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1 Inleiding 
 

Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma (EMP) van Allinq. Het EMP legt voor de 

periode 2021 tot 2030 de reductiedoelstelling vast en geeft inzicht in de maatregelen die worden 

genomen om deze te realiseren. De Carbon Footprint van 2012 wordt als norm gebruikt. 

 

Toepassingsgebied 

De reductiedoelstellingen zijn van toepassing op het volledige Energie Management Systeem van 

Allinq en worden gedragen door alle bedrijven waarvan de emissie is meegenomen bij het bepalen 

van de Carbon Footprint van Allinq.  

 

Verantwoordelijkheden 

De directeur van Allinq is verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen en maatregelen. De 

QHSSE Coördinator Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de controle en monitoring van de 

uitvoering van het EMP. 
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2 Reductiedoelstellingen 2021 – 2030 
De doelstelling voor de periode 2021-2030 is om de totale CO2-uitstoot van Allinq in 2030 met 

60% te reduceren ten opzichte van het normjaar 2012.  

 

De reductiedoelstellingen zijn gekoppeld aan de gerealiseerde omzet. De reductiedoelstellingen zijn 

in onderstaande grafiekken weergegeven voor Scope 1 en Scope 2+3. De gezamenlijke omzet van 

de bedrijfsonderdelen die in de scope van de CO2-Prestatieladder vallen in 2012 bedroeg 182 

miljoen Euro.  

De lijn “Doel 60%” is gebaseerd op een afname van 60% in de looptijd, gekoppeld aan de omzet in 

2012. De lijn “Uitstoot per mln.” laat zien wat de afgelopen jaren al is gerealiseerd.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Doel 60% 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

Uitstoot per mln. 3,6 2,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 1,5

 -
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CO2-uitstoot per mln. 2012-2030 Scope 2+3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Doel 60% 24,1 23,3 22,5 21,7 20,9 20,1 19,3 18,5 17,7 16,9 16,1 15,3 14,5 13,7 12,9 12,1 11,3 10,5 9,7

Uitstoot per mln. 24,1 29,6 27,5 23,9 20,8 20,2 14,9 13,2 12,8
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Als we in scope 1 de 60% reductie aanhouden zal de uiteindelijke CO2-uitstoot per miljoen Euro op 

9.7 moeten uitkomen in 2030 en in scope 2+3 zal de uiteindelijke CO2-uitstoot per miljoen Euro op 

1.5 moeten uitkomen  

 

2.1 Maatregelen 

De maatregelen die Allinq de afgelopen jaren heeft genomen liggen in lijn met de maatregelen van 

collega bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de overstap naar groene stroom, focus op het Nieuwe 

Rijden/Draaien en het verduurzamen van het wagenpark. Waar mogelijk gaan we een stap verder 

dan de standaard maatregel.  

 

Om de uitstoot bij huisvesting te reduceren zal bij het betrekken van een nieuwe locatie direct 

rekening gehouden worden met de milieu prestaties van het te betrekken gebouw. Hierbij zal 

aandacht worden besteed aan het energielabel of genomen en te nemen energiebesparende 

maatregelen. 

 

Om de uitstoot van het wagenpark te reduceren wordt in Q1 van 2021 een e-beleid opgezet voor 

de inzet van elektrificeren van het wagenpark. Daarnaast is er het programma Fit-For-Purpose 

waar een geschikte thuiswerkplek wordt gecreëerd zodat medewerkers van Allinq ook op langere 

termijn thuis kunnen werken en zo het aantal kilometers voor woon werkverkeer gereduceerd 

kunnen worden.  

Bij het verduurzamen van het (lease)wagenpark kijken we niet alleen naar de inzet van een 

zuinigere auto, maar compenseren we ook de uitstoot veroorzaakt door het leasewagenpark via 

projecten van de Climate Neutral Group. Hoewel dit voor de CO2-Prestatieladder niet wordt gezien 

als reductie, kiezen we er toch voor om op deze wijze de uitstoot van onze leaseauto’s te 

neutraliseren.  

 

Verder wordt er zowel op huisvesting en wagenpark meer ingezet op bewustwording. Door het 

delen van verbruik gegevens met de medewerkers hopen we ons inzicht te delen en een 

commitment te creëren voor het verder terugdringen van het energieverbruik en zo onze CO2-

uitstoot terug te dringen. 

 

Voor de periode 2021 -2030 hebben we ons ten doel gesteld om de CO2-uitstoot verder te 

reduceren. In 2030 moet de uitstoot van de organisatie 60% lager zijn dan de totale uitstoot in 

2012. Op basis van bovenstaande zijn we van mening dat Allinq een koploper is in de sector met 

ambitieuze reductiedoelstellingen.  
 

3 Reductiemaatregelen 
De actuele maatregelen zijn opgenomen in de bijlage: 3.B.2. Rapport Maatregellijst 2021.  
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4 Investeringen 
Waar mogelijk worden de kosten voor het doorvoeren van maatregelen onderdeel van begroting 

van de verantwoordelijke afdeling. Indien voor het succesvol doorvoeren van een maatregel een 

aparte investering noodzakelijk is, zal worden bepaald wat de noodzakelijke kosten zijn en wat de 

terugverdientijd is. Vervolgens zal de businesscase worden voorgelegd aan de directie. Zij bepalen 

uiteindelijk of de maatregel zal worden doorgevoerd.  


