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Harderwijk, april 2017

Inleiding
Hierbij ontvangt u de CO2-nieuwsbrief van de ESZET Handelsgroep, bestaande uit 3
b.v.’s, ESZET Electro Harderwijk B.V., ESZET Data B.V. en ESZET Lighting B.V.
ESZET wil actief bijdragen aan een duurzame samenleving door onder andere de CO2uitstoot als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren. Tevens denken wij dat
ook onze klanten en leveranciers het van belang vinden dat wij bijdragen aan het
verantwoord omgaan met energie en ons milieu.

CO2-prestatieladder
ESZET is in het bezit van een CO2 prestatieladder certificaat op niveau 3. Op
1 maart 2018 is het certificaat opnieuw voor een periode van drie jaar
verlengd. Dit certificaat is geldig tot en met 1 maart 2021. Het certificaat is
afgegeven door de Dekra. Sinds 2012 is Eszet gecertificeerd en wordt
getracht de CO2 uitstoot te verminderen.

CO2-emissie
Met deze rapportage informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de CO2-emissie.
In het referentiejaar 2016 had Eszet 287,82 tCO2 uitstoot. Het grootste aandeel van deze uitstoot
bevindt zich in scope 1. Om het te concretiseren zetten wij uitstoot af tegen de omzet van de ESZET
Handelsgroep in totaliteit.
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Toelichting
Scope 2 uitstoot is verminderd doordat alle bedrijfsauto’s nu onder scope 1 vallen, er zijn geen priveauto’s meer die meetellen. Gezien het feit dat de omzet is toegenomen, is daarmee ook het transport
van goederen toegenomen maar ook is er een extra buitendienstman aangenomen. Al met al niet
voordelig voor de scope 1 maar wel verklaarbaar. Daarnaast hebben wij met ingang van 2017
besloten om alle kilometers gemaakt door de buitendienst in de scope mee te nemen, ook de privé
gemaakte kilometers. Wij voorkomen daaarmee een hoop gereken en tijd en bijhouden van kilometers
maar vinden daarnaast ook dat de auto beschikbaar is gesteld door de directie en daarmee de
verantwoordelijkheid over alle gereden kilometers bij de directie ligt.
Als wij kijken naar de CO2 uitstoot gerelateerd aan de omzet dan zien wij doordat de omzet in 2017
flink is gestegen dat de absolute CO2-emissie uiteindelijk toch 5% is gedaald ten opzichte van 2016.

Doelstelling
Inmiddels zijn er 2 buitendienstmannen met een hybride personenwagen. Er wordt gekeken naar een
euro6 vrachtwagen en daarmee hopen wij ook weer een en ander te bereiken.

Volgende nieuwsbrief
Wij zullen u in het najaar van 2018 opnieuw informeren over de voortgang.

