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1. Inleiding 
 

Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen is het belangrijk om actief bij te dragen aan het 
terugdringen van het broeikasgaseffect. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, 
en het verminderen van de CO2-uitstoot in het bijzonder, is groot. 

In dit rapport is de CO2-uitstoot van Den Ouden Groep B.V. weergegeven na de correctie van de 
organisatorische grens in 2018. 

 
De onderliggende rapportage van de CO2-footprint betreft het volledige jaar 2017. Door de aangepast 

organisatorische grens vormt 2017 ons nieuwe basisjaar. Er heeft geen aparte verificatie door een 
verifiërende instelling plaatsgevonden. 

 
Deze rapportage van onze CO2-footprint is opgesteld met gebruik van de emissiefactoren die 

gepubliceerd zijn op de website www.co2emissiefactoren.nl. Deze footprint beschrijft alle punten zoals 
beschreven in § 7.3 A. t/m Q. van de norm ISO 14064-1. 

 
Sinds 2016 zijn wij gecertificeerd op niveau-5 op de CO2-prestatieladder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document: CO2-footprint

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Deze emissie-inventaris is opgesteld volgens punten A t/m Q van § 7.3.1 uit de norm ISO 14064-1. 
De internationale erkende norm ISO 14064-1 geeft richtlijnen voor kwantificering en verslaglegging 
van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau. In de onderstaande tabel is per element 
een verwijzing opgenomen naar het hoofdstuk in dit rapport waar het betreffende punt uit de norm 
wordt behandeld. 

 

ISO 

14064-1 

§ 7.3.1 

Onderwerp Hoofdstuk Behandeld in 
Paragraaf 

A. Omschrijving van de rapporterende organisatie. 4.1 3 

B. Personen verantwoordelijk voor de emissie-inventarisatie. 3.1 3 

C. Rapportage periode of inventarisatie jaar. 3.1 3 

D. Bepaling van de organisatorische grenzen. 4.1 4 

E. Kwantificering van de directe CO2 emissies. 7 7 

F. Omgang met CO2  emissies door de verbranding van bio-massa. 5.5 4 

G. De opname van CO2  uit het milieu. 5.5 4 

H. Uitsluitingen van CO2 emissiebronnen of van CO2 opnamebronnen. 5.4 4 

I. Indirecte CO2 emissies i.v.m. de opwekking of inkoop van elektriciteit, warmte of 

stoom. 

7 6 

J. Het basis inventarisatie jaar. 3.1 3 

K. Uitleg over wijzigingen m.b.t. het basisjaar of andere historische emissie- 

inventaris gerelateerde data, en elke herberekening van het basisjaar of andere 

emissie- inventarisaties. 

3.1 

Bijlage 1 

3 

L. Beschrijving van of verwijzing naar de gebruikte (reken)methode voor 

kwantificering van emissiestromen. 

5.1 5 

M. Uitleg over wijzigingen in de methode van het kwantificeren van emissiestromen 

t.o.v. eerder gebruikte methoden. 

5.2 5 

N. Verwijzingen naar, of registratie van de gebruikte emissiefactoren voor de emissie 

en opname van CO2. 

5.1 5 

O. Beschrijving van de invloed van onzekerheden op de nauwkeurigheid van de 

gegevens m.b.t. CO2  emissies en de CO2 opname. 

9.3 9 

P. Verklaring dat deze emissie-inventaris is opgesteld conform ISO 14064-1. 3.1 3 

Q. Een verklaring dat de emissie-inventaris is geverifieerd, inclusief het niveau van 

de verificatie en niveau van verkregen zekerheid. 

3.1 3 

 
 
 
 
 

2. Normatieve verwijzingen - ISO 14064-1 
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3. Algemeen  

 
 

3.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 

ISO 14064-1 
§ 7.3 

Bedrijfsnaam Den Ouden Groep B.V.     A 
Huidige datum 05-09-18       

Inventarisatiejaar  2017 De totale uitstoot (exclusief scope 3) in het inventarisatiejaar is vastgesteld op 7.379,6 ton CO2. C 

Basis inventarisatie jaar 2017 Het basisjaar is 2017. De CO2-footprint is niet apart geverifieerd.    

 

 

 

 

J & K 

  De totale uitstoot in het basisjaar is hiermee vastgesteld op 7.379.6 ton CO2. (obv een jaar) 

  
 

 

  
 

OPMERKING  
Door de structurele wijziging van de organisatorische grens in 2018, is het voorgaande jaar 2017 

(nu tevens het basisjaar) herberekend om in het vervolg een goede vergelijking tussen het 

gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen garanderen. De argumentatie hiervan wordt 

opgenomen in het logboek 

Verificatie datum -      Q 

Contactpersoon Naam Dhr. Rob Aartssen E-mail r.aartssen@denoudengroep.com Telefoon 073-5431000  

 

 

B 

Verantwoordelijke Naam Dhr. Rob Aartssen E-mail r.aartssen@denoudengroep.com Telefoon 073-5431000 

Verantwoordelijkheden Elk jaar wordt een CO2 inventaris opgesteld. De verantwoordelijke zorgt dat dit gebeurt op een juiste, 
reproduceerbare 

manier. Overige verantwoordelijkheden:  Naam Dhr. Rob Aartssen Actualiseren beleid en opstellen/bijstellen 
doelstellingen 

 
 Naam Dhr. Rob Aartssen Contactpersoon emissie-inventaris   
 Naam Dhr. Rob Aartssen Interne en externe communicatie   
 Naam Dhr. Rob Aartssen Uitdragen en invulling van het initiatief   
 

Normering 

Deze emissie-inventaris is opgesteld volgens punten A t/m Q uit § 7.3 uit de ISO 14064-1. Per 

onderwerp is de verwijzing naar de verschillende punten uit de norm opgenomen. 

P 

mailto:r.aartssen@denoudengroep.com
mailto:r.aartssen@denoudengroep.com
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4. Afbakening  

 

4.1 Organisational Boundaries (Organisatorische grenzen vastgesteld volgens hoofdstuk 4 van het handboek CO2 Prestatieladder versie 3.0) 

ISO 14064-1 
§ 7.3 

Naam hoofdonderneming Den Ouden Groep B.V.  D 
KvK Nummer 17.140.690  

Aantal dochter ondernemingen 5  
Namen dochter ondernemingen Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. (KvK 16066649) Den Ouden Materieel B.V. (KvK 16085715) 

 Bodac B.V. (KvK 17138633) Den Ouden ROC B.V. (KvK 17095394) 

 Den Ouden Groenrecycling B.V. (KvK 16077045)  

Aantal vestigingen 8  
Aantal werknemers 200  

Beschrijving van de organisatie Den Ouden Groep is de moedermaatschappij waaronder diverse werkmaatschappijen hun diensten verlenen. 
Iedere werkmaatschappij heeft haar eigen specialiteit: 

 
Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. 
De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van infrastructurele werken in de grond-, weg- en waterbouw, 
civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden evenals (water-) bodemsanering en de aanleg van 
betonwegen. 
Bodac B.V. 
De activiteiten bestaan uit het opsporen en assisteren bij het ruimen van explosieven alsmede het 
bergen van vliegtuigwrakken uit WOII en het uitvoeren van bijbehorende bodemsaneringen. 
Den Ouden Groenrecycling B.V. 
De activiteiten bestaan uit het innemen, sorteren en bewerken van ruim 275.000 ton groene 
reststromen afkomstig uit openbaar groen tot bodemverbeteraars of biobrandstoffen. 
Den Ouden Regionaal Overslagcentrum B.V. 
In het BZOB terrein te Helmond worden vloeibare en vaste stromen opgeslagen. Voor vloeibare stromen is 
er een groot aantal silo’s en tanks variërend van 200 m³ tot 10.000 m³. De totale opslagcapaciteit voor 
vloeibare en vaste stoffen is circa 200.000 m³. 
Den Ouden Materieel B.V. 
Deze vennootschap is ondersteunend aan de bovenstaande bedrijven door het leveren van 
personeel en materieel. 
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4. Afbakening  

 

4.2 Operationele grenzen 

ISO 14064-1 
§ 7.3 

 
De operationele grenzen worden onderverdeeld in scope 1, 2 en 3. De indeling 
is afkomstig uit het GHG-protocol. De Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) rekent 'Business Air Travel'en 'Personal 
Cars for Business Travel' tot scope 2. 

 
Bij het opstellen van de CO2-footprint is de indeling van scope 1 en 2 van de 

SKAO aangehouden. Voor scope 3 is de indeling van het GHG-protocol 
aangehouden. Vanwege de indeling en emissiefactoren van Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen valt categorie 6 binnen scope 1 
& 2 van de emissie inventaris. 

 
Een gedetailleerde uitwerking van de scope 3 inventarisatie is opgenomen in 
het rapport "Rapportage Scope 3 Emissies 2017 - geïdentificeerde en 
gekwanificeerde emissies conform de coporate value chain scope 3 
accounting and reporting standard." 

D 

 

De actuele emissiestromen binnen de operationele grenzen zijn: 

Scope 1 Scope 2 

 hoeveelheid ton CO2 

Diesel zak.verkeer 284.751 920 

Diesel goed.vervoer 619.886 2.001 

Diesel mob.werktuigen 1.305.324 4.216 

Benzine zak.verkeer 7.163 20 

Benzine mob.werktuigen 3.314 9 

Propaan 6.032 10 

Acetyleen 276 0,2 

Aardgas 17.319 33 

 

 

1.082 

 hoeveelheid ton CO2 

Electriciteit 306.038 161 

Vliegverkeer < 700 km 3.268 1 

Vliegverkeer 700 - 2.500 km 0 0 

Vliegverkeer > 2.500 km 0 0 
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5. Berekeningsmethodiek 

 
5.1 Actuele berekeningsmethodiek & emissiefactoren 

 
Bij het opstellen van de CO2-footprint is de methodiek aangehouden zoals 
is voorgeschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek CO2- 
Prestatieladder 3.0. Deze methode schrijft voor om vliegkilometers 
(Business Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars 
for Business Travel) tot scope 2 te rekenen. De directe (scope 1) en 
indirecte (scope 2) emissies zijn in de footprint gekwantificeerd. 

 
De emissiefactoren zijn gebruikt zoals aangegeven in het SKAO Handboek 
CO2-Prestatieladder 3.0 (geldig vanaf 10 juni 2015) volgens de website 
www.co2emissiefactoren.nl. 

 
5.2 Wijziging berekeningsmethodiek 

 
De berekeningsmethodiek is niet gewijzigd. 

 

 
5.3 Herberekening referentiejaar en historische gegevens 

 
De berekeningsmethodiek is niet gewijzigd. Het nieuwe Handboek CO2-

Prestatieladder 3.0, geldig met ingang van 10 juni 2015, kan gevolgen 
hebben voor de eerder gebruikte emissiefactoren. Indien herberekening 
noodzakelijk is, is dit opgenomen en beargumenteerd in het logboek 
(bijlage 1 van dit document). 

 
5.4 Uitsluitingen 

 
De GHG-emissies van het koudemiddel van de airconditioning zijn niet 
meegenomen binnen de CO2-rapportage. 

 

5.5 Opname CO2 en biomassa 
 

Er bestaat een belangrijke activiteit omtrent opname van CO2 of 
biomassaverbranding binnen de bedrijfsactiviteiten. 

ISO 14064-1 § 7.3 

 

 
L 

 

 

 
N 

 

 
M 

 

 
K & N 

 

 
H 

 
F & G 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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6.1 Emissie inventaris Scope 1, 2   -  totale organisatie getotaliseerd 
 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie scopes van emissie. Het inventariseren van de 
energiestromen binnen de organisatie geschiedt conform scope 1 en 2  van het GHG-protocol. 

 

Scope 1 - Directe CO2-emissie 

Materieelpark / brandstoffen Emissiebron / -activiteit Verbruik 

Materieel en vervoersmiddelen Vrachtwagens Diesel 

 Getrokken materieel ,, 

 Personen en bedrijfsauto's Diesel en benzine 

 Verkleiners / Windshifters Diesel 

 Zeefmachines trommelzeven ,, 

 Zeefmachines sterrenzeven ,, 

 Laadkranen / Loaders / Kranen ,, 

 Omzetters / Stortbunker ,, 

 Tractoren / Bronbemalings- ,, 

 pompen ,, 

 Trilmachines Benzine 

Drijvend / vliegend materieel Niet van toepassing  
Ondersteunend materieel Stroomaggregaten Diesel en benzine 

Diesel Transport en vervoer Voltijd 

LPG Niet van toepassing  
Aardgas Verwarming Seizoensgebonden 

Industriële gassen Lassen / snijden Acetyleen en Propaan 

Olie (als brandstof) Niet van toepassing  
Scope 2 - Indirecte CO2-emissie 

Elektriciteitsverbruik Emissiebron / -activiteit Verbruik 

Huisvesting 

Airco en koeling  Electriciteit 

Gekoeld transport  Electriciteit 

Verlichting TL-verlichting Electriciteit 

ICT Werkplekken / kantoorinventaris Electriciteit 

Overig Koffiemachine / witgoed Electriciteit 

Productie 

Mobiel materieel Zeefmachine schudzeef Electriciteit 

 Veegmachines ,, 

Ondersteunend materieel Werkplaats inrichting Electriciteit 

 Lasers ,, 

 Hogedrukreinigers ,, 

 PID Meters ,, 

 Zaagmachines ,, 

Project 

Project met gunningsvoordeel info via projectadministratie  
Zakelijk verkeer Emissiebron / -activiteit Periode / frequentie 

Eigen medewerkers Niet van toepassing  
Gedeclareerde kilometers van 

ingehuurde zzp'ers 

Niet van toepassing  
  

* verder wordt verwezen naar het totale "overzicht gemotoriseerd materieellijst" welke beschikbaar is. 

6. Inventarisatie energiestromen 
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7a. CO2-footprint 2017 1e halfjaar cijfers 

CO2 data inventarisatie scope 1 en 2 
 

 
Scope 1 Zakelijk Verkeer     453,6  

  Benzine Liter 3.649 2.740 10,0 
Facturen 

 Diesel Liter 137.340 3.230 443,6 

 Goederenvervoer     962,3  
  Benzine Liter  2.740 0,0 

Facturen 
 Diesel Liter 297.935 3.230 962,3 

 Mobiele werktuigen     2.197,4  
  Benzine liter 2.146 2.740 5,9 

Facturen 
 Diesel liter 678.495 3.230 2.191,5 

 Verwarming     17,7  
  Aardgas verbruik locaties m3 

9.362 1.887 17,7 
Facturen 

  
 

   

 Warmte - Emissies     0,0  
 Koude - Emissies     0,0  
 Overige brandstoffen     7,3  
  Ad-Blue liter 13.986 260 3,6  

  Acetyleen Werkplaats liter 110,4 564 0,1  

Facturen     (bron: conversiefactor  
    Milieubarometer)  
 Propaan Zegge en Muiderberg liter 2.112 1.725 3,6 

Scope 2 Elektriciteitsverbruik     71,6  
 Grijze stroom Stroomverbruik Hoofdkantoor Hermalen kWh 66.695 526 35,1  

Facturen  Stroomverbruik Overige locaties kWh 69.410 526 36,5 

      

 Gedeclareerde kilometers     0,0  
 Zakelijk Vliegverkeer     0,5  
 Reizigerskilometers < 700 km km 1.840 297 0,5  

Vluchten  700 - 2.500 km km 0 200 0,0 

 > 2.500 km km 0 140 0,0 

Totaal ton CO2 3.710,5 
Onderdeel Omschrijving Eenheid Hoeveelheid CO2-emissiefactor per 

juni 2015 (WTW) 

Ton CO2 Bron 
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7b. CO2-footprint 2017 2e halfjaar cijfers 

CO2 data inventarisatie scope 1 en 2 
 

 
Scope 1 Zakelijk Verkeer     485,8  

  Benzine Liter 3.514 2.740 9,6 
Facturen 

 Diesel Liter 147.411 3.230 476,1 

 Goederenvervoer     1.039,9  
  Benzine Liter  2.740 0,0 

Facturen 
 Diesel Liter 321.951 3.230 1.039.9 

 Mobiele werktuigen     2.027,9  
  Benzine liter 1.168 2.740 3,2 

Facturen 
 Diesel liter 626.829 3.230 2.024,7 

 Verwarming     15,0  
  Aardgas verbruik locaties m3 

7.957 1.887 15,0 
Facturen 

  
 

   

 Warmte - Emissies     0,0  
 Koude - Emissies     0,0  
 Overige brandstoffen     10,8  
  Ad-Blue liter 15.113 260 3,9  

  Acetyleen Werkplaats liter 165,6 564 0,1  

Facturen     (bron: conversiefactor  
    Milieubarometer)  
 Propaan Zegge en Muiderberg liter 3.920 1.725 6,8 

Scope 2 Elektriciteitsverbruik     89,4  
 Grijze stroom Stroomverbruik Hoofdkantoor Hermalen kWh 77.275 526 40,6  

Facturen  Stroomverbruik Overige locaties kWh 92.658 526 48,7 

      

 Gedeclareerde kilometers     0,0  
 Zakelijk Vliegverkeer     0,4  
 Reizigerskilometers < 700 km km 1.428 297 0,4  

Vluchten  700 - 2.500 km km 0 200 0,0 

 > 2.500 km km 0 140 0,0 

Totaal ton CO2 3.669,1 
Onderdeel Omschrijving Eenheid Hoeveelheid CO2-emissiefactor per 

juni 2015 (WTW) 

Ton CO2 Bron 
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Verdeling CO2 uitstoot

Zakelijk vliegverkeer

Elektriciteitsverbruik

Overige brandstoffen

Verwarming

Mobiele werktuigen

Goederenvervoer

Zakelijk verkeer

Uitstoot naar scope

scope 1

scope 2

 

 
 

8. Overzicht emissies 2017 jaar cijfers 
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9.1 Toelichting 
Bij de berekening van de verschillende emissies dienen we de volgende toelichting te geven. 
 
Gebruik brandstof diesel: 
Er is een overzicht verschaft over het totale diesel verbruik over het 2ste halfjaar 2017 van leveranciers 
Shell en Oliecentrale. 

 
Gebruik brandstof benzine: 
Er is een overzicht verschaft over het totale benzineverbruik over het 2ste halfjaar 2017 van leverancier 
Shell. 

 

Gebruik overige brandstoffen: 
Propaan en Acetyleen is afgenomen van Primagaz en Emgas.  Er zijn verder geen overige brandstoffen 
gebruikt. 

 
Gebruik aardgas voor verwarming: 
Er is een totaalverbruik voor aardgas van energieleverancier Essent aangeleverd voor de 
verbruikperiode 01-07-2017 tot 01-01-2018. Vanuit de online systemen Energie monitor / Metacom is 
aantoonbaarheid beschikbaar. 

 
Gebruik electriciteit: 
Er is een totaalverbruik voor elektra van energieleverancier Essent aangeleverd voor de 
verbruikperiode 01-07-2017 tot 01-01-2018. Vanuit de online systemen Energie monitor / Metacom is 
aantoonbaarheid beschikbaar. 

 
Emissiefactoren: 
Er zijn geen andere emissiefactoren gebruikt dan van www.co2emissiefactoren.nl. Alleen voor de 
Acetyleen, water en papier was geen emissiefactor beschikbaar en is de oude factor gebruikt. 

 

 

9. Toelichting op de berekening van de CO2-footprint 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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9.2 Normalisering 
 

De omvang van de CO2-emissie is sterk afhankelijk van en gecorreleerd aan de hoeveelheid activiteiten 
die zijn ontplooid. Het bedrijf en onze productiviteit kan groeien en krimpen. Het energieverbruik 
hangt daar nauw mee samen. Ten behoeve van toekomstige vergelijking met het referentiejaar en het 
vaststellen van kwantitatieve CO2-reductie doelstellingen zijn maatstaven nodig, om tot een goede 
normalisering te komen. 

 
Overzicht emissies: 
De CO2-emissie per medewerker bedroeg in het 1e halfjaar 2017 18,6 ton CO2 e en in het 2e halfjaar 
2017 18,3 ton CO2 e (op basis van 200 medewerkers). Voor toekomstige vergelijk zal 2017 als basisjaar 
fungeren worden voor de gekozen reductiedoelstellingen. 

 
9.3 Onzekerheden 

 
De energieverbruikscijfers over het jaar 2017 zijn afkomstig van ontvangen facturen. Indien 
facturen onvolledig zijn of waar we gegevens missen, zijn deze geëxtrapoleerd. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met factoren als seizoensinvloeden en productie-uren. Door veel 
aandacht te geven aan het registreren van brongegevens (meterstanden) trachten we de 
betrouwbaarheid te verhogen van onze uitstootgegevens. 

 
 

Onzekerheid Beschrijving ISO 14064-1 § 7.3 

Meetonnauwkeurigheden 

Algemeen 

Oliën als smeerolie, hydrauliekolie, transmissieolie en 

remvloeistof worden in het productieproces niet naar 

CO2 omgezet. Er vindt geen verbranding plaats. 

Derhalve zijn deze oliën niet opgenomen in de 

emissie-inventaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O 

Meetonnauwkeurigheden 

Scope 1 

Geen. 

Meetonnauwkeurigheid  
Scope2 

Geen 

9. Toelichting op de berekening van de CO2-footprint 
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Het doel van de CO2-footprint is het in kaart brengen van de energiestromen en het aan de hand 
hiervan bepalen van de CO2-uitstoot. Met de oplevering van dit rapport is het benodigde inzicht 
verkregen. Belangrijker is nu hoe de CO2-uitstoot binnen onze organisatie kan worden verminderd. 

 

Om de voortgang van de CO2-reductie te kunnen bewaken en borgen hebben wij eerder een 
Energie Management Systeem (EnMS) geïmplementeerd. Een managementsysteem is een 
besturingsmiddel dat wordt opgezet om CO2-reductiedoelstellingen te realiseren. Kenmerkend 
voor een managementsysteem is de cyclus ‘plan-do-check-act’. 

 
10.1 Historische gegevens 

 
 

 1e helft 
 

 2017 

2e helft 
 

 2017 

Basisjaar 
 

2017 

Uitstoot scope 1 & 2 in ton 

CO2 

3.710,5 3.669,1 7.379,6 
    

Totale uitstoot in ton CO2 3.710,5 3.669,1 7.379,6 

Uitstoot per medewerker 18,6 18,3 36,9 

op basis van aantal 200 200 200 
Omzet percentage t.o.v. het   100% 

basisjaar met fictieve CO2   7.379,6 

(voor toekomstige vergelijking) 

 

De relatieve omzet van 2017 is afgeleid van de jaarcijfers en bedraagt: 68,17 miljoen 
Voor een toekomstige vergelijking op basis van de omzet komt de CO2-uitstoot in 2017 neer op 108 ton CO2 
per miljoen euro aan omzet 

 

10.2 Gerealiseerde emissiereducties, milieubewust, energiezuinig produceren, leveren en 
inkopen. 

 
- Voor transport --> alle chauffeurs hebben de opleiding "het nieuwe rijden" gevolgd. 
- Alle personen- en vrachtauto's hebben een boardcomputer gekregen om de planning online 
inzicht te geven en een betere routeplanning te kunnen maken. 
- Alle machinisten hebben het afgelopen jaar de cursus "het nieuwe draaien" gevolgd. 
- Er zijn nieuwe hybride kranen aangeschaft. 
- De nieuwe Crambo is 50% zuiniger in het gebruik en ook stiller geworden dan z'n voorganger. 
- Er zijn een aantal hybride personenauto's in gebruik. Er zijn 7 laadpunten op de locaties 
aanwezig. 

10. CO2-reductie 
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10.3 Voortgang (lopende) emissiereducties en CO2-compensatie en aanbevelingen. 
 

- Trachten om de kwaliteit van de meetgegevens te verbeteren. 
- Doel is duurzaamheid na blijven streven en de ontwikkelingen blijven volgen. 
- Doelstelling om bij aanschaf van nieuw materieel, kantoor- en werkplaatsinventaris het 
brandstof-energieverbruik mede bepalend te laten blijven voor de keuze. 

- Doelstelling om de energiebewustheid van de medewerkers blijvend te vergroten, 
door het onderwerp weer in en toolbox te behandelen / meedenken, inzet bij 
implementeren van besparingsmaatregelen. 

- Doelstelling om periodiek bandspanning te controleren. 
- Doelstelling om het carpoolen te blijven stimuleren. 
- Na realisatie van de LED-verlichting met bewegingssensoren, is verdergaand afgetast of er 
in de kantooromgeving ook nog LED-verlichting kan worden geplaatst. Dit onderzoek is 
inmiddels uitgevoerd en zal worden bekeken om te gaan realiseren. 

- Het plaatsen van zonnecollectoren op de bedrijfsruimte aftasten. 
- Doelstelling om te onderzoeken of er alternatieve brandstoffen en/of vormen van 
energie in de bedrijfsvoering toe te passen zijn. 

- Het aantal "lege" km's (zonder vracht) beperken. 



 

 
 

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: 
 

 

 

 
Nedcon Organisatieadvies B.V. 
Pelmolenlaan 16-18 
3447 GW WOERDEN 
T. 0348-405160 
E. info@nedcon-groep.nl 
www.nedcon-groep.nl 

 

waarbij gebruik is gemaakt van het Handboek CO2-prestatieladder 3.0, 
uitgegeven door: 
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Bijlage 1: Logboek - wijziging in basisjaar of andere historische data 
 
Datum Wie Onderwerp Commentaar Toelichting ISO 14064-1 §7.3 

     K 
 
 
 

30-11-2015 

 
 

 

  COF 

 
 

 
Wijziging basisjaar 

 
 
 

Veranderingen in de norm en 

aanpassing 

ambitieniveau. 

Het basisjaar is gewijzigd. Onze certificatie op de 

CO2-Prestatieladder niveau-3 en veranderingen t.o.v. de nieuwe 
norm 3.0 heeft ons inzicht gegeven, om ons ambitieniveau naar 
boven aan te passen. Hierdoor is ook onze doelstelling aangepast 
en hebben de scope-3 emissies toegevoegd en hebben wij 
derhalve het basisjaar gewijzigd. 

13-03-2016 COF Afronding eerste jaar Controle ambitienivau en doelen De totale uitstoot van CO2 in 2015 is uitgangspunt voor de 
doelstellingen voor de komende jaren 

06-05-2016 COF Correctie  Controle op emissie factoren WTW - TTW Aanpassingen na externe audit 

06-08-2016 COF 1e half jaar 2016 Geen wijzigingen in emissiefactoren Aantal werknemers gestegen van 156 naar 174 

15-03-2017 COF 2e halfjaar 2016 Geen wijzigingen Totale CO2-emissie gerelateerd aan de jaaromzet 2016 tov 2015 

1-1-2017 COF Emissie elektriciteit 2017 Elektriciteit uit biomassa Emissiefactor gewijzigd van 526 naar 189 

3-4-2017 COF Emissie aardgas 2017 Wijziging emissiefactoren Aardgas gewijzigd van 1,884 naar 1,887 
 1-1-2018 COF Emissie elektriciteit 2018 Wijziging emissiefactoren Emissiefactor gewijzigd van 189 naar 75 

5-9-2018 COF Wijziging 
organisatorische grens 

en basisjaar 

De werkmaatschappij Ferm O Feed valt 
buiten de nieuwe organisatorische grens 

Het basisjaar is gewijzigd. 2017 fungeert als basisjaar voor de 
nieuwe organisatorische grens  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 


