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Stuurcyclus CO2-systeem 

Het CO2-beleid van A. Klijn Holding B.V. kent cycli van een half jaar. Daarin worden de gegevens voor 

de CO2-footprint verzameld, welke 2 maal per jaar gepresenteerd wordt. Daarbij wordt beoordeeld of 

de CO2-emissiefactoren nog actueel zijn en wordt gekeken of er significante veranderingen in het 

bedrijf zijn die een impact op de CO2-footprint kunnen hebben van het bedrijf.  

Wanneer een dergelijke verandering heeft plaatsgevonden wordt de footprint tot het basis- of 

referentiejaar terug herberekend, om een juiste vergelijking te kunnen maken. De voortgang van het 

CO2-reductieprogramma en besluiten worden door de directiebeoordeling o.a. middels overleg en 

website gedeeld. 

De directie beoordeeld of sturing op de doelstelling en maatregelen van het reductieprogramma nodig 

is. Hierover wordt vervolgens intern en extern gecommuniceerd. De Plan- Do- Check- Act cyclus ligt 

ten grondslag aan de sturing en uitvoering van het CO2-reductieprogramma. In afbeelding 1 hieronder 

is de PDCA-cyclus van het reductieprogramma van A. Klijn Holding B.V. weergegeven, waarin de 

verschillende fasen van het CO2-reductiebeleid zijn toegelicht met een aantal taken en tools die in die 

fase van de cyclus worden toegepast. 
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1. Doelstelling - Verlagen dieselverbruik met 1%   

A. Klijn Holding B.V. heeft in 2019 8,2% meer diesel verbruikt dan in het basisjaar. 

Onderstaand een onderbouwing/verklaring van de stijging van het dieselverbruik in 2019. 

 De rode diesel is vanwege een fiscale wetswijziging binnen A. Klijn Holding B.V. 

verdwenen, hierdoor tankt het wagenpark op de zaak. Door deze regeling hebben we 

geen duidelijk overzicht tussen dieselverbruik materieel en dieselverbruik wagenpark.  

 In 2019 heeft Klijn Infra B.V. meerdere projecten uitgevoerd welke op grotere afstand 

van de vestiging zijn gelegen ten opzichte van 2018.  

 In 2019 is er een nieuwe vrachtwagen, met Emissieklasse diesel 5, bijgekomen die 5 

dagen per week wordt ingezet. 

 

Verbetermaatregel:  

Het inzichtelijk maken van de gedraaide uren en het dieselverbruik van machines en de 

gereden kilometers en de getankte hoeveelheid diesel van de auto’s.  

 

2. Doelstelling - Verlagen benzinegebruik met 1%  

 

A. Klijn Holding B.V. heeft in 2019 4,3% minder benzine verbruikt dan in het basisjaar. 

Onderstaand een verklaring van de vermindering van het benzineverbruik in 2019. 

 

 De medewerkers rijden zoveel als mogelijk is met elkaar mee.  

 Toolboxmeeting gehouden over controleren op bandenspanning, onnodig laten draaien 

van auto’s en machines tegengaan, minder ‘ruw’ en onnodige toerentallen tegengaan. 

Controle tijdens werkplekinspecties, enz.  

 

3. Doelstelling - Verlagen gasverbruik met 1%  

A. Klijn Holding B.V. heeft in 2019 28,45% minder gas verbruikt dan in het basisjaar. 

Onderstaand een verklaring van de vermindering van het gasverbruik in 2019.  

 Vanwege de lange en warme zomers.  

 In de winter wordt de thermostaat in het bedrijfspand beter ingericht en wat lager gezet.  

 Eerder uitschakelen van de verwarming 
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4. Doelstelling - Verlagen propaan t.b.v. materieel met 1%  

A. Klijn Holding B.V. heeft in 2019 57,9% minder propaan gebruikt dan in het basisjaar. 

Onderstaand een verklaring van de vermindering van het propaanverbruik in 2019. 

 De schaftketen hebben geen verwarming meer op gas.  

 

5. Doelstelling - Verlagen LPG met 1% 

A. Klijn Holding B.V. heeft in 2019 10% minder LPG verbruikt dan in het basisjaar. 

Onderstaand een onderbouwing/verklaring van de vermindering van het LPG verbruik in 

2019. 

 De opslagloods in opnieuw ingericht en daardoor zijn er veel werkzaamheden met de 

heftruck verricht en is er frequenter gebruik gemaakt van de heftruck.  

 

 

6. Doelstelling - Elektra 0%  

A. Klijn Holding B.V. heeft in 2019 1,6% meer stroom opgewekt met de zonnepanelen als dat 

we verbruikt hebben.  

 

 

 

Voor akkoord addendum: 
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