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Normen
Het integrale handboek dat voor u ligt voldoet aan de volgende normen.
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Beleidsverklaring
CO2 P restati el add e r (2. B. 4)
Loon- Grondverzet- en transportbedrijf Geurs BV wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor een meer
energie- en milieuvriendelijke manier van werken en het streven is naar een continue verbetering. Om die
reden zal Loon- Grondverzet- en Transportbedrijf Geurs BV voorstellen implementeren, die zorgen voor een
meer energie- efficiëntie en een positieve invloed hebben op het milieu, als deze voorstellen winstgevend
blijken te zijn en voldoen aan de verplichtingen die wij hebben aan de klanten zoals kwaliteit en veiligheid. Wij
zijn betrokken bij de inzet van energiemanagement in ons bedrijf waarbinnen wij de juridische zeggenschap
hebben. Wij zijn bereid ons bewustzijn te vergroten over ons energiegebruik en de gevolgen hiervan op het
milieu.
Het energiebeleid wordt in de praktijk nageleefd door:
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Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld en
herzien.

Het inspelen op de aanzienlijke energieverbruik gebieden, met name
o Registratie van het energieverbruik op zowel organisatieniveau als specifieke inventaris.
o Het selecteren van een of meer domeinen van processen op gezette tijden voor een evaluatie van
de energiesituatie.
o Gericht op het energieverbruik in verband met de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur.

Het transparant maken van het energieverbruik voor alle medewerkers en met hen overleggen en
inventariseren, hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het energieverbruik, zonder enig vermindering van
de te leveren kwaliteit
Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen die kunnen bijdragen aan de
vermindering van het energieverbruik.

Loon- Grondverzet- en Transportbedrilf Geurs BV zal de relevante wetgeving en relevante eisen van de
autoriteiten op het gebied van energie en andere bepalingen naleven. Deze beleidsverklaring staat iedereen
intern en extern ter beschikking en wordt jaarlijks beoordeeld en zo nodig aangepast. Wij verwelkomen alle
steun zodatwe gezamenlijk energie kunnen besparen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een beter
milieu

Doelstel I i n gen/(ve rbeter)acties
ln document CO2 reductiemaatregelen (315.4) ziln onze doelstellingen en verbeteracties weergegeven.
Om deze doelstellingen te realiseren stellen wij de benodigde middelen (o.a. tijd, budget, vaardigheden,
personeel) beschikbaar, afgestemd op de haalbaarheid.

Het lntegrale Management Systeem zelf en de werking daarvan wordt jaarlijks beoordeeld door de directie.
Op basis van deze beoordeling worden zo nodig de doelstellingen aangepast.
Alle medewerkers en i[delijke medewerkers die voor ons of namens ons werkzaam zijn worden jaarlijks op de
hoogte gesteld van de \houd van de (vernieuwde) beleidsverklaring.
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