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Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2021
Globale maat
CO₂ uitstoot, scope 1 en 2

147,4 ton

Omzet

15,5 miljoen Euro

9,51 ton/miljoen Euro

Personeelsleden

39 FTE

3,78 ton/FTE

Overzicht maatregelen
Afval

Inzicht in vermeden CO2 als gevolg van de verwerking van afvalstromen
Integrale maatregel

Categorie C

Bedrijf verbetert haar inzicht in vermeden ketenemissies door aantoonbaar jaarlijks
onderdelen van de meest materiële ketens nauwkeuriger te rapporteren,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van emissiefactoren op basis van eigen
metingen of specifieke emissiefactoren aangeleverd door ketenpartners.

Gepland voor 12/2023

Realiseren verkoopbaar secundair materiaal
Integrale maatregel

Categorie C

Bedrijf heeft jaarlijks overleg met de belangrijkste afnemende én aanleverende
ketenpartners van deze secundaire materialen over verbetering van kwaliteit van
het materiaal met het oog op up-cycling.

Gepland voor 12/2023

Bedrijfsprocessen
Voor deze activiteit zijn geen maatregelen genomen.

Kantoren

Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit
Toepassen duurzame energie

Categorie C

Minstens 10% van het electriciteitsgebruik wordt gedekt met eigen opwekking van
hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA)

Gepland voor 12/2023

Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A

Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing kantoren zijn doorgevoerd c.q.
voorzover in die lijst aangegeven: worden op natuurlijke momenten doorgevoerd

Geïmplementeerd op 05/2016

Inkoop groene stroom en/of Nederlandse Garantie Van Oorsprong (GVO)
Toepassen duurzame energie

Categorie A

Meer dan 75% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of vergroend met
Nederlandse GVO's

Geïmplementeerd op 06/2016

Categorie B

Meer dan 98% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of vergroend met
Nederlandse GVO's

Geïmplementeerd op 07/2016

Inkopen efficiënte hardware
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A

Het bedrijf heeft bij aankoop van computers, laptops, monitors, voedingen, UPS,
servers, reproductieapparatuur en printers aantoonbaar gekozen voor producten
met het Energy Star label.

Geïmplementeerd op 01/2018

Verbeteren Energielabel kantoren
Integrale maatregel

Categorie A

Het gemiddeld Energielabel van kantoren is D of E.
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Materiaalgebruik / Scope 3

Ontwikkeling extra reducerende maatregelen
Integrale maatregel

Categorie A

Bedrijf neemt in één of meer projecten aantoonbaar maatregelen die leiden tot extra
Geïmplementeerd op 01/2018
CO2-reductie en organiseert daarvoor financiering.

Opvragen van LCA- of MKI-informatie van producten en materialen
Integrale maatregel

Categorie A

Bij selectie en inkoop van materialen vraagt de organisatie LCA- of MKI-informatie op
Gepland voor 12/2023
bij de leverancier. Deze informatie weegt altijd mee bij selectie van materialen.

Categorie B

Bedrijf stelt expliciete eisen aan de CO2-uitstoot van materialen, bepaald op basis
van LCA- of MKI gegevens, en controleert of aan deze eisen voldaan wordt.

Gepland voor 12/2023

Toepassen van producten van duurzaam beton
Circulariteit

Categorie A

10% van de hoeveelheid (in gewicht, op jaarbasis) ingekochte of geproduceerde
betonproducten die worden genoemd het Moederbestek Duurzaam Beton, voldoet
aan de eisen die daarin worden geformuleerd.

Gepland voor 12/2023

Onderaannemers en leveranciers

Selectie onderaannemers op reisafstand
Activiteit beperken

Categorie A

Reisafstand weegt mee in selectieprocedure voor onderaannemers.

Geïmplementeerd op 05/2011

Organisatiebeleid algemeen

CO2-bewustzijn bij medewerkers
Integrale maatregel

Categorie B

CO2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht in inwerktraject bij meer dan 50% van
nieuwe adviseurs en projectleiders

Geïmplementeerd op 06/2021

Selectie onderaannemers en/of leveranciers op CO2 bewust certificaat
Integrale maatregel

Categorie A

Bezit CO2-bewust certificaat van onderaannemers en/of leveranciers weegt mee in
selectieprocedure voor onderaannemers en/of leveranciers.

Geïmplementeerd op 06/2015

Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen
Integrale maatregel

Categorie A

Bedrijf voert structureel alle energiebesparingsmaatregelen (scope 1 en 2) uit met
een TVT van minder dan 5 jaar.

Geïmplementeerd op 01/2018

Personen-mobiliteit

Aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B

Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of
lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 180 gr/km.

Gepland voor 12/2023

Categorie C

Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of
lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 160 gr/km.

Gepland voor 12/2023

Aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C

Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's (aanschaf
of lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 120 gr/km.
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Controle juiste bandenspanning leaseauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A

Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de leaseauto's.

Geïmplementeerd op 06/2021

Categorie C

Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 90% van de lease-auto's.

Geïmplementeerd op 09/2019

Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof
Duurzame energie

Categorie C

Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare
brandstof.

Gepland voor 12/2023

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A

Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders

Geïmplementeerd op 12/2015

Stimuleren zuinig rijden: Monitoring
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A

Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar bestuurders.

Geïmplementeerd op 12/2011

Categorie B

Black-boxsysteem met directe terugkoppeling naar bestuurders.

Geïmplementeerd op 01/2021

Wedstrijd personenmobiliteit
Integrale maatregel

Categorie B

Bedrijf organiseert tenminste jaarlijks een bewustwordingscampagne om zuinig
rijden te bevorderen.

Geïmplementeerd op 01/2021

Zero CO2-emissie voertuigen
Elektrificeren

Categorie B

10% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero
CO2-emissie.

Geïmplementeerd op 06/2018

Vermeden emissies bij derden
Voor deze activiteit zijn geen maatregelen genomen.

Niet geselecteerde activiteiten
De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Waterbouw schepen, Materieel, Logistiek & transport, Bouwplaats, Advies, Bedrijfshallen en -terreinen, ICT-dienstverlening,
Aanbesteden, Gebruik van materialen die CO2 opnemen, Groenonderhoud.

Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2021

Compass

Pagina 3 van 3

