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Nieuwsbrief: CO2 Prestatieladder eerste half jaar 2022 
 
In 2022 is er veel gebeurd ten opzichte van 2021. De coronamaatregelen werden versoepeld waardoor we weer efficiënter 

konden carpoolen. Ook voelen wij ons als bedrijf verantwoordelijk om duurzamer te gaan werken. Naast dat het bijdraagt 

aan het klimaat, is de vermindering van uitstoot ook van belang voor toekomstige generaties. Het is daarom belangrijk om 
te blijven zoeken naar manieren om onze CO2 footprint te verkleinen. Het bestuur van A. Faber B.V. heeft dit jaar een 

aantal investeringen gedaan die een  positieve invloed hebben op de ontwikkelingen binnen het bedrijf met betrekking tot 
de CO2 prestatieladder.  

 

In 2019 zijn bij het behalen van de CO2 prestatieladder niveau 5 de reductiedoelstellingen opgesteld die  we in 2023 
behaald willen hebben. Deze doelstellingen zijn als volgt: 

 

2% per euro omzet ton CO2 reductie voor scope 1 en 2 (eigen bedrijfsvoering)  

en 0,5% reductie in totaal ten opzichte van 2019. 

Op weg naar die doelen zijn april dit jaar 2 elektrische bedrijfswagens aangeschaft. Deze wagens zijn beschikbaar voor 

de machinisten van de rups kraan, zij gebruiken deze voor woon/werkverkeer. Om de elektrische voertuigen en de in 
2021 geïnstalleerde warmtepomp te kunnen voorzien van stroom is het pand in Sondel vlak voor de bouwvak voorzien 

van nieuwe zonnepanelen dit als uitbreiding op de  reeds aanwezige zonnepanelen. Een andere grote investering is de 
aankoop van een nieuwe mobiele kraan van Caterpillar, welke veel zuiniger kan draaien dan de huidige kraan. Op het 

verlanglijstje staan nog nieuwe elektrische trilplaten en een extra elektrische  auto. 

 
 

Berekening footprint 1e helft 2022 
 

Scope 1 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 (ton) 

Aardas 3.112 Nm3 1,884 kg CO2/m3 6 

Propaan 144 liter 1,725 kg CO2/liter 0  

Benzine 451 liter 2,784 kg CO2/liter 1 

Diesel/gasolie 85.406 liter 3,274 kg CO2/liter 280 

Overige oliën 0 kg 2,947 kg CO2/kg 0 

 Totaal scope 1 287 

 

Scope 2 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 (ton) 

Groene elektriciteit 
(wind/water) 

0 kWh 0,000 kg CO2/kWh 0 

Groene elektriciteit 

(zon/stortgas) 

4884 kWh 0,000 kg CO2/kWh 0 

Vliegreizen 10.620 km 0,175 Kg/Km 2 

Woon- / werkverkeer  89.394  kWh 0,193 kg CO2/kWh 17 

 Totaal scope 2 19 

 

Scope 3 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 
(ton) 

Leveranciers bestratingsmaterialen 55.069 ton 0,256 Ton CO2/km 14 

Bestratingsbedrijven 396.992 km 0,241 Voertuig km 96 

Loonbedrijven en Kraanverhuur 200.188 liter 3,274 kg CO2/liter 655 

Transport 203.347 km 0,105 Ton CO2/km 21 

Afval  (afvoer en stortkosten) 10.764 ton 0,007200 Kg CO2/ton 78 

Asfalteringswerkzaamheden 4.718 Ton Per ton 17 kg Kg CO2/ton 80 

 Totaal scope 3  1250 

Om de voortgang te laten zien leggen we de cijfers van 2021 naast die van 2022.  
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Scope 1e halfjaar 2021 1e half jaar 2022 

1 (aardgas, diesel, benzine) 344 ton CO2 278 ton CO2 

2 (elektriciteit) 14 ton CO2 19 ton CO2 

3 (Ketenpartners) 714 ton CO2 944 ton CO2 

Totale uitstoot:   1072 1250 

 

Toelichting Scope 1:  
De vergelijking laat zien dat er in deze scope een daling zit in de halfjaarlijkse cijfers. Dat is positief! In Scope 1 zorgt 

diesel/gasolie voor de meeste uitstoot. Ten opzichte van 2021 konden we natuurlijk door aangepaste coronamaatregelen 
weer meer carpoolen, dat scheelt in de brandstof. Er is meer gebruik gemaakt van elektrisch / duurzaam materieel en 

ook doordat er in april 2022, 2 elektrische wagens aangekocht. 

 
Toelichting Scope 2: 

De uitstoot van Scope 2 is iets hoger uitgevallen als vorig jaar. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat er dit jaar 
voor het eerst zakelijk is gevlogen, deze zakelijke kilometers vallen in Scope 2. De andere reden is dat er meer zakelijke 

kilometers zijn gemaakt met privé auto’s. Waar voorheen iets meer werd gereden met de bedrijfswagens.  
 

Het totaal van scope 1 en 2 is ten opzichte van het eerste half jaar van 2021 wel beduidend lager. Dit zijn de scopes waar 

wij zelf als bedrijf de meeste invloed op hebben.  
 

Toelichting Scope 3: 
In scope 3 zien we een toename op de uitstoot. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van inhuur van 

ketenpartners als loonbedrijven, kraanverhuur en transport. Maar ook in de levering van bestratingsmateriaal en asfalt. Dit 

is niet zo gek, er is veel meer werk uitgevoerd in vergelijking met de eerste zes maanden van 2021.   
 

Omdat we de uitstoot afzetten tegen de jaaromzet kunnen we pas als de jaarcijfers compleet zijn vergelijken of we in 2022 
uiteindelijk per omgezette euro minder gram CO2 hebben uitgestoten dan in 2021. Maar we zijn zeker op de goede weg!  
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