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Beleidsverklaring CO2-Prestatieladder 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO : People – Planet – Profit) speelt een steeds belangrijkere 
rol binnen de bedrijfsvoering van Voskamp Groep B.V. Wij zijn ons al langer bewust van onze 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de eindigheid aan de voorraad fossiele brandstoffen en 
het gebruik daarvan. 
 
Dit betekent dat we een proactief milieu beleid moeten voeren en datgene moeten gaan doen om te 
komen tot reductie van onze CO2-emissies. Daarom hebben we in 2016 doelstellingen geformuleerd op 
basis van onze CO2-footprint over 2015 die moeten leiden tot concrete acties en maatregelen die wij 
integreren in onze bedrijfsvoering. Op die manier wil Voskamp Groep B.V. zelf direct bijdragen aan de 
reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2-emissies, het vergroten van de 
toepassing van alternatieve brandstoffen en groene stroom.  
 
De voortgang van deze doelstellingen wordt jaarlijks bepaald om waar nodig maatregelen te nemen die tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen moet leiden. 
 
Op basis van de vastgestelde prioriteiten is het doel gesteld om in 2020 8% minder CO2 uit te stoten, ten 
opzichte van 2015. De CO2-footprint zal in 2020 verminderd zijn met tenminste 177 ton CO2. 
De totale CO2-uitstoot zal in 2020 kleiner of gelijk zijn aan 1.991 ton CO2, gerelateerd aan het referentiejaar 
2015. De daarbij te behalen CO2-reducties zijn:  
 

• Reductiedoelstelling scope 1:  5% reductie in CO2-uitstoot t.g.v. het brandstofverbruik van het 
wagenpark en t.b.v. verwarming; 

• Reductiedoelstelling scope 2:  50% reductie in de CO2-uitstoot door de nog resterende grijze 
stroom te verduurzamen naar groene stroom. 

 
Door de directie zullen toereikende middelen beschikbaar worden gesteld om de doelstellingen te bereiken 
en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de aan ons bedrijf gerelateerde initiatieven op het gebied 
van CO2-reductie. 
 
Als Voskamp Groep streven wij naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder. Van daaruit trachten wij een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en 
een groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies te realiseren.  
 
Mede door deze verklaring worden personeelsleden, personen die voor of namens ons bedrijf werkzaam 
zijn, (potentiële) opdrachtgevers en andere belanghebbenden op de hoogte gebracht van de 
reductiedoelstellingen die de directie heeft vastgesteld voor het bedrijf. 
 
Deze verklaring is opgesteld door de directie van de Voskamp Groep. 
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