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Voortgangsrapportage eerste halfjaar 2022 
 
Libra is een handelsonderneming die 90% van haar CO₂-uitstoot niet in eigen hand heeft. De 
omvang en aard van de organisatie maakt het zeer lastig om halfjaarlijks kwantitatief de 
CO₂-reductie in beeld te brengen; Libra verzorgt deze cijfers per kalenderjaar. 
 
Werken aan de doelstellingen loopt het hele jaar door: 

• De medewerkers worden aangespoord om zo zuinig mogelijk om te gaan met gas en 
elektra. De medewerkers worden aangespoord bij het verlaten van de werkplek de 
verwarming/airco uit te zetten. Van 4 tot 11 februari 2022 heeft de warme-truien-
week plaatsgevonden waarbij 339 kg CO₂ is bespaard; 

• De All Electric Policy loopt als voorgenomen en na afloop van ieder contract van een 
leaseauto wordt een contract afgesloten voor een elektrische auto. Inmiddels is ruim 
90% van het wagenpark elektrisch; 

• De medewerkers hebben per e-mail een instructie gekregen hoe je op positieve wijze 
je rijgedrag kan veranderen. Op 14 juni 2022 is ‘Bandopspanning’ langs geweest en 
heeft alle bij Libra Energy geparkeerde auto’s (51 stuks) gecontroleerd. De medewer-
kers zijn vervolgens in het vragenhalfuurtje op de hoogte gebracht van het resultaat. 

• Door Corona zijn we gedwongen minder op kantoor gaan werken maar Libra heeft nu 
een programma opgezet om medewerkers voor 25% blijvend thuis te laten werken, 
dus ook na de Coronaperiode; 

• De werkzaamheden in het magazijn hebben continue onze aandacht opdat deze zo 
duurzaam mogelijk verricht kunnen worden; 

• Libra Energy heeft haar MVO-beleid verbreed. Er is een jaarkalender opgesteld 
waarin allerlei activiteiten zijn opgenomen. Bij een aantal van deze activiteiten wordt 
daadwerkelijk CO₂ gereduceerd. 

 
Jaarlijks worden we door TÜV gecertificeerd en de laatste audit heeft op 1 maart 2022 
plaatsgevonden. De twee geconstateerde afwijkingen zijn inmiddels verholpen en de corri-
gerende maatregelen zijn ingezet. Libra kijkt vol vertrouwen uit naar de eerstvolgende audit 
in maart/april 2023. 
 
Op de volgende pagina is de footprint over het jaar 2021 nogmaals weergegeven. 
 
Opgemaakt: 4 juli 2022 
 
 

 
 

Fred Groot 
V&G-functionaris | KAM-coördinator Libra Energy B.V. 

http://www.libra.energy/
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Footprint Libra Energy over 2021 

 

 
 

 
 

emissiestroom aantal eenheid conversiefactor aantal kg CO₂

gasverbruik van kantoren en magazijnen 5.668 Nm3 2,085 11.818

verbruik diesel van auto's 14.173 liter 3,262 46.232

verbruik benzine van auto's (euro 95) 9.004 liter 2,784 25.067

verbruik benzine van auto's (super 98) 549 liter 2,784 1.528

elektraverbruik van kantoor en magazijn (incl. laadpalen) 196.193 kWh 0,523 102.609

aftrek van eventueel aangebrachte zonnepanelen 0 kWh 0,000 0

elektraverbruik van laadpalen (aan kantoor) 0 kWh 0,000 0

elektraverbruik van laadpalen onderweg 37.184 kWh 0,523 19.447

zakelijke vluchten <700 km 9.737 km 0,234 2.278

zakelijke vluchten 700-2.500 km 3.672 km 0,172 632

zakelijke vluchten >2.500 km 0 km 0,157 0

zakelijke reizen trein, bus, metro, etc. km divers 114

zakelijke reizen met privéauto's 14.681 km 0,204 2.995

scope 1  

directe 

emissies

scope 2  

indirecte 

emissies

emissiestroom aantal kg CO₂ totaal aantal kg CO₂

gasverbruik kantoor en magazijn 11.818

eigen wagenpark 72.828

elektraverbruik 122.056

zakelijke vluchten 2.910

overige zakelijke reizen 3.109

212.721

128.075

scope 1

scope 2

84.646
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