
 

CO2 prestatie CABLE PARTNERS 2020. 

In 2020 heeft Cable Partners weer een stap gemaakt in de reductie van de CO2-emissies ten gevolge van haar 

bedrijfsactiviteiten. Dit zien we terug in de emissieresultaten. Waar we in 2019 nog een absolute stijging zagen 

van de CO2-emissies is in 2020 door de investeringen en genomen maatregelen weer een significante daling ten 

opzichte van 2019 zichtbaar. 

Dit komt voornamelijk door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, investeringen in volledig elektrische bedrijfsauto’s 

en groei in omzet en orderregels. 

Door investeringen in volledig elektrische auto’s en het beperken van bezoeken aan leveranciers en klanten ten 

gevolge van de COVID-19 Pandemie en een realisatie van de groei in het aantal orders c.q. orderregels is de CO2-

emissie gedaald ten opzichte van 2019. 

De emissies in 2020 betrof na het doorrekenen met de conversiefactoren voor CO2-emissies een totaal van 85,4 

ton CO2. Met een totaal van 48.513 orderregels vertegenwoordigt dit 1,76 kilogram per orderregel. Door de 

toename in orderregels hebben we in 2020 een afname van CO2-emissie per orderregel van 13,2% ten opzichte 

van 2019. Ten opzichte van 2013 (ons basisjaar) hebben we hiermee een reductie gerealiseerd van 50,0%. Dat is 

zeer ruim de doelstelling die we onszelf hebben opgelegd om eind 2021 gerealiseerd te hebben. 

Ontwikkelingen die zullen bijdragen aan verdere reductie van CO2-emissies en het behalen van de doelstellingen 

bestaan in 2020 en 2021 onder andere uit: 

- investeringen in volledig elektrische auto’s; 

- aandacht voor gas loos bouwen bij ontwikkeling van nieuwbouw; 

- meer aandacht voor brandstofverbruik per gereden kilometer en het nieuwe rijden. 

Wij streven ernaar om niveau 3 te behouden op de CO2-prestatieladder. Naar aanleiding van de berekende CO2-
productie zijn reductie doelstellingen opgesteld. 
 

1. Cable Partners wil in 2017 ten opzichte van 2013 25% minder CO2 per orderregel uitstoten. 
2. Cable Partners wil in 2020 ten opzichte van 2013 30% minder CO2 per orderregel uitstoten. 
3. Cable Partners wil in 2025 ten opzichte van 2013 50% minder CO2 per orderregel uitstoten. 

 
 


