
CO₂-Prestatieladder: Ons energiebeleid
Zoals we bij al onze producten aandacht 
hebben voor kwaliteit, hebben we ook aan
dacht voor het milieu. De drukkersbranche 
werkt per definitie met grote hoeveelheden 
papier, chemische processen en energie. Bij 
HuigHaverlag staat op al deze fronten
duur zaamheid hoog in het vaandel.

In 2019 is HuigHaverlag gestart om actief om 
de footprint in kaart te brengen met als
doel dit te reduceren. Deze reductie 
wordt gerealiseerd door middel van het 
reductiesysteem conform CO₂footprint 

Prestatieladder 3.0. Hierin komen de 
onderdelen inzicht, reductie, communicatie  
en deelname aan initiatieven naar voren.

Energieverbruik 2018
Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht 
om zicht te krijgen op de CO₂footprint.
Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, 
kunnen er doelstellingen worden opgesteld om
vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen. 
Zo is in het jaar 2018 in totaal voor
844,5 ton aan CO₂ uitgestoten waarvan 176,6 
ton in scope 1 en 667,9 ton in scope 2.
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Scope 1 omvang eenheid emissiefactor ton CO₂
Gasverbruik 33.000,00 m3 1890 62,4
Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 17.965,93 liters 3230 58,0
Brandstofverbruik wagenpark (benzine) 20.496,65 liters 2740 56,2

Totaal scope 1 176,6

Scope 2 omvang eenheid emissiefactor ton CO₂
Elektraverbruik - grijze stroom 1.016.487,00 kWh 649 659,7
Elektraverbruik - laadpalen 11.724,98 kWh 649 7,6
Zakelijke kilometers privé auto's 2.701,00 km's 220 0,6

Totaal scope 2 667,9

Totaal scope 1 en 2Totaal scope 1 en 2 844,5844,5

Gas en electraverbruik van 171 huishoudens 
voor een heel jaar.

471 retourtjes naar New York.

Met de auto 97 keer om de aarde rijden.

Een windmolen van 2.3 kWh 2130 uur  
laten draaien.

42600 bomen laten groeien voor een heel jaar.



Scope 1 en 2 doelstellingen HuigHaverlag
HuigHaverlag wil in 2022 ten opzichte van 
2018 81% minder CO₂ uitstoten.
• Deze doelstelling is gerelateerd aan de 

behaalde omzet en het aantal FTE.

Belangrijkste CO₂-Maatregelen
Om deze doelstelling te realiseren zijn de 
onderstaande maatregelen opgesteld:
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CO₂-Reductiemaatregel
SCOPE 1 - Gasverbruik (vastgoed)
Zonwerende folie plaatsen
Klimaatinstallatie opnieuw in laten stellen
EED-Maatregelen
Onderzoek naar Warmtepomp in plaats van HR Ketel

SCOPE 1 - Mobiliteit (wagenpark)
Inkoopbeleid schrijven (visie wagenpark) 
Stimuleren carpooling 
Elektrische auto's bij vervanging 
Bijhouden verbruik en kilometerstanden per auto 
Maandelijkse controle bandenspanning 
Terugkoppeling rijgedrag medewerkers 
Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's 
Maximale CO₂-uitstoot per gereden kilometer bepalen

SCOPE 1 - Mobiliteit (Transport)
Transport: slim plannen van (retour)vrachten

SCOPE 2 - Elektraverbruik (drukkerij)
Vervangen van de oude plaatbelichters door duurzamere varianten

SCOPE 2 - Elektraverbruik (vastgoed)
Overstap naar 100 % groene stroom

SCOPE 2 - Reduceren zakelijke kilometers
Toepassen van video en-of teleconferencing 
Inzetten van een (elektrische) deelauto

Organisatorische maatregelen
Toolbox en/of presentatie CO₂ beleid


