
 
 

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder 2018 
 
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 
Door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Witte Paal 7 verwachten we heel veel 
energie te kunnen besparen / zelf opwekken.  

 
2. Status van de reductiedoelstelling 
De reductiedoelstelling voor scope 1 is 0,75% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft 
betrekking op de meest materiële emissies: 
- Brandstofverbruik van bedrijfsbussen en het wagenpark.  
De reductiedoelstelling voor scope 2 is 0,75% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft 
betrekking op de meest materiële emissies: 
- Elektriciteitsverbruik van de panden in Nederland. 
Bij het pand aan de Witte Paal 7 is een warmtepomp geïnstalleerd. Het dak van Witte Paal 7 is 
voorzien van 200 zonnepanelen.  

 
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 plastic 
Veko verkoopt eigen melders. Deze worden door onze leveranciers per stuk in een plastic zakjes 
verpakt en vervolgens in bulk bij de fabriek geleverd. Bij de fabriek worden de melders verpakt 
in duurzame kartonnen doosjes. Naar aanleiding van deze tip is er contact geweest met de 
leverancier en worden de melders voortaan onverpakt geleverd aan Veko. Wat aanzienlijk 
scheelt in plastic afval.  

 
5. Het huidige energieverbruik  
Het energieverbruik vertoont geen excessen. 
 
6. Trends binnen het bedrijf 
Intern:  
- Het aantal tips van medewerkers is fors gestegen. Dit is een positieve trend. De meeste tips 

zijn direct toepasbaar; 
- Veel aandacht voor duurzaam ondernemen; 
- Door de overname door de Fagerhult Group verwachten we een groei in vliegkilometers, 

zeker het eerste jaar. 
Extern: 
- Vanuit de markt is er nog steeds een grote vraag naar LED verlichting. Lijnverlichting wordt 

ook steeds meer in commerciële ruimtes toegepast, zoals grote winkels en supermarkten.  
- Door het invoeren van de informatieplicht vanuit de overheid verwachten we een groot 

aantal renovatie aanvragen. LED verlichting is binnen de gestelde norm terug te verdienen 



 
 

dus bedrijven zijn verplicht te investeren in verlichting. Veko speelt hierop in door Light As A 
Service aan te bieden. Bedrijven die niet willen of kunnen investeren, krijgen de optie 
verlichting te huren.  

 

 


