voor en het delen van een
gemeenschappelijke reeks van principes met anderen.
Het beleid, de principes, en de doel- en taakstellingen zullen jaarlijks geevalueerd worden op actualiteit door de Chief
Executive Officer tijdens de Management Review. Ook incidenten en de stand der techniek, gezondheid- en/of
milieukunde kunnen aanleiding zijn om ditjseieid ddii le schecpen of aan te passen.

Dhr. H.G.M.Haukes

Chief Executive Officer

