
Carbon footprint Lijnco holding BV  2021 

 

Groningen 11-03-2022 

 

De bedrijfsactiviteiten van Lijnco Holding BV hebben in het jaar 2021 geresulteerd 

in een  totale emissie van 1114 ton CO2 in scope 1 en 2 

 

Aandeel CO2  ton  –CO2 

Gas voor verwarming 75 

Elektriciteit 1007 

Brandstof leaseauto’s 32 

Totaal 1114 

 

In scope 3 zijn vergoede zakelijke kilometers bepaald. 

Vergoede km prive auto 0,14* 

 

Aandeel per scope  ton  –CO2 

Scope 1 107 

Scope 2 1007 

Scope 3 0* 

Totaal 1114 
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Energiebeleid Lijnco holding BV 

 

Voor 2022 heeft de directie van Lijnco Holding BV onderstaande doelstellingen tot 

het verlagen van de CO2 footprint geformuleerd; 

In het jaar 2022 heeft  Lijnco Holding BV een  reductie doelstelling van 5% in  

scope 1. Genormaliseerd naar omzet en ten opzichte van het referentie jaar 2021. 

In het Jaar 2022 reduceert Lijnco Holding BV minimaal 50% emissie in scope2. 

In 2022 heeft Lijnco Holding voor 20% van de ingekochte grondstoffen ( upstream) 

in scope 3 de papierprofielen inzichtelijk. 

Voor het realiseren van deze doelstellingen heeft de directie een energieplan 

opgesteld. Dit plan omvat de maatregelen welke moeten leiden tot het behalen van 

de reductiedoelstellingen.  

 

 

 

 

Eis 3.D.1. handboek 3.1 CO2 –prestatieladder. 

 

 

Deelname aan sector initiatief. 

 

Per 1-1-2022 neemt Lijnco deel aan ClimateCalc, ClimatCalc stelt Lijnco in staat de 

CO2-footprint van een individueel product te bepalen. De resultaten uit ClimateCalc 

worden erkent door de Nederlandse overheid en zijn onderdeel van haar 

inkoopbeleid voor grafische producten. ClimateCalc is een initiatief van 10 Europese 

grafische brancheverenigingen/sectororganisaties. Deze organisaties zijn 

gezamenlijk eigenaar van de International Association ClimateCalc.  

De berekeningen uit ClimateCalc worden onderschreven door de overkoepelende 

Europese brancheorganisatie Intergraf. De Intergraf-aanbeveling is de enige 

internationale grafische norm voor CO2-voetafdrukberekening in de wereld. Deze 

norm is van belang omdat zij ervoor zorgt dat iedereen die gebruik maakt van deze 

norm de CO2-voetafdruk berekent op dezelfde grondslag. 

ClimateCalc is in overeenstemming met de ISO-norm 14064-1, ISO 16759 en het 

internationale Broeikasgassenprotocol (The Green House Gas protocol (GHG 

protocol)). 

 

Voor deelname aan ClimateCalc is Lijnco onderhevig aan een jaarlijks audit op haar 

emissie inventarisatie.  

 

 

 



 

 


