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Eurailscout Inspection & Analysis B.V. levert meetdata aan spoorbeheerders om de 

onderhoudsstatus van de railinfra te kunnen monitoren op kwaliteit en veiligheid. Dit zodat onze 

opdrachtgevers tijdig kunnen anticiperen op onderhoud en vernieuwing. 

 

Eurailscout is lid van SKAO en heeft zich gecommitteerd aan het CO₂-emissie reductieprogramma 

van de Rijksoverheid en daar waar dit een vereiste is van opdrachtgevers.  Eén van de doelstellingen 

van Eurailscout hierbij is het continue verbeteren van het efficiënt gebruik van energie. Eurailscout 

wil dit bereiken door: 

• Het inrichten van een energiemanagementsysteem;  

• Het in kaart brengen en actualiseren van de energiestromen binnen het bedrijf;  

• Het gebruik maken van alternatieve brandstoffen en/of groen stroom;  

• Het systematisch beoordelen van het energiegebruik;  

• Het plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen;  

• Het beschikbaar stellen van benodigde mensen, middelen en organisatie;  

• Het periodiek beoordelen van het resultaat van de energiebesparende maatregelen;  

• Het voortdurend actualiseren van de geplande activiteiten ter verbetering van de energie 
efficiency;  

• Het werken volgens vigerende wet- en regelgeving. 
 

Zowel het eigen personeel als dat van derden wordt hierbij actief betrokken door middel van 

voorlichting en instructie. 

Het energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van het integrale managementsysteem van 

Eurailscout. Het energiemanagementsysteem heeft betrekking op alle activiteiten van Eurailscout. 

Op basis van referentiejaar 2010 is door de directie een jaarlijkse CO2 reductiedoelstelling 

vastgesteld van -2%. Eurailscout heeft t/m 2014 een grotere CO2 reductie gerealiseerd en is 

daarmee op de goede weg richting 2030. Door deze positieve ontwikkeling heeft de directie in 2015 

besloten de jaarlijkse doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren aangescherpt van -2% naar -4%. 

 

Wij vertrouwen erop, dat een ieder zich vanuit zijn/haar positie maximaal inzet om het 

energieverbruik waar mogelijk te reduceren. 

Amersfoort, 

Oscar van Soomeren   Esther Lases   Erwin de Bree 
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