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1 Inleiding  

 

Met de CO2-Prestatieladder wordt de Saval B.V. uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen 

CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Tevens wil het bedrijf hiermee transparantie 

geven in de CO2-emissies en zich blijven uitdagen om CO2 te reduceren.  

 

Met het behalen van niveau 3 richt het bedrijf zich zowel op de CO2-uitstoot welke wordt 

veroorzaakt door haar eigen organisatie, als de uitstoot welke wordt veroorzaakt in de 

keten. Dit houdt in dat het bedrijf inzicht heeft in haar eigen energiestromen, zoals onder 

andere het gas-, elektra en brandstofverbruik, maar ook zakelijk gereden kilometers 

door medewerkers en vliegreizen.  

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de internationale 

erkende ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van het 

bedrijf. 

B. CO2-reductie 

De ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen, het koppelen van een CO2-

reductiedoelstelling en een concreet plan van aanpak. 

C. Transparantie 

De wijze waarop er in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

In de sector en/of keten om kennis op het gebied van CO2-reductie kansen en 

mogelijkheden uit te wisselen. 

 

Een erkende certificerende instelling beoordeelt jaarlijks of de Saval B.V. voldoet aan de 

eisen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. In de rapportage voor de CO2-

Prestatieladder wordt er onderscheid gemaakt tussen de scope 1 en 2. Deze indeling is 

oorspronkelijk afkomstig uit het GHG-protocol.  
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2 | CO2- en energiebeleid Saval B.V.  

Saval B.V. is actief in brand- en vluchtveiligheid sinds 1925. Het bedrijf heeft ruim 250 

medewerkers en een eigen fabriek in Breda. Hier worden onder andere brandblussers en 

brandslanghaspels ontwikkeld en geproduceerd. Daarnaast houdt Saval zich ook bezig met 

de levering en onderhoud van een uitgebreid assortiment van blusmiddelen en leveren en 

onderhouden ze noodverlichting. Bovendien doen ze ook veiligheidsopleidingen zoals 

Bedrijfshulpverlening en VCA, vluchtwegplattegronden en ontruimingsoefeningen.  

Om hun hoogstaande kwaliteitsreputatie hoog te houden is het bedrijf onder andere ISO 

9001 en VCA** gecertificeerd. Alles binnen de organisatie is erop gericht om op dit gebied 

te voldoen aan de verwachtingen van de relaties. Het continu klantgericht verbeteren van 

bedrijfsprocessen zorgt voor een actieve en innovatieve bedrijfsvoering. 

2.1 Energiebeleid 
Naast omzet- en winstgroei zijn voor Saval B.V. evenzeer personeelsbeleid, veiligheid, 

welzijn en milieu van essentieel belang. 

 

De verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu vormen dan 

ook een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Saval B.V.. 

Het belang van duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk gegeven. Om hier bewust 

mee om te gaan streven wij naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een 

voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording 

van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren. 

 

Ons energiebeleid is gericht op het zo optimaal inzetten van onze machines en vervoer, 

zodat we ons werk kunnen doen met een zo laag mogelijk energie of brandstofverbruik. 

Met een lager energieverbruik snijdt het mes aan 2 kanten: een lager verbruik is goed voor 

het milieu vanwege de lagere CO2-uitstoot. Daarbij zijn er door het optimaal inzetten van 

de bedrijfsmiddelen lagere operationele kosten. Naast dit energiebeleid is er ook een 

doelstelling om het energieverbruik van de processen en werkzaamheden te verlagen 

doormiddel van het nemen van reductiemaatregelen om deze te verlagen. 
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3 CO2-doelstellingen 

Saval B.V. heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het 

referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te 

realiseren. 

                      Scope 1 en 2 doelstellingen Saval B.V. 

Saval B.V. wil in 2023 ten opzichte van 2018 35% minder CO2 uitstoten 

 

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet en FTE om de 

voortgang te bepalen.  

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

Scope 1: 6% reductie in 2019 ten opzichte van 2018 

Scope 2: 29% reductie in 2019 ten opzichte van 2018 

Scope 1 | Subdoelstelling wagenpark 

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 

reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de 

bedrijfsauto’s. Dit is ingeschat op ongeveer 8% reductie in de komende jaren. 

Maatregelen waar deze subdoelstelling op is gebaseerd, zijn invoering van individuele 

meting, alle medewerkers instrueren meer thuis te werken, waar dat kan te carpoolen en 

zoveel mogelijk met de trein naar de klant te reizen. Ook wordt bij vervanging gekozen 

voor zuinigere auto’s. 

Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik 

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 

maatregelen geïnventariseerd die op de organisatie van toepassing zijn. Dit is ingeschat 

om een CO2-reductie van ongeveer 1%. Deze reductie wordt gemonitord aan de hand 

van het aantal graaddagen.  

Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik 

Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 

maatregelen geïnventariseerd die op de Saval van toepassing zijn. Dit is ingeschat op 

een verlaging van de uitstoot van 100% in de komende jaren. Maatregelen die bij deze 

subdoelstellingen horen, zijn het afsluiten van een contract voor 100% Nederlandse 

groene stroom en medewerkers instrueren om apparaten ’s avonds uit te schakelen. 

Scope 2 | Subdoelstelling zakelijk km en vliegreizen 

Om de overige emissiestromen te verminderen zijn een aantal maatregelen opgesteld om 

zakelijk km’s en vliegverkeer te verminderen. Dit is ingeschat op ongeveer 1% CO2-

reductie in deze stromen.  

 

Doelstelling alternatieve brandstoffen 

Om de doelstellingen te kunnen bereiken is er gekeken naar duurzame en CO2-

vriendelijke alternatieven voor het wagenpark, materieel en het vastgoed. Denk hierbij 

aan de volgende alternatieven: 

• Inkoop 100% groene Nederlandse stroom 

• WKO installaties voor gebouwen (waar mogelijk) 

• Warmtepompen (waar mogelijk) 

• Zonnepanelen (waar mogelijk) 
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• Biodiesel uit afgewerkte oliën  

• Elektrisch rijden 

• E-bikes 

 

Deze middelen en duurzame energiebronnen gaan ervoor zorgen dat Saval B.V. haar 

doelstellingen de komende jaren gaat behalen. 
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4 CO2-maatregelen 
 

 
 

SCOPE 1       

Maatregelen gasverbruik Reductie 

op stroom 

Reductie 

op totaal 

Installatie nieuwe ketel 5,0% 0,3% 

Klimaatinstallatie opnieuw in laten stellen 1,0% 0,1% 

Onderzoek naar restwarmte hergebruiken 0,0% 0,0% 

Uitvoeren EED 0,0% 0,0% 

Onderzoek naar plaatsen zonnecollectoren 0,0% 0,0% 

Totaal op gasverbruik 6,0% 0,3% 

        

Maatregelen brandstofverbruik Reductie 

op stroom 

Reductie 

op totaal 

Leasebeleid: maximaal XX gram CO2 per gereden kilometer 1,0% 0,6% 

Leasebeleid: minimaal energielabel B 1,0% 0,6% 

Leasebeleid: elektrische wagens toevoegen/stimuleren 2,0% 1,1% 

Stimuleren carpooling 0,5% 0,3% 

Bijhouden verbruik en kilometerstanden per auto/machine 0,0% 0,0% 

Terugkoppeling rijgedrag medewerkers adhv werkelijk verbruik 2,0% 1,1% 

Controle bandenspanning 2,0% 1,1% 

Uitdelen bandenmeter 0,0% 0,0% 

Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's 0,0% 0,0% 

Mobiliteitsregeling medewerkers (Leaseauto, NS businesscards, OV fiets) 2,0% 1,1% 

Wegen bestelwagens (terugdringen meenemen overtollig materieel) 3,0% 1,7% 

Efficiëntere routeplanning dmv PDA 2,0% 1,1% 

Snelheidsbegrenzer op bestelwagens installeren 2,0% 1,1% 

Totaal op brandstofverbruik 17,5% 9,7% 

        

SCOPE 2       

Maatregelen elektraverbruik Reductie 

op stroom 

Reductie 

op totaal 

LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting 5,0% 1,3% 

Noodverlichtingsarmaturen vervangen voor LED armaturen 1,0% 0,3% 

Overstap naar 100% Nederlandse groene stroom 100,0% 26,3% 

Onderzoek naar plaatsen zonnepanelen 0,0% 0,0% 

Plaatsen van bewegingssensoren in kantoren 2,0% 0,5% 

Totaal op elektraverbruik 108,0% 28,4% 

        

Maatregelen zakelijk km en vliegreizen Reductie 

op stroom 

Reductie 

op totaal 

Toepassen van video en-of teleconferencing  1,0% 0,1% 

Inzetten van een (elektrische) deelauto 2,0% 0,2% 

Introduceren van fietsplan 4,0% 0,3% 

Inzetten elektrische (deel)fietsen 2,0% 0,2% 

Onderzoek treinreis ipv vliegreis (korte afstanden) 0,0% 0,0% 

Totaal op elektraverbruik 9,0% 0,8% 
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5 Voortgang 

In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van Saval B.V. opgenomen. Hier 

wordt duidelijk dat in het eerste half jaar al een kleine reductie behaald is, echter kunnen 

de volledige conclusies getrokken worden als heel 2019 in kaart is gebracht.  

Figuur 1 |  Voortgang van de CO2-uitstoot. 
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6 Deelname CO2- en energiereductie initiatieven 
 

6.1 Inventarisatie initiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor de 

Saval B.V. is de website van de SKAO geraadpleegd 

(https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet overzicht van alle 

initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn 

besproken met de projectleider en met het management. Aangezien de organisatie aan 

meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan 

de initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele 

andere geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

6.2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere 

bedrijven informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel 

vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 

van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de 

werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant 

zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het 

initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, 

dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van 

deelname aan een ander initiatief. 

6.3 Lopende initiatieven 

Door Saval B.V. wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Dit 

initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over 

CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit 

middels vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep 

bijeenkomsten. Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget voor het 

initiatief Nederland CO2 Neutraal aan. Om deze deelname te bewijzen worden de 

volgende documenten bewaard: 

✓ Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

✓ Verslagen workshops 

✓ Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Contributie  Jaarlijks €  1250,00 

Totaal  €  1250,00 
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Disclaimer & Colofon 
 

Bescherming intellectueel eigendom 
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke 

bij toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan de Saval B.V. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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