
 
 

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder Q1-Q2 2020 
 
Veko Lightsystems rapporteert ieder half jaar over de status van haar reductiedoelstelling. Dit doet 
zij aan de hand van de volgende onderwerpen: 
 

1. Het energiebeleid 
Dankzij de 700 zonnepanelen wordt een groot deel van het energieverbruik door Veko 
opgewekt. In het eerste half jaar is er het volgende opgewekt: 
WP 7 t/m 30 juni : 67.781 kWh -> reductie van 44 ton CO2 
WP 38 t/m 30 juni: 62.000 kWh -> reductie van 40,2 ton CO2 
Totale reductie: 84,2 ton CO2 
 
2. Status van de reductiedoelstelling 
De reductiedoelstelling voor scope 1 is 0,75% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft 
betrekking op de meest materiële emissies: 
- Elektriciteitsverbruik van de panden in Nederland. 
Per 1-2-2020 is ook de groene stroom van Witte Paal 7 voorzien van bewijs van levering van 
Eneco. Daarmee zijn beide panden voorzien van groene stroom. Het pand in Breda gebruikt nog 
grijze stroom. Qua CO2 uitstoot betekent dit dat er een enorme daling te zien is, dit betekent 
niet dat het energieverbruik gedaald is. Groene stroom kent een andere verrekening qua CO2-
uitstoot als grijze stroom.  
 
- Brandstofverbruik van bedrijfsbussen en het wagenpark.  
De vier elektrische auto’s zijn in gebruik genomen en de extra laadpalen werken.   
De reductiedoelstelling voor scope 2 is 0,75% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft 
betrekking op de meest materiële emissies: 
 
In het eerste half jaar zien we een enorme daling in vliegkilometers, dit onder andere als gevolg 
van het coronavirus. In 2019 was dit 20,8 ton en in het eerste half jaar van 2020 is dit 3 ton. Ook 
het zakelijk verkeer is flink gedaald als gevolg van het coronavirus. Alle collega’s werken vanuit 
huis en Account Managers hebben alleen digitale afspraken. Deze trend verwachten we ook te 
zien in het tweede half jaar daar er vanuit onze moedermaatschappij regels gesteld zijn qua 
internationale reizen (alleen indien noodzakelijk). 
 

Verbruik Q1-Q2 2019 Q1-Q2 2020 Verschil 
Diesel  44.132 37.824 6.308 
Euro 95 11.623 9.756 1.867 
Totaal 55.755 47.580 8.175 
Aantal km’s (1/15) 836.325 713.700 122.625 

 
 

3. Status van de uit te voeren maatregelen om doelstellingen te bereiken 
Verloopt volgens planning. 

 
4. Mogelijkheden voor individuele bijdrage  
Veko hanteert een TIP formulier om medewerkers te mogelijkheid te geven om mee te denken 
over verbeteringen binnen het bedrijf. Iedere ingediende tip wordt opgevolgd. 
In het eerste half jaar is de volgende tip ingediend die zorgen voor een duurzamere 
bedrijfsvoering: 



 
 

- Reductie afval en recycling 
Het scheiden van afval op de werkplek moet meer aandacht krijgen. Wel zijn er stappen 
ondernomen zodat we bouwafval beter kunnen scheiden. Het hout wordt nu strikt gescheiden, 
dit kwam nog weleens in de restafvalbak terecht.  

 
5. Het huidige energieverbruik  
In het energieverbruik zitten geen excessen. De productie heeft geen gevolgen ondervonden van 
het coronavirus.  

 
6. Trends binnen het bedrijf 
Intern:  
- Het aantal tips van medewerkers is laag afgelopen half jaar. Er zijn wel tips mondeling 

doorgegeven maar nog niet via de officiële route. De meeste tips zijn direct toepasbaar, 
zoals bijvoorbeeld het vervangen van plastic bekers door kartonnen bekers in de kantine; 

- Onze nieuwe productfamilie Duncan is volledig uitgerold en wordt nu volop verkocht. Deze 
is wederom energiezuiniger dan onze andere armaturen.  
 

Extern: 
- Vanuit de markt is er nog steeds een grote vraag naar LED verlichting. Veko gaat een extra 

focus leggen op renovatieprojecten, daar hier de meeste reductie in energieverbruik zit.   
- We zien heel veel renovatie aanvragen, we verwachten hierin de komende tijd nog een 

verdere stijging. Veko voert de oude TL armaturen voor de klant af, zo weten we zeker dat 
deze op de juiste manier verwerkt wordt. 

- Vanuit de Fagerhult Group is er een duurzaamheidsstrategie bepaald die geldt voor alle 
merken die bij de groep horen. Onderzocht moet worden of er wellicht mogelijkheden zijn 
om samen te werken met andere merken binnen de Fagerhult Group om duurzame 
initiatieven te ontwikkelen.  
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