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1 Inleiding 

Spectrum is sinds 2020 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Om u 

op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van onze doelstelling om CO2 

reductie te bewerkstelligen is deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld. 

 

In dit document staat beschreven welke maatregelen voor de beperking van CO2 

uitstoot er in het afgelopen half jaar zijn genomen en wat hier de resultaten van 

zijn. Het basisjaar is gesteld op 2018 zoals is uitgewerkt in ons 

energiemanagementplan. De resultaten tot heden worden vergeleken met de 

emissie inventarisatie van dit basisjaar 2018. 
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2 Stand van zaken 

Hieronder is een uiteenzetting gegeven van de huidige verbruiken en bijbehorende 

CO2 uitstoot versus het basisjaar 2018. 

Het basisjaar 2018 is scope 2 en 3 gewijzigd voor het zakelijk vervoer uit scope 2 

naar scope 3, zodat wordt voldaan aan het nieuwe handboek prestatieladder 3.1. 

 

 
Figuur 1: CO2 uitstoot per jaar 

 

Conclusie resultaten 

Uit de resultaten is vast te stellen dat er aanzienlijk minder uitstoot wordt 

gegenereerd vanuit de zakelijke voertuigen, gas en elektra verbruik.  

 

2019-2020 

Voor 2019 vs 2020 (1ste half jaar) is vast te stellen dat we iets onder de resultaten 

van 2019 zitten als we de lijn evenredig doorzetten tot eind 2020. Dit heeft onder 

andere te maken met de COVID19 periode waarbij veel is thuisgewerkt door de 

medewerkers en geen klantbezoeken zijn uitgevoerd. 

 

2020-2021 

Voor 2020 vs 2021 (1ste half jaar) is vast te stellen dat we voor het verbruik van 

gas, elektra en het brandstofverbruik wagenpark (diesel) iets onder de resultaten 

van 2020 zitten als we de lijn evenredig doorzetten tot eind 2021. Voor het 

brandstofverbruik wagenpark (benzine) zien we een verhoging van de CO2 

uitstoot. Ook zien we dat  de zakelijke gereden kilometers privéauto’s lager zijn 

dan in 2020. Dit vindt onder andere zijn oorzaak in de aanhoudende COVID19 

pandemie waarbij regelmatig is thuisgewerkt door de medewerkers, geen 

klantbezoeken zijn uitgevoerd en detachering niet op locatie bij de klant heeft 

plaatsgevonden.  
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Met betrekking tot het gas en elektra verbruik is een inschatting gemaakt. Dit is 

gedaan omdat voor het betreffende deel van het pand geen tussenmeters 

aanwezig zijn. Omtrent de verbruiksgegevens wordt overleg gepleegd met de 

verhuurder. 

 

Veranderingen 

In de eerste helft van het jaar zijn twee nieuwe medewerkers in dienst gekomen 

welke de beschikking hebben gekregen over een zakelijke auto. Het beschikbaar 

stellen van een auto voor beide medewerkers heeft te maken met de woon werk 

afstand waardoor reizen met openbaar vervoer geen optie is. In het tweede 

kwartaal is een auto vervangen waarbij de brandstofsoort bewust is gewijzigd van 

diesel naar benzine. De keuze voor benzine is genomen gezien de te verwachte af 

te leggen 15.000 kilometer op jaarbasis. Dit zal over 2021 een verhoogde CO2 

uitstoot per medewerker als gevolg hebben. 

 

Gezien de, in voorgaande nieuwsbrief aangegeven verhuizing, zal het werkelijke 

verbruik over het gehele jaar van gas en elektra blijken uit de volgende 

managementrapportage 2022 waar we de resultaten van 2021 zullen presenteren. 



 

 5 

Voortgangsrapportage CO2 reductie –  nr. 1 van 2021 Spectrum Advies & Design 

 

3 Reductiedoelstellingen 

 
 

 

  


