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Eijgenhuijsen wil een betrouwbare partner zijn voor haar klanten en daarbij rekening houden met 
zorg voor het milieu.  
 
Eijgenhuijsen werkt dan ook actief aan het beperken van de effecten op het milieu bij alle 
uitgevoerde diensten. 
 
Dit document beschrijft het milieubeleid zoals dat is geïmplementeerd bij Eijgenhuijsen.  

Milieumanagement 
Het milieubeleid is gericht op een voortdurende verbetering van de milieuprestaties. 
 
Eijgenhuijsen houdt een efficiënt en doeltreffend milieumanagementsysteem in stand. Dit systeem 
is gebaseerd op en voldoet aan de standaard NEN-EN-ISO 14001:2004. Verder is het beleid 
gebaseerd op de voor Eijgenhuijsen belangrijkste milieueffecten.  
 
Het systeem is samengevoegd met en gekoppeld aan andere managementfuncties.  
 
Om het effect op het milieu te minimaliseren en om de ambities te bereiken stelt de directie aan de 
hand van de beleidsstukken, in samenwerking met de afdelingshoofden, jaarlijks een plan op, 
waarin gekwantificeerde doelen worden geformuleerd. 
 
Deze doelstellingen worden vertaald naar afdelingsdoelstellingen. Bij deze jaarlijkse doelstellingen 
wordt tevens aangegeven op welke wijze wordt gemeten of de doelstellingen behaald worden.  
 
Eijgenhuijsen stelt zichzelf ten doel het milieumanagementsysteem en de doeltreffendheid ervan 
continu te blijven verbeteren.  

Wetgeving 
Eijgenhuijsen streeft ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot 
milieu.  
 
Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving worden gevolgd en indien wijzigingen in de wet hier 
om vragen, worden aanpassingen in de organisatie tijdig doorgevoerd.  

Middelen 
Om het milieumanagementsysteem goed te laten functioneren en effectief te laten zijn worden de 
benodigde middelen (in tijd en geld) ter beschikking gesteld. 

Betrokkenheid van medewerkers 
Eijgenhuijsen streeft naar een grote bewustheid bij alle medewerkers en betrokkenheid door alle 
medewerkers. 
 
Alle medewerkers worden ingelicht over het milieumanagementsysteem en worden aangezet tot 
actief gestructureerde en systematische inspanningen voor het milieu om vervuiling te voorkomen 
en om de milieuprestaties continue te verbeteren.  
 
Intern wordt er regelmatig gecommuniceerd over de milieuprestaties.  
 
Waar nodig worden de milieumaatregelen opgenomen in procedures en werkinstructies. 
 
Ook wordt  deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. Zo worden de 
chauffeurs bijvoorbeeld getraind op rijvaardigheden, zoals een training “Het Nieuwe Rijden”. 
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Reduceren van de milieubelasting 
Eijgenhuijsen stelt zichzelf ten doel de milieubelasting waar mogelijk te reduceren. 
 
Speerpunten welke er door Eijgenhuijsen zijn vastgesteld zijn: 

- Reductie van CO2 uitstoot 
- Reductie van afval 
- Besparing van energie 

Reductie van CO2 uitstoot 
De belangrijkste bron van CO2 uitstoot is het transport. Daarom streeft Eijgenhuijsen naar een 
laag dieselverbruik en lage uitlaatgas- en fijnstof-emissiewaarden. 
 
Het wagenpark wordt geleased. Daarmee is de oudste wagen nooit ouder dan 5 jaar en zijn de 
motoren van de laatste generaties en de emissie daarmee geborgd. Ook waarborgt dit het kunnen 
betreden van binnensteden waar maximum grenzen voor uitstoot worden gehanteerd. Hiermee 
houdt Eijgenhuijsen de uitstoot van CO2 al vanaf het begin zo laag mogelijk.  
 
Dankzij de door IT-geoptimaliseerde planning wordt er gezorgd voor een optimale inzet van het 
transport, om zo de CO2 uitstoot zo ver mogelijk te reduceren.  
 
Daarnaast wordt er op een juiste wijze met de klant gecommuniceerd om onnodige routes en 
reistijden te voorkomen.  
 
Speerpunten met betrekking tot dit onderwerp zijn: 

- Een milieubewust wagenpark 
- Het continue monitoren van de CO2 uitstoot  
- Een zo efficiënt mogelijke planning  

Reductie van afval 
Eijgenhuijsen probeert afval te vermijden, verwerkt stoffen met restwaarde op de gebruikelijke 
wijze en verwijdert het afval systematisch. 
 
Wat verpakking betreft is Eijgenhuijsen veelal afhankelijk van de opdrachtgevers waar de goederen 
voor geplaatst worden. Echter daar waar zelf voor verpakkingsmateriaal gekozen mag worden, 
maakt Eijgenhuijsen met name gebruik van speciaal ontwikkelde transportpallets die hergebruikt 
kunnen worden. 
 
Steeds meer klanten proberen verpakkingsmateriaal te hergebruiken. Eijgenhuijsen ondersteunt 
deze initiatieven en geeft hier aan de volledige medewerking. Dit bijvoorbeeld in de vorm van het 
retourneren van verpakkingen.  
 
Al het afval wordt gescheiden volgens de wettelijke en gemeentelijke eisen.  
 
Papieren verpakkingen die worden afgevoerd, worden door middel van een kartonpers met 
shredderfunctie vernietigd. Hierdoor wordt het aantal afvoerritten voor papieren afval tot een 
minimum beperkt.  
 
Eijgenhuijsen Precisievervoer B.V. staat vermeld op de lijst van vervoerders, inzamelaars, 
handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. Deze lijst is opgesteld door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in samenwerking met Stichting Nationale 
en Internationale Wegvervoer Organisatie. 
 
Het speerpunt binnen dit onderwerp is: 

- Reductie van papierverbruik door middel van papierloze logistiek. (Een online toepassing 
waarin klanten informatie over de zending kunnen volgen.) 
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Besparen van energie 
Eijgenhuijsen werkt actief aan het reduceren van het energieverbruik. 
 
Eijgenhuijsen Precisievervoer BV heeft geïnvesteerd en blijft investeren in duurzame middelen, 
zoals gebouwen en materieel. Zo zijn de panden bijvoorbeeld voorzien van een zeer hoge 
isolatiewaarde wat een aanzienlijke besparing op energiekosten oplevert. 
 
Het speerpunt met betrekking tot dit onderwerp is: 

- Een zo laag mogelijk energieverbruik door interne bewustwording 

Leveranciers 
Eijgenhuijsen neemt in de selectie van haar leveranciers milieucriteria mee. In het inkoopbeleid zijn 
deze criteria opgenomen. 
 
Verder streeft Eijgenhuijsen er naar om de milieuprestaties te verbeteren in samenwerking met de 
leveranciers.  

Transparantie 
Eijgenhuijsen wil transparant zijn over de milieuprestaties en doelstellingen.  
 
Deze milieubeleidsverklaring is dan ook een openbaar document en beschikbaar voor  
belanghebbenden. 
 
Ook zijn de resultaten met betrekking tot het milieu voor klanten op aanvraag beschikbaar.  
 
 
 
Dit milieubeleid wordt jaarlijks beoordeeld op geschiktheid tijdens de directiebeoordeling.  
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Namens Eijgenhuijsen, 
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