
 
 

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder 2019 
 
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. Het solar registratiesysteem van Witte Paal 7 werkt helaas nog niet behoren. Dit 
wordt zo spoedig mogelijk verholpen zodat we goed inzicht krijgen in ons verbruik. Vanwege de 
draagconstructie van het pand is het aantal geplaatste zonnepanelen het maximaal haalbare.  
 
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.  
Er zijn 4 elektrische auto’s besteld en er ligt de plan om extra laadpalen te installeren aan de 
Witte Paal 7. De auto’s worden in november geleverd en de palen worden na de zomer 
geïnstalleerd. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om over te stappen op BIO diesel voor 
de overige voertuigen.   
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. 
Per 1-1-2019 is de groene stroom van Witte Paal 38 voorzien van bewijs van levering van Eneco.  

 
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 
Een productiemedewerkster kwam met de tip om oude TL drivers te gaan gebruiken voor de 
huidige TL die we momenteel nog af en toe produceren. Hiermee kunnen we de oude voorraad 
op maken en hoeven we geen nieuwe te bestellen. Deze driver hoeft dan alleen iets aangepast 
worden. Dit is per direct doorgevoerd. 

 
5. Het huidige energieverbruik  
In het energieverbruik zitten 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; 
- Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe product familie met een nog hoger rendement die 

ook aantrekkelijk qua design is voor de retailmarkt. Dat biedt Veko de mogelijkheid andere 
marktsegmenten te bedienen. 
 



 
 

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

 


