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Om inzicht te krijgen in de huidige CO2-uitstoot van uw organisatie heeft u besloten uw periodieke CO2-
voetafdruk te laten berekenen. De CO2-voetafdruk is een weergave van de hoeveelheid broeikasgassen* die
veroorzaakt worden door een organisatie. Voor organisaties die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun
klimaatimpact is de CO2-voetafdruk vaak een goede start van een klimaatbeleid. Want met het berekenen en
rapporteren van uw CO2-voetafdruk kan het reduceren van uw CO2-uitstoot doelgericht beginnen. De
resultaten van uw inspanningen om uw klimaatimpact te beperken kunnen eenvoudig gemonitord worden door
een periodieke uitvoering van de berekening.

 
Dit rapport is onderdeel van de basisdienstverlening van Climate Neutral Group. Het omvat een korte
beschrijving van de gebruikte grenzen en berekeningsmethode. Het grootste deel van de rapportage omvat de
weergave van de CO2-voetafdruk gebaseerd op de door uw gerapporteerde verbruiksdata.

Deze CO2-voetafdruk is bepaald op basis van data die verzameld zijn middels een online inventarisatieformulier.
Dit formulier is ontworpen conform het Green House Gas protocol, de internationale standaard die voorschrijft
hoe een CO2-inventaris gemaakt dient te worden. Als alle verbruiksgegevens correct zijn ingevuld, in
overeenstemming met de grenzen en de scopes die van toepassing zijn, voldoet deze CO2-voetafdruk bovendien
aan ISO14064-1. Wat we onder grenzen en de scopes verstaan staat omschreven in hoofdstuk 2.1 van dit
rapport.  Hier  vindt u een overzicht van de emissiefactoren die Climate Neutral Group hanteert in 2015.

Wij hopen dat deze CO2-voetafdruk u inzicht verschaft en uw organisatie stimuleert om actie te ondernemen.
Het vaststellen van uw klimaatambities en reductiemaatregelen wordt eenvoudiger met dit rapport als
uitgangspunt. De vermindering van uw klimaatimpact kan zeer goed een onderdeel zijn van uw MVO-beleid. Om
de voortgang van uw inspanningen te monitoren en daarover te kunnen communiceren is een historisch
overzicht van uw CO2-voetafdruk in dit rapport opgenomen.

 * Broeikasgassen zijn gassen die de samenstelling van de dampkring veranderen (het broeikaseffect). De
belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), water, methaan (CH4) en lachgas (N2O). Samen zorgen
zij voor de opwarming van de aarde, waardoor het klimaat verandert. Stijgende zeespiegels, natte zomers, koude
winters en extreme droogte kunnen in de nabije toekomst enorme gevolgen hebben voor de wereldbevolking.

Climate Neutral Group B.V.
Arthur van Schendelstraat 650-748
3511 MJ Utrecht 
T: 030-2326175
E: info@climateneutralgroup.com
www.climateneutralgroup.com
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Uw totale  CO2-uitstoot  is als volgt opgebouwd:

 

 

2. Rapportageperiode 2015

2015

Totaal 361,6

Verwarming 75,99

Water 0

Auto 279,9

Papier 1,25

Elektriciteit 0

Openbaar vervoer 0,26

Vliegreizen 4,2

2015: 361,6 ton

Verwarming: 75,99 ton
Water: 0 ton
Auto: 279,9 ton
Papier: 1,25 ton
Elektriciteit: 0 ton
Openbaar vervoer: 0,26 ton
Vliegreizen: 4,2 ton
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 Voor de indeling in scopes volgen wij de definities van SKAO (www.skao.nl). Dat betekent dat zakelijk (lease)
autogebruik tot scope 1 wordt gerekend en gedeclareerde km's (in privé auto's) tot scope 2. Ook de vliegreizen
worden tot scope 2 gerekend. Woon-werkverkeer valt onder bij scope 3.
 
Uw totale CO2-uitstoot per scope is als volgt opgebouwd:
 

 

 

2.1. Directe en indirecte emissies

2015

Totaal 361,6

Scope 1 - Direct 341,06

Scope 2 - Indirect 4,2

Scope 3 - Up- of downstream 16,35

2015: 361,6 ton

Scope 1 - Direct: 341,06 ton
Scope 2 - Indirect: 4,2 ton
Scope 3 - Up- of downstream: 16,35 ton
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Onderstaande grafiek en tabel geven een overzicht van uw emissies gedurende de afgelopen jaren. Dit geeft een
goede indruk van het effect van eventueel genomen maatregelen om uw CO2-uitstoot te reduceren. 
 
De emissiefactoren voor de berekening van de huidige CO2-voetafdruk zijn op  onze website    te vinden. De CO2-
voetafdrukken van de afgelopen jaren zijn berekend met de toen geldende emissiefactoren. Een verandering in
CO2-emissies kan ook veroorzaakt zijn door een wijziging in emissiefactoren. In hoofdstuk 3 zijn de variaties in
verbruiksgegevens gerapporteerd.

 

 

2.2. Historische vergelijking

2013 2014 2015 Totaal

Totaal 360,02 337,62 361,6 1.059,25

Verwarming 99,5 68,06 75,99 243,55

Water 0,09 0 0 0,09

Auto 254,09 262,98 279,9 796,98

Papier 4,95 1,04 1,25 7,24

Elektriciteit 1,39 1,33 0 2,72

Openbaar vervoer 0 0 0,26 0,26

Vliegreizen 0 4,2 4,2 8,4

C
O

2 
ui

ts
to

ot
 in

 to
n

Verwarming Water Auto Papier Elektriciteit Openbaar vervoer Vliegreizen

2013 2014 2015
0

100

200

300

400

Rapportage CO2-voetafdruk Erdi Holding B.V.

04-07-2016 5/8

http://www.climateneutralgroup.com/wp-content/uploads/2014/09/Review_Emissiefactoren_2015.pdf


Compensatie betekent dat u uw huidige CO2-uitstoot extern reduceert. Zo zorgt u er in feite voor dat uw huidige
CO2-uitstoot per direct wordt geneutraliseerd. U investeert in één van onze duurzame klimaatprojecten die
elders voor een zelfde hoeveelheid CO2-reductie zorgen. Al onze klimaatprojecten genereren gecertificeerde
CO2-credits. Een CO2-credit is een onafhankelijk gecontroleerde reductie van één ton CO2 in de atmosfeer.     
 Climate Neutral Group houdt een boekhouding bij van de in- en verkoop van CO2-credits, die jaarlijks wordt
gecontroleerd door PwC.  
Climate Neutral Group heeft diverse klimaatprojecten in haar portfolio. Alle projecten van Climate Neutral
Group voldoen aan de hoogste internationale standaarden (Gold Standard of Verified Carbon Standard) en
worden door onafhankelijke partijen geverifieerd en gecontroleerd. Onze projecten variëren in type CO2-
reductie, de landen waar zij gevestigd zijn, de voordelen die het project biedt aan de lokale bevolking en de
prijzen. Zo kunt u altijd kiezen voor het project, of de mix van projecten, dat goed bij uw organisatie past. Enkele
voorbeelden van projecten die wij in onze portfolio hebben: efficiënte houtovens in Afrika, biogas in Azië en
meerdere windenergieprojecten. Onderstaand treft u uw jaarlijkse gecompenseerde uitstoot aan:

 

 

2.3. Compensatie
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Meter 2013 2014 2015

Auto

Zakelijk Diesel (Diesel in liter) 74.887 74.093 75.648

Zakelijk LPG (LPG in liter) 487 466 472

Woon - werk Benzine (Klasse gemiddeld in km) 48.400 50.160

Woon - werk Diesel (Personenauto in km) 17.160 17.160

Zakelijk Benzine (Benzine in liter) 6.625 5.722 7.194

Compensatie credits

Compensatie credits  (Compensatie in ton) 360,02 358,79 378,11

Elektriciteit

Groene Elektra - Wind (Windkracht in kWh) 92.460 88.986 84.006

HR/P&O

Medewerkers FTE (Medewerkers FTE in aantal) 43,67

Openbaar vervoer

Woon - werk Trein (Stoptrein + intercity in km) 6.600

Papier

Niet recycled kantoorpapier (Kantoor papier in kg) 4.500 948,8 1.136

Verwarming

Aardgas (Aardgas (gasvormig) in m³) 19.858 14.234 15.518

Koudemiddelen (CO2 in ton) 63,26 42,082 46,757

Vliegreizen

Zone 3 (enkele reis) (Zone 3 (enkele reis) in aantal) 2 2

Water

Drinkwater (Water in m³) 309

3. Invoergegevens
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Wij hopen dat deze CO2-voetafdrukrapportage u het inzicht geeft om uw klimaatimpact (verder) te beperken
en/of dat eventuele genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Als u met betrekking tot het
beperken van uw klimaatimpact advies wenst kunt u een afspraak maken met onze carbon advisors. 

 Deze experts van Climate Neutral Group kunnen u vertellen wat u kunt doen aan zowel interne reductie als
externe reductie van uw CO2-uitstoot. Hierbij wordt de winst van duurzaamheid niet uit het oog verloren. Samen
formuleren wij helder uw ambities en doelen. We begeleiden u vervolgens stap voor stap in het proces naar
klimaatneutraliteit. Tal van diensten heeft Climate Neutral Group tot haar beschikking om u te adviseren. Omdat
geen bedrijf hetzelfde is, is maatwerk consultancy ook mogelijk.

 
Als u producent bent is het ook mogelijk een Life Cycle Assessment te laten maken van een product. Daar ieder
product verschillend van aard is kunnen wij u geen standaard berekeningsmethodiek aanreiken en is dit dus
altijd een maatwerkberekening.

 
Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid om uw basisdienstverlening waarvan deze rapportage een onderdeel van
is, uit te breiden naar een variant waar het mogelijk is uw CO2-uitstoot en het verloop daarvan nauwkeurig te
monitoren en te managen. Dit is interessant als u bijvoorbeeld wilt klimmen op de CO2-Prestatieladder van
SKAO.

 
    

 

Over Climate Neutral Group

 
Climate Neutral Group is een social-venture met een maatschappelijk doel: het komen tot een 100%
klimaatneutrale wereld! Onze missie is zoveel mogelijk organisaties te helpen de transitie te maken naar
klimaatneutraal ondernemen en om klimaatneutrale diensten en producten te ontwikkelen voor hun klanten. Elke
organisatie veroorzaakt namelijk in meer of mindere mate CO2-uitstoot. En daarmee heeft elke organisatie,
onbedoeld, een negatief effect op het klimaat. Daarom begeleiden wij u graag, stap voor stap, naar het
ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van een klimaatneutraal product, dienst, evenement of organisatie.

 
For better business

4. Tot besluit
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