
 

 
 

 

Nieuwsbrief Duurzaamheid – September 2022 

   

Beste Collega’s, 

 

In het eerste halfjaar van 2022 hebben wij in totaal 136,67 ton 

CO2 uitgestoten. Dit staat gelijk aan 79 vluchten van 

Amsterdam naar New York en weer terug. 

Onze uitstoot wordt veroorzaakt door het gasverbruik (50%) en 

het brandstofverbruik (50%). De uitstoot veroorzaakt door het 

brandstofverbruik is de afgelopen jaren flink gedaald. Dit komt 

met name door de aanschaf van elektrische en hybride 

wagens.  
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  Doelstellingen 

 

We hebben als doel gesteld om 50% van de CO2-uitstoot te 

reduceren in 2023 ten opzichte van 2017. Deze doelstelling 

is gerelateerd aan de omzet. In 2017 was onze jaarlijkse 

uitstoot 467,32 ton CO2.  

 

Nader gespecifieerd voor scope 1, 2 en Business Travel zijn 

de doelstellingen voor 2023 als volgt: 

 

Op scope 1 71% reductie, wat een totale reductie van 33% 

oplevert 

Op scope 2 80% reductie, wat een totale reductie van 15% 

oplevert 

Op Business Travel 50% reductie, wat een totale reductie 

van 2% oplevert 

 

 

 

  

 

Heb jij ideeën om 
onze uitstoot te 

reduceren? 
 

 

Neem dan contact op  

met  

Morgane Janssens! 

 

 

morgane.janssens@mbcc-group.com 

 

  Geïmplementeerde maatregelen 

 

Sinds 2022 hebben we een actief projectteam op het gebied 

van duurzaamheid. Ieder kwartaal komen wij samen en 

kijken we waar onze kansen liggen om duurzamer te 

ondernemen. De afgelopen jaren hebben we ons wagenpark 

flink verduurzaamd door de aanschaf van elektrische en 

hybride wagens. Daarnaast hebben we ons pand 

verduurzaamd door o.a. de aanleg van zonnepanelen en het 

plaatsen van een warmtepomp.  

  Komende maatregelen 

 

Het projectteam duurzaamheid heeft nieuwe kansen 

geïnventariseerd. We zijn bezig met een lichtplan om 

over te schakelen naar volledig LED-verlichting. 

Daarnaast gaan we onderzoek doen naar alternatieve 

verwarmingsinstallaties voor de toekomst. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  Footprint eerste halfjaar 2022  
 

De onderstaande tabel geeft een weergave van de uitstoot in onze organisatie.  

 

SCOPE 1   OMVANG   EENHEID   EMISSIEFACTOR   TON CO2  

Gasverbruik               32.870,44  m3 2085               68,53  

Brandstofverbruik wagenpark - diesel                 7.443,00  liter 3262               24,28  

Brandstofverbruik wagenpark - benzine               12.119,00  liter 2784               33,74  

       TOTAAL SCOPE 1  126,6  

     

 SCOPE 2   OMVANG   EENHEID   EMISSIEFACTOR   TON CO2  

Elektriciteitsverbruik - wagens               18.606,00  kWh 523                9,73  

Elektriciteitsverbruik - groene stroom                89.384,00  kWh 0                    -    

    TOTAAL SCOPE 2  9,7  

       

 BUSINESS TRAVEL   OMVANG   EENHEID   EMISSIEFACTOR   TON CO2  

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers                 1.976,00  km 193 0,4  
    TOTAAL TRAVEL  0,4  

        

 TOTALE CO2-FOOTPRINT (SCOPE 1 & 2)               136,67  

 

 

 

 


