














 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  













 





















 

























































































































 







































 

























 

 

































 



  













 











































 



























































 

 













 

















































 









 

 

 

 

 

 















 







 





 





 







 







 











 











 CO₂-prestatieladder

We zijn gecertificeerd voor op trede vijf van de CO₂-prestatieladder conform handboek



 







 















 





  







  



 



 





 











 













 

































 













 











 









 









 







 













 







 









 



 

















Daarnaast is er een kernteam voor het organiseren en realiseren van de certificering voor de CO₂-











 



































 





















































 



































































































































































































































































































































































 

































 



aan CO₂-reductie. Dit doen we ook met onze leveranciers en collega’s, onder andere in de



op CO₂-reductie en onze inspanningen en transparantie wat betreft duurzaamheid. Ook in 2020





 



energieverbruik en de CO₂-emissie binnen onze branche en omgeving te verminderen. Hier













































































































































 





























 









































 







 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 











 

 

 



 

 



 



 

 

 

 





 

 









 























  











































 















 































































































 































































 

























 









 















 





 

 

 

 





























 

  





































































































































































































































 































 







 

 



 



 



 

 









 



 

 

 

 



 



 

 

 





 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 





 







 









 





 





 





 





 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 







 





 



























 

 

 





 



 







 

 



 



 





 





 





 







 

 







 

 



 







 



 





 









 



 































 

























































 









































 









 

 



 

 

















 









    





 









 



 

























 















 

 

 

 

 















 

 

 

 

 



 

 

 







 





























 









































































































 

















 







 

 

 

 



 

 

 





 









 

 

 





  







 













 



















 





























































niet opgenomen in de boundary van onze CO₂-footprint en om die reden ook niet meegenomen















De berekeningen van onze CO₂-uitstoot en -reductie worden uitgevoerd conform de systematiek

van de CO₂-prestatieladder (handboek 3.0) en de onderliggende normen (beheerd door de SKAO















onderdelen van deze rapportage zijn (ISO) gecertificeerd. Zo laten we sinds 2011 onze CO₂-

uitstoot jaarlijks certificeren door KIWA, gebaseerd op de eisen van de CO₂-prestatieladder.





















 

CO₂ 

CO₂-prestatieladder Norm die ingaat op CO₂-reductie- en management, oorspronkelijk



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























































































