
 
 

CO-2 BELEIDSVERKLARING  
 

De directie van Flexcorail BV gevestigd te Beverwijk verklaart hierbij dat: 
 
Het beleid ten aanzien van de productie van CO-2 is: 

 Voldoen aan de eisen die heden ten dage gesteld worden aan de reductie van uitstoot van CO-2. 

 Mede te werken aan de eisen welke onze opdrachtgevers ten aanzien van de reductie van 
uitstoot van CO-2 stellen 

 Het terugdringen van de CO-2 uitstoot, direct en indirect met een zo groot mogelijk percentage 
als redelijkerwijs mogelijk is 

 
Om dit te bereiken heeft de directie zich de onderstaande doelen opgelegd: 

 Het opstellen van een CO-2 footprint teneinde vast te stellen hoe groot de CO-2 uitstoot is. 

 Het bereiken van minimaal certificering van trede 3 van de CO-2 prestatieladder 

 Het middels energie besparende maatregelen terugdringen van het energiegebruik 

 Het, op termijn, vervangen of aanpassen van het voertuigenpark waarbij wordt voldaan aan de 
volgende eisen 
- Zo mogelijk een lager energielabel teneinde de uitstoot van CO-2 terug te dringen 
- Voldoen aan arbo-eisen t.b.v. personeel dat vaak grotere afstanden aflegt 
- Voldoen aan comfort- en ruimte eisen voor personeel en materieel 

 Het middels voorlichting aan het personeel bereiken van een beter CO-2/milieu bewustzijn tijdens 
toolboxen en andere wijzen van voorlichten. 

 
Flexcorail BV heeft een aantal punten hoog in het vaandel staan waarbij wij als voorbeeld moeten dienen 
voor de branche waarin wij werkzaam zijn, dit zijn: 

 Flexcorail wenst te werken aan een schoner milieu 

 Flexcorail werkt aan het ondersteunen van het CO-2 beleid van haar opdrachtgevers 

 Flexcorail neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de terugdringing van CO-2 emissie 
door het bedrijf 

De directie acht het van het hoogste belang dat er gestreefd wordt naar een continue verbetering van de 
prestaties met betrekking tot een schoner en gezonder milieu. Om deze continue verbetering en de 
bovengenoemde doelen te bewerkstelligen zal een plan van aanpak worden opgesteld. Jaarlijks zal het 
beleid (en de doelstellingen) bekend gemaakt worden met behulp van een jaarplan. Toetsing van het 
beleid (en het jaarplan) zal jaarlijks plaatsvinden en worden verwoord in een jaarverslag. 
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