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Beleidsverklaring CO2 management
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De directie van Harkboot.nl BV legt haar MVO beleid vast in een managementsysteemvolgens de
normering CO2 prestatieladder 3.1 niveau 5 en VCA**2017/6.0.
Doelstelling hierbij is het onderhouden van een continu verbeterproces binnen en buiten de
organisatie m.b.t.de kwaliteit van de activiteiten, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen en
CO2 reductie.
Harkboot.nl BV zal voorstellen implementeren, die zorgen voor een effectieve positieve invloed op het
milieu, mits deze niet ten koste gaan van kwaliteit en veiligheid. Wij zijn betrokken bij de inzet van
energiemanagement in ons bedrijf. Wij zijn bereid ons bewustzijn te vergroten over ons
energiegebruik en de gevolgen hiervan op het milieu. Daarnaast zijn we bereid deze boodschap naar
buiten te brengen en anderen te stimuleren m.b.t. het behalen van milieudoelstellingen en actief
participeren in CO2 reductie.
Het energiebeleid wordt in de praktijk nageleefd door:
• Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld
en herzien.
• Het implementeren en gebruiken van alternatieve en groene energie waarmee uitstoot vermindert
wordt.
• Het bewust maken van en motiveren van medewerkers en relaties om zo het belang van een schone
toekomst te onderstrepen.
• Het onderhouden van een accurate emissie administratie welke halfjaarlijks geüpdatet dient te
worden.
• Het starten van initiatieven binnen de keten waarmee meerdere partijen gestimuleerd en
geïnstrueerd worden over duurzaam ondernemen.
• Het aanspreken van ketenpartners op hun CO2 en MVO beleid. En ook eisen stellen aan
up- en downstream ketenpartners.
Harkboot.nl 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 zal jaarlijks beoordeeld en zo nodig aangepast worden. Wij verwelkomen alle
initiatieven en zodat we gezamenlijk energie kunnen besparen en CO2 uitstoot kunnen
reduceren en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu
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