
BELEIDSVERKLARING  
 
Bruco Zegveld B.V. met de onderliggende werkmaatschappijen heeft  als doel het fungeren als een 
klantgerichte organisatie voor het  aannemen en uitvoeren van diverse bouwprojecten. Dit  dient plaats 
te vinden bij langdurige relaties waarbij kwaliteit, milieu en veiligheid hoog in het vaandel staat. 
 
Om deze positie te handhaven en ervoor te zorgen dat het bovenstaande bereikt wordt is het hieronder 
staande beleid ontwikkeld. Voor de CO2-prestatieladder is de onderstaande aparte emissieverklaring 
opgesteld. 

Bruco Zegveld B.V. met de onderliggende werkmaatschappijen 
zijn er tevens op gericht om op basis van analyses van gegevens 
en informatie continu te verbeteren.  
 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Deming-
Cirkel, wat een goede weergave geeft van de continue 
verbetering bij Bruco Zegveld. 
 
 

Hiervoor worden jaarlijks doelstellingen vastgelegd om hier sturing aan te geven. 
Daarnaast is een CO2-reductieverklaring opgesteld door Bruco Zegveld B.V. te Zegveld. 
 
Het emissiereductiebeleid is erop gericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en te 
beperken. Dit gebeurt door het energiegebruik te reduceren met 35 % tot in 2022 vanaf het 
referentiejaar 2018 in een herhalend proces van inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf 
voorkomende energiestromen. 
 
In het energiemanagementplan worden doelstellingen genoemd die ons emissiereductiebeleid verder 
uitwerken. Door periodieke beoordeling zal de directie vaststellen of reductiedoelstellingen zijn 
gerealiseerd. Door het inzetten van de plan-do-check-act methodiek zal worden gestreefd naar het 
continu verbeteren van ons energiemanagementsysteem. 
 
Mede door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens ons bedrijf 
werkzaam zijn, (potentiële) opdrachtgevers en andere belanghebbenden op de hoogte gebracht van de 
reductiedoelstellingen die de directie heeft vastgesteld voor het bedrijf en, indien van toepassing, voor de 
projecten waarop een CO2-gerelateerde gunningvoordeel is verkregen. 
  
Door de directie zullen toereikende middelen beschikbaar worden gesteld om de doelstellingen te 
bereiken en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de aan ons bedrijf gerelateerde initiatieven op 
het gebied van CO2-reductie. 
 
Wij steven naar een CO₂-bewuste bedrijfsvoering op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, om van daaruit 
een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de 
noodzaak tot CO2-reductie bij medewerkers, ketenpartners en overige belanghebbenden te realiseren. 
 
Door de directie is mevrouw M. Pels aangewezen als CO2-Functionaris, preventiemedewerkster en KAM-
coördinator. 
 
Deze verklaring is opgesteld en ondertekend door de directie van Bruco Zegveld B.V. 
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