
Beleid
De bedrijfsvoering van VCK Travel is erop gericht om op een maatschappelijk verantwoorde wijze  te ondernemen, 
zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Wij proberen de negatieve gevolgen voor het 
milieu vanuit onze eigen activiteiten te voorkomen en waar mogelijk te reduceren.  

Geen voetafdruk! 
Het uitgangspunt van VCK Travel is om in de toekomst ten aanzien van het milieu geen voetafdruk meer 
achter te laten. Hiertoe hebben wij een milieu managementsysteem ingericht. De doelstelling is om een 
aantal maatregelen in te voeren die er voor zorgen dat VCK Travel jaarlijks minder CO2-uitstoot zal veroorzaken 
zodat we uiteindelijk tot 100% komen.  

Voor de beheersing van de milieuaspecten is een milieumanagementsysteem ingericht en 
geïmplementeerd in de gehele VCK Travel organisatie op alle kantoren. Dit 
managementsysteem is gecertificeerd volgens de ISO 14001:2015 norm. De QHSE 
Coördinator heeft de verantwoordelijkheid en de taak om dit managementsysteem te 
onderhouden en continu te verbeteren. Ons beleid voor milieu is van toepassing op de gehele organisatie 
en geldt voor alle managers en medewerkers van VCK Travel. 

Milieubeleid
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• Milieuaspecten worden betrokken bij de besluitvorming over huidige en toekomstige werkzaamheden.
• Onze aandacht gaat uit naar onze gehele productketen waar wij onderdeel van zijn.
• Het continu optimaliseren van onze processen en het investeren in duurzame maatregelen 

draagt bij tot de realisatie van ons beleid.
• Het naleven van onze vergunningen en andere relevante milieu wet- en regelgeving inclusief vrijwillig 

onderschreven eisen.
• Het voorkomen van milieuvervuiling.
• Het beleid besteedt actief aandacht aan het gedrag van onze medewerkers, om een bijdrage te leveren 

aan de realisatie van de milieumaatregelen.

Wij spannen ons in om de milieurisico's van onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te voorkomen 
of te reduceren en het milieumanagementsysteem continu te verbeteren. 

Plan van aanpak 
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Uitgangspunten 
De uitgangspunten van ons milieubeleid zijn: 

• De milieuaspecten van onze activiteiten en diensten die in wisselwerking met het milieu kunnen staan 
inzichtelijk te hebben.

• Te bepalen welke wet- en regelgeving op die aspecten van toepassing is en hoe we de nadelige effecten 
op het milieu kunnen beheersen, verminderen of zelfs helemaal kunnen voorkomen. Hierbij houden wij 
tevens rekening met de milieuaspecten van onze leveranciers.

• Onze medewerkers te voorzien van de juiste middelen, kennis en vaardigheden zodat zij in staat 
zijn op een milieuverantwoorde wijze te handelen, ook bij eventuele calamiteiten.

• De uitvoering van onze activiteiten te controleren door middel van metingen, monitoring, audits 
en inspecties. Afwijkingen door middel van correctievemaatregelen te verhelpen en door 
continu verbeteringen door te voeren herhaling in de toekomst te voorkomen.

• Jaarlijks concrete milieudoelstellingen af te spreken. Middelen die nodig zijn om deze 
doelstellingen te bereiken worden door de directie ter beschikking gesteld.

• De voortgang van onze doelstellingen, verbeteringen en correctieve maatregelen op 
milieugebied in het MVO plan van aanpak te bewaken en te borgen.

• Jaarlijks de werking van ons milieumanagementsysteem door de directie te laten beoordelen 
en eventueel bij te sturen.




