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Milieubeleid  

CO2 - Beleid 

Algemeen 

Multraship Towage and Salvage heeft in 2021 het doel opgesteld om in dit jaar het “Integrated 

Management System” ISO-14001 te laten certificeren en het behalen van het CO2 – 

Bewustheidscertificaat op niveau 3 van de CO2 – Prestatielader naast de certificeringen die al van 

kracht zijn op het systeem (ISO-9001, VCA *, ISM)  

Het “Integrated Management System” wordt jaarlijks intern geëvalueerd en extern geauditeerd om 

de eerder genoemde certificereingente kunnen behouden. Tijdens de evaluaties en audits word er 

gecontroleerd of er wordt voldaan aan de actuele wet- en regelgeving en certificeringseisen. Het 

voldoen aan wet- en regelgeving is één van de basiseisen van de ISO normen.    

Beleidsverklaring (aanvullende op SHEQ-Policy 2021) 

Doel van deze verklaring is het borgen van het milieubeleid. In de beleidsverklaring legt Multraship 

vast dat wij een proactief milieubeleid realiseren. Als basisvoorwaarde bij de uitvoering van haar 

taken zal Multraship blijven voldoen aan de wettelijke eïssen richtlijnen op het gebied van milieu. 

Met het oog op een duurzame bedrijfsvoering gaan wij onze milieu prestaties continue verbeteren 

door beheersing, vermindering en vernieuwing. 

Visie 

Multraship is voorstander van een duurzame bedrijfsvoering. Als vooraanstaand sleepvaartbedrijf 

heeft Multraship een regionale voorbeeldfunctie en daarmee een verplichting om haar taken 

duurzaam te verrichten. Om de taken, verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken voldoende te 

borgen verwerken wij met een milieumanagement ISO 14001 en de Co2- Prestatieladder in het 

bestaande “Integrated Management System” 

Doelstellingen 

De systematiek van het milieumanagementsysteem wordt jaarlijks extern getoetst en de  

Milieudoelstellingen worden vanaf 2021 in het jaarverslag en in de directiebeoordeling  vastgelegd.  

Doelstellingen: 

 Energieverbruik voor eigen faciliteiten vaststellen, monitoren en blijvend beheren en waar mogelijk 

verbeteren. 

 Terugdringen van de CO2 uitstoot door bewustzijn te creëren en waar mogelijk operationele verbeteringen 

te maken.  

 Gescheiden inzameling van afvalstoffen. 
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TABEL MILIEUDOELSTELLINGEN 

NR. Specifiek Meetbaar Aanwijsbaar Realistisch  Deadline 

1. Bewustzijn 
creëren op elk 
niveau binnen 
de organisatie 
door 
transpiratie te 
geven over de 
milieu 
belasting. 

Mimimaal jaarlijks 
milieudoelstelling en 
- maatregelen met 
medewerkers 
communiceren. 

Environmental 
Officer  

Ja, opnemen in 
de jaarlijkse 
bijeenkomsten 
en actieve 
benadering 
tijdens de 
werkzaamheden  

Jaarlijks en bij 
introductie 

2. Scheiden van 
afvalstromen  

50% van het 
geproduceerde afval 
te scheiden of te 
laten scheiden 

Environmental 
Officer  

Ja, door de 
mogelijkheid te 
bieden om te 
kunnen 
scheiden en 
wettelijk 
verplicht 

Jaarlijks en 
nieuwe 
faciliteiten 

3. Energieverbruik 
vaststellen 
voor de 
faciliteiten 
gelijk houden 
of verbeteren 
waar mogelijk   

Minimaal jaarlijks 
energieverbruik 
berekenen en 
doelstelling voor het 
komende jaar 
vaststellen met als 
doel het verbruik te 
verminderen of te 
behouden. 

SHEQ-
Manager 

Ja, ter 
voorbereiding 
op de 
certificering van 
CO2 – 
bewustzijn 
certificaat zal 
een nul meting 
worden gedaan.  

Jaarlijks  

4. CO2 uitstoot 
vaststellen 
gelijk houden 
of verbeteren 
waar mogelijk   

Minimaal eens per 
jaar de CO2 uitstoot 
van de schepen 
berekenen . De  d 
oelstelling is om de 
uitstoot jaarlijks te 
verminderen. 

SHEQ-
Manager 

Ja, brandstof 
verbruik is 
bekend. M.b.v 
deze cijfers 
wordt de CO2 
uitstoot 
berekend 
enbekend 
gemaakt aan de 
medewerking 
t.b.v. creeren 
van  bewustzijn 
en 
betrokkenheid 

Maandelijks 
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Evaluatie  

Commitment tot naleving 

Multraship beschikt over een (CO2 - ) milieubeleid. Het beleid is opgenomen in het “integrated 

Management System”.  

Door het in praktijk toepassen van procedures uit het “Integrated Management System”, past 

Multraship de relevante wet- en regelgeving toe.  

Wijzigingen in wet- en regelgeving worden beoordeeld en periodiek afgestemd op de bedrijfsvoering. 

Het “Integrated Management System” wordt hierop geactualiseerd. Middels het uitvoeren van 

periodieke interne en externe audits (jaarlijks), wordt het bijhouden van wijzigingen in wet- en 

regelgeving getoetst. Voor de identificatie van de relevantie van wet- en regelgeving worden tevens 

de onderstaande bronnen geraadpleegd: 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/wet--en-regelgeving-zeevaart 

https://www.sccm.nl  

https://www.imo.org  

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl  

 

Communicatie  

Communicatie van milieuonderwerpen worden gedurende het jaar met divers stakeholders 

(personeel, management, externe partijen) gecommuniceerd door de Environmental Officers. De 

bewustwording over milieuonderwerpen wordt hierdoor versterkt. 

De Environmental Officer taken vallen onder de functies: 

- SHEQ Manager  

- SHEQ Officer  

Beide functies hebben direct toegang tot de directie en kunnen zonder tussenkomst van andere 

overleggen met de directie m.b.t. milieu, veiligheid en welzijn.   
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