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1. Analyse van de voortgang 

In de eerste helft van 2019 bedroeg de CO2-footprint van JLD-contracting 33 ton CO2. Als we naar de 

verdeling kijken, dan is te zien dat 40% wordt veroorzaakt door het verbruik van elektra, hierop valt 

een reductie van 100% te bereiken door gebruik te maken van 100% Nederlandse windenergie. Verder 

valt te zien dat 60% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van het materieel 

en bedrijfsauto’s. Maatregelen zullen voor een groot deel op gericht zijn op reductie van dit verbruik. 

 

 
1.1 Projecten met gunningsvoordeel 

Er zijn geen projecten met gunningsvoordeel gewonnen in de 1e helft van 2019. 
 

1.2 Voortgang reductiedoelstellingen 
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Scope 1 

Reductiedoelstelling Scope 1: 10% CO2 reductie in 2023 ten opzichte van basisjaar 2018. 
Reductiedoelstelling per jaar is 2,5% CO2 reductie. 
Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen: 

 Brandstofverbruik wagenpark en materieel; 

 Verwarming. 
De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: 

 Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten; 

 Het wagenpark wordt voornamelijk gebruikt in projecten. 
 
Scope 2 

Reductiedoelstelling Scope 2: 100% CO2 reductie in 2023 ten opzichte van basisjaar 2018. 
Reductiedoelstelling per jaar is 100% CO2 reductie, dit is mogelijk door gebruik te maken van 100% 
Nederlandse windenergie. 

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: 

 Elektriciteit 
 
De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: 

 Elektriciteit wordt verbruikt in het kantoor ter voorbereiding van projecten en voor 
administratie(computers) en in de werkplaats voor onderhoud van het materieel welke uitsluitend op 
de projecten worden gebruikt.  
 
In de eerste helft 2019 is een stijging te zien ten opzichte van het basisjaar 2018. De stijging betreft 
ongeveer 10%. De stijging heeft te maken met het feit dat de omzet van de eerste helft van 2019 lager 
is als die van 2018 terwijl de vaste kosten gelijkblijven. Naar verwachting zal de omzet in heel 2019 
lager liggen als het basisjaar 2018, hierdoor zal de in verhouding de CO2 uitstoot stijgen ten opzichte 
van het basisjaar. 
 
Scope 3 

Reductiedoelstelling Scope 3: De doelstelling is een reductie van 10% op de totale CO2-uitstoot binnen 

scope 3 in 2023 ten opzichte van basis jaar 2018. 

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies binnen de keten: 

 Goederen en diensten. 
 
De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de keten: 

 Goederen en diensten zijn de categorieën waar binnen scope 3 de meest materiele emissies liggen.  
 
De maatregelen zijn opgenomen in de ketenanalyse. 
 
De voortgang van scope 3 wordt jaarlijks geëvalueerd in de jaarbeoordeling, conform eisen klein 
bedrijf.  
 
 
1.3        Verbeterpunten 

Er zijn geen verbeterpunten. 

 


