
Hoofddoelstelling Bechtle 

Management B.V.
Bechtle Management B.V. wil in 2026 t.o.v. 2017 relatief 70% minder CO2 uitstoten binnen Scope 1, Scope 2 en Business Travel. 

Onderbouwing 

maatregelenlijst

Subdoelstelling Maatregelen Deadline Verantwoordelijke

Scope 1: Het terugdringen 

van de CO2-uitstoot van het 

gasverbruik in 2026 t.o.v. 

2017.

Bechtle Management B.V. wil het gasverbruik terugdringen door het inzetten van 

de onderstaande maatregelen. Waar mogelijk per entiteit:                                                                 

a) Ga over van aardgas op groen gas of maak het gebouw gasvrij.                                                                                            

b) Verlaag de verwarming naar 19 graden waar mogelijk.                                                                                                                

c) Onderzoek de mogelijkheden om met bestaande warmtepompen (airco's) te 

verwarmen in plaats van met de centrale verwarming.                                                                                                                           

d) Volg de overheidsadviezen op. 

31-12-2026 CO2-verantwoordelijke per 

entiteit

Scope 1: Het terugdringen 

van de CO2-uitstoot van het 

brandstofverbruik in 2026 

t.o.v. 2017.

Bechtle Management B.V. wil het brandstofverbruik terugdringen door het inzetten 

van de onderstaande maatregelen. Waar mogelijk per entiteit:                                                                                                                                            

a) Werk toe naar een zoveel mogelijk geëlektrificeerd wagenpark per 2026.                                                                                                                            

b) Leg per entiteit vast in het leasebeleid aan welke eisen de bestelling van een 

nieuwe leaseauto m.b.t. de maximale CO2-uitstoot en het energielabel voldaan 

moet worden.                                                                                                                                                                       

c) Ga in gesprek met de leaserijder wanneer hij of zij nog niet over wilt gaan op 

elektrisch rijden.                                                                                                                                               

d) Stel elektrische fietsen beschikbaar voor korte werkafstanden.                                                                                                                                       

e) Volg de overheidsadviezen op.                                                                                                                       

f) Laat de bedrijfswagens alleen rijden op HVO100 fossielvrije brandstof of 

elektrisch.                                                                                                                                    

g) Bestel een elektrische poolauto wanneer het leasecontract van de vorige 

pooaluto gaat verlopen.                                                                                                                                                             

h) Onderzoek of het delen van een leaseauto mogelijk is.             

31-12-2026 CO2-verantwoordelijke per 

entiteit en wagenparkbeheerder

Scope 2: Het terugdringen 

van de CO2-uitstoot van het 

elektriciteitsverbruik t.o.v. 

2017 in 2026.

Bechtle Management B.V. wil het elektriciteitsverbruik terugdringen door het 

nemen van de onderstaande maatregelen. Waar mogelijk per entiteit:                                                                    

a) Bij het in gebruik nemen van een nieuwe locatie behorent de volgende punten 

tot de contractonderhandeling:                                                                                                                                      

- Nederlands groene stroom en ledverlichting                                                                                                               

- energielabel A/B/C                                                                                                                                    

- laadpunten voor elektrische auto's                                                                                                                             

b) Zet duurzame (energiezuinige) ICT-middelen in.                                                                              

c) Voorzie alle locaties van 100% ledverlichting.                                                                                     

d) Voorzie locaties waar mogelijk van zonnepanelen.                                                                                                 

e) Ga in gesprek met de pandverhuurder over de overgang naar groene stroom.                                                                                                                                                           

f) Onderzoek en leg vast welke laadmogelijkheden in Nederland gebruik maken van 

groene stroom.                                                                                                                                                         

g) Volg de overheidsadviezen op.                                                                                                              

h) Attendeer collega's op tips om zelf zuiniger te gaan werken; apparatuur van 

standby halen, licht uitzetten in ruimtes die niet in gebruik zijn.                                                             

i) Voorzie geschikte ruimtes van sensoren zodat verlichting niet onnodig brandt.                                                                                                                                  

j) Gebruik airco's in de zomer zo weinig mogelijk en bij gebruik de temperatuur 

verhogen. 

31-12-2026 CO2-verantwoordelijke per 

entiteit

Business Travel: Het 

terugdringen van het CO2-

verbruik van Business 

Travel in 2026 t.o.v. 2017.

Bechtle Management B.V. wil de CO2-uitstoot gelinkt aan Business Travel 

terugdringen door het nemen van de onderstaande maatregelen:                                                                      

a) Breng het zakelijk verkeer & woon-werkverkeer in kaart van alle entiteiten per 

2023. (Klimaatakkoord)                                                                                                                                                

b) Breng vervangende reisopties in kaart en communiceer deze intern, o.a.  voor 

vliegreizen binnen Europa. 

31-12-2026 CO2-verantwoordelijke per 

entiteit

Het bewustzijn van de

medewerkers vergroten.

Bechtle Management B.V. wil het bewustzijn van de medewerkers m.b.t. CO2-

verbruik vergroten door het nemen van onderstaande maatregelen:                                                              

a) Neem deel aan initiatieven waarbij de medewerkers direct worden betrokken; 

o.a. Bechtle Next Event, Bechtle magazine, organiseer info-sessies.                                                                                                                                                                    

b) Communiceer en stimuleer succesverhalen met betrekking tot het thema CO2.                                                                                                                                             

c) Professionaliseer de interne en externe communicatie.                                                                                     

31-12-2026 CO2-verantwoordelijke per 

entiteit

Bechtle Management B.V. heeft de volgende maatregelenlijst opgesteld met als doel om de CO2-uitstoot van de holding Bechtle 

Management B.V. te reduceren in 2026 t.o.v. 2017. Afhankelijk van de situatie per entiteit zal Bechtle Management B.V. jaarlijks per 

maatregel onderbouwen waarom een maatregel wel of niet behaald is. 

 


