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Beleidsverklaring / KAM-Doelstelling 
De directie van Track Line B.V. verklaart zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en 
voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers. Zij vindt het niet meer dan logisch om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben om zo een 
steentje bij te dragen aan mens, milieu en maatschappij. 
 
In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan: 

• De applicatie van wegmarkeringsmaterialen; 
• Het reinigen van oppervlakken en/of verwijderen van wegmarkeringen d.m.v. waterstralen; 
• Werkzaamheden in het kader van gladheidsbestrijding. 

 

Geleverde producten en diensten dienen te voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van opdracht-
gevers. Voor continue verbetering van de kwaliteit, veiligheid, gezondheid (welzijn) en milieu (inclusief 
reductie CO2-emissie) wordt gezorgd door toepassing van de plan-do-check-act methodiek. Een en ander in 
lijn met de geldende versie van de ISO-9001, de VCA, de BRL-9142 en het Handboek CO2 – 
Prestatieladder.  
 
Ongewenste gebeurtenissen zoals persoonlijk letsel, milieuschade, materiële schade en financiële schade 
en/of onnodige hinder voor de omgeving willen we voorkomen door toepassing van het kwaliteitsbeheer-
systeem. Eveneens willen we het milieu zo min mogelijk te belasten. Onder andere door onnodig 
brandstofverbruik te voorkomen, de hoeveelheid afval te verminderen en eigen afval af te (laten) voeren 
naar erkende verwerkers. 
 
We hebben onszelf tot doel gesteld om per ton omzet de CO2-emissie te reduceren met 3% in 2022 en 5% 
in 2027 gerekend vanaf het referentiejaar 2017. In het energiemanagementplan is deze doelstelling nader 
uitgewerkt. Een aspect is de jaarlijkse vastlegging van de CO2-uitstoot en het periodiek rapporteren over de 
voortgang mbt de CO2-reductiedoelstellingen.   
 
Mee door deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens Track Line B.V. werken, 
(potentiële) opdrachtgevers en andere belanghebbenden op de hoogte gebracht van de CO2-reductiedoel-
stellingen die de directie heeft vastgesteld voor het bedrijf en, indien van toepassing, voor de projecten 
waarop een CO2-gerelateerd gunningsvoordeel 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. 
 
Track Line verplicht haar medewerkers en haar onderaannemers: 

• De wettelijke voorschriften alsmede de bedrijfseigen en project specifieke regels, voorschriften en 
instructies nauwgezet op te volgen; 

• Zich zodanig te gedragen dat ze zichzelf en anderen niet in gevaar brengen of hinderen; 
• De arbeids- en beschermingsmiddelen, materieel en materialen op de juiste wijze te gebruiken; 
• Onveilige, ongezonde situaties en afwijkingen terstond te melden bij de leidinggevende; 
• Bij te dragen aan continue verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid (welzijn) en milieu. 

 
Met dit beleid willen we voldoen aan onze eigen doelstellingen, alsmede de wettelijke verplichtingen. 
 
 
Leerdam, 26 maart 2018 
 
 
 
 
H.C. Burggraaf 
Directeur Track Line B.V. 
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