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Status en voortgang CO2 Prestatieladder niveau 5 
Half 2021 

 

Energiebeleid 

Gebr. Vos wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten 

gevolge van de productie en de levering van haar producten verminderen. Vanaf 

2017 heeft Gebr. Vos een verdiepingsslag gemaakt in de mogelijkheden om CO2 

te reduceren. Daarbij is de organisatie nu gecertificeerd voor de CO2 

Prestatieladder op niveau 5. 

 

Dit communicatiebericht betreft de informatievoorziening en voortgang van de 

scope 3 emissies van Gebr. Vos. 

 
Footprint scope 1 en 2 

 2020 Half 2021 

Gas 4 2,3 

Elektra 2,7 1,2 

Diesel 114 65,5 

Brandstof div. 0 0 

 
Informatie over huidig energieverbruik  

Gebr. Vos heeft inzicht vergaard in haar meest materiele scope 3 emissies. 

Daarnaast is er een ketenanalyse opgesteld. Deze ketenanalyse gaat over het 

transport van de afvalstromen. Meer informatie hierover is te vinden op onze 

website. 

 

Scope 3: 

Omdat niveau 5 op de CO2 Prestatieladder vereist dat er ook inzicht wordt 

vergaard in de meest materiele scope 3 emissies, deze informatie wordt per 

kalenderjaar geactualiseerd en gedeeld. 

 
CO2 Reductiedoelstelling 

De doelstellingen voor reductie zijn opgenomen in het handboek CO2, 

opgenomen op onze website. 
 
Individuele bijdrage 

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan 

de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen: 
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• Jij kan als chauffeur ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van ons 

brandstofverbruik door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. 

Dit scheelt ook in de onderhoudskosten. 

• We vragen je om wekelijks onderhoud uit te voeren aan het materieel, 

waardoor het materieel minder brandstof verbruikt dan bij onregelmatig 

onderhoud. 

• Doe het licht uit al je een ruimte verlaat. 

 

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

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

te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! Je kunt je idee 

indienen bij John Timmermans. 

 


