
 

 

De CO2-uitstoot van Compris Consulting B.V. 
Nieuwsbericht 2 

Compris vind het als Duurzaam partner op het gebied van Assetmanagement belangrijk om te 

verduurzamen. Daarom meten wij onze CO2-uitstoot die voortkomt uit ons gas-, elektriciteits- en 

brandstofverbruik en proberen wij deze uitstoot te verminderen. Om te besparen, maar ook met het oog 

op de klimaatverandering om ons heen.  

Elk half jaar communiceren we over de voortgang van de doelstellingen. We zullen niet elk half jaar onze 

CO2- footprint opstellen. We kijken in het tweede half jaar terug op wat we gedaan hebben en 

communiceren nogmaals de cijfers van het voorgaande jaar. De door Compris gestelde 

langetermijndoelen zijn als volgt: 

1. Compris wil voor 2030 de CO2- uitstoot van haar scope 1 met 100 procent reduceren ten 

opzichte van het jaar 2019.  

2. Compris wil voor 2030 de CO2- uitstoot van haar scope 2 met 100 procent reduceren ten 

opzichte van het jaar 2019.  

Toelichting op de scope’s: 

• Scope 1 omvat alle directe emissies van de organisatie die ontstaat door gebruik van brandstof 

voor verwarming en processen en door uitgestoten emissies van het eigen wagenpark. 

• Scope 2 omvat de indirecte emissies van de opwekking van de gebruikte elektriciteit, van 

gebruik van privé-auto’s voor zakelijk verkeer en van zakelijke reizen met OV en vliegtuig. 

De afbeelding hieronder laat de CO2-uitstoot van Compris over het jaar 2019 zien. Binnen de CO2-

reduciedoelstellingen van Compris is 2019 als basisjaar genomen. Dit is het laatste jaar voor de 

coronapandemie. Uit de afbeelding valt af te lezen dat de uitstoot binnen Compris voornamelijk wordt 

veroorzaakt door personentransport. De totale CO2-uitstoot van Compris bedroeg in 2019 125 ton. 91% 

hiervan werd veroorzaakt door personentransport.   

 

 



 

 

 

Voor 2020 zijn de volgende doelstellingen gesteld: 

1. Compris wil voor 2020 de CO2- uitstoot van haar scope 1 met 5 procent reduceren ten opzichte 

van het jaar 2019.  

2. Compris wil voor 2020 de CO2- uitstoot van haar scope 2 met 5 procent reduceren ten opzichte 

van het jaar 2019.  

De belangrijkste maatregelen die binnen Compris zijn gesteld om de CO2-uitstoot terug te dringen 

zijn als volgt: 

• Het geleidelijk vervangen van het wagenpark naar zuinigere of elektrische modellen; 

• Inkopen van Groene stroom  

Er zijn ook dingen die je zelf kan doen om minder C02 uit te stoten. Hier volgen een aantal tips: 

• Doe de lichten uit bij het verlaten van het kantoor. Het is zonde van de elektriciteit als het 

licht blijft branden terwijl er niemand aanwezig is; 

• Controleer je bandenspanning elke twee maanden. Dit kan op bijna elk tankstation. Als je 

banden goed opgepompt zijn, verbruik je minder brandstof; 

• Rijdt rustig, niet gehaast. Door niet steeds gas te geven en te remmen, maar consistent te 

rijden, verbruik je minder brandstof; 


