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Ons energiebeleid 
Sinds januari 2019 is HuigHaverlag gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. 

Ook in 2020 zijn we actief geweest met het in kaart brengen van de CO2-footprint met als 

achterliggend doel om deze te reduceren. De reductie wordt gerealiseerd door middel van het 

reductiesysteem conform CO2-Prestatieladder 3.1. In dit bericht komen de onderdelen inzicht, 

reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Hiermee bekijken wij de 

behaalde resultaten van het reduceren van de uitstoot van onze organisatie. 

 
Energieverbruik 2021 
Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. 

Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om 

vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen. 

 
 
HuigHaverlag 
 Zo is in het jaar 2021 bij HuigHaverlag in totaal voor 148,1 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 

146 ton in scope 1 en 1,8 ton in scope 2. De overige 0,3 ton valt onder Business Travel. 

 

 
  



 
 
 
 
 
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. 

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

 Scope 1: 9% reductie in 2022 ten opzichte van 2018 (Absolute voortgang: 19%) 
Scope 2: 100% reductie in 2022 ten opzichte van 2018 (Absolute voortgang: 100%) 

In onderstaande tabel beschrijven we de voortgang van onze absolute CO2-uitstoot. Ben jij 

benieuwd naar onze voortgang in reductie op basis van de relatieve CO₂-uitstoot? Kijk dan op 

de website in ons CO2-beleidsplan.  

 

We zien dat er voornamelijk een reductie terug te zien is op het elektraverbruik. In 2020 is er 

100% minder uitgestoten op het elektraverbruik. Dit heeft te maken de inkoop van groene 

stroom (WIND-NL) uit Nederland. Het gasverbruik is na een reductie van 26,3% in 2020 dit 

jaar (2021) helaas weer terug op het oude niveau. Oorzaak is een relatief koude winter in 

vergelijk met 2020. Verder geven uitgevoerde energiescans ons inzicht in de grootste 

verbruikers en hierbij het reductiepotentieel. Op deze manier kunnen wij gericht aan de slag 

met verduurzamen.  

 

Daarnaast zien we ook een reductie terug op de CO2-uitstoot door het wagenpark. Onze 

uitstoot door auto’s op benzine én diesel is met 36.2% fors afgenomen ten opzichte van 

2018. Wij stimuleren het elektrisch- en hybride rijden. Bij ons kantoorpand staan 7 laadpalen 

waardoor het mogelijk is om te laden. 

 

In absolute zin hebben wij 82.6 % CO2 gereduceerd ten opzichte van ons basisjaar 

2018.   



 
 
 
 
 
 
Voortgang HuigHaverlag 
 

 
 
 
 
 
Individuele bijdrage 
Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te 

verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. 

Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen bij André van Dijk.  


