Carbon Footprint

DUURZAAMHEID
Energie

Steeds meer bedrijven willen inzicht hebben in hun bijdrage aan
klimaatverandering. Sommigen moeten broeikasgas-emissies verantwoorden
aan hun stakeholders (moederbedrijven, klanten, leveranciers etc.), anderen
willen laten zien dat zij actief bezig zijn met het reduceren van hun impact op
het milieu door certificering op ISO 14001 of de CO2-prestatieladder. De
meest gangbare en effectieve manier om dit aantoonbaar inzichtelijk te
maken is het opstellen van een Carbon Footprint.
Waarom een Carbon Footprint?
Duurzaamheid is een steeds actueler maatschappelijk onderwerp waardoor duurzame producten en
diensten de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. Ketenverantwoordelijkheid en
stakeholdermanagement zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen. Een Carbon Footprint of CO2voetafdruk verhoogt de geloofwaardigheid en transparantie van de energieprestatie van zowel uw
bedrijf als van de (totale) keten. Op deze manier wordt de mate van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) van uw bedrijf kwantitatief vastgelegd.
Daarnaast is een Carbon Footprint een uitstekende bewijsvoering van uw bedrijfswaarden en kunt u
zich hiermee op een simpele manier onderscheiden van uw concurrenten. Tevens levert de footprint
belangrijke input voor o.a. uw ISO 14001, ISO 50001 en/of CO2-prestatieladder certificering.

De werkwijze en indeling
Voor de Carbon Footprint van BMD Advies Rijndelta B.V. wordt gebruikgemaakt van de richtlijnen
zoals die zijn opgesteld door het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol). Dit is dé internationale
standaard voor het rapporteren van broeikasgas-emissies. De richtlijnen voor kwantificering en
verslaglegging van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau, zoals genoemd in de ISO
14064-norm, zijn geharmoniseerd met de standaarden van het GHG-protocol.
De Carbon Footprint-rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.

Een beschrijving van de organisatie en de organisatorische grenzen voor de analyse;
Informatie over de emissies, uitgesplitst in directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies
waarop het bedrijf invloed kan uitoefenen;
De rekenmethodiek en het basisjaar waarmee voortgang vergeleken wordt.

Optioneel kunnen de volgende onderdelen aan de rapportage toegevoegd worden:
Scope 3 (overige indirecte) emissies;
Een beschrijving van de prestaties ten opzichte van bedrijven in dezelfde branche
(benchmarking);
Een overzicht van de broeikasgas-reductiedoelstellingen van het bedrijf.
Verificatie van de rapportage door een certificerende instantie (CI)

De Carbon Footprint en de CO2-prestatieladder
Als u op wilt gaan voor certificering op één van de treden van de CO2-prestatieladder, zult u uw
energiestromen kwantitatief in kaart moeten brengen. Vanaf niveau 3 dient u een actuele emissieinventaris (ID 3A/4A) op te stellen. De CO2-prestatieladder is gebaseerd op het GHG-protocol. Er
wordt echter een andere scope-indeling bij gehanteerd, waardoor de emissie-inventaris iets anders
verloopt.
Wij helpen u graag om uw Carbon Footprint en de bijbehorende rapportage op de CO2prestatieladder af te stemmen.

Waarom BMD Advies Rijndelta?
Door de jarenlange ervaring en de actuele kennis over milieuaspecten is BMD Advies Rijndelta de
aangewezen organisatie om voor uw onderneming een Carbon Footprint op te stellen of u daarbij te
begeleiden. Wij staan garant voor actuele kennis en informatie van wet- en regelgeving, normen en
richtlijnen. De nieuwste ontwikkelingen worden direct in de Carbon Footprint-rapportage verwerkt.
BMD Advies Rijndelta kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Dit betekent dit dat de
adviseur uw bedrijf steeds beter leert kennen en u daarmee steeds beter en efficiënter van dienst kan
zijn. BMD Advies Rijndelta kan u ondersteunen op de vakgebieden milieu, kwaliteit en
arbeidsomstandigheden.
Op verzoek brengen wij een op maat gemaakte offerte uit met een plan van aanpak en een
kostenraming. Neem voor vragen contact met ons op via telefoonnummer 0180 - 614378 of per mail:
info@rd.bmdadvies.nl.
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