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1 Directieverklaring 

BMD Advies Rijndelta B.V. is een milieuadviesbureau en wil zowel intern 

als extern communiceren over zijn eigen invloed op het milieu. Daarnaast 

wil BMD een actieve rol in de sector spelen en zijn klanten stimuleren om 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De emissies van 

broeikasgassen vormen een aspect van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Deze Carbon Footprint geeft de totale hoeveelheid uitge-

stoten broeikasgassen, de zogenaamde Greenhouse Gasses (GHG-

emissions) van de onderneming weer.  

Het doel van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de -emissie van BMD Advies 

Rijndelta B.V. te Barendrecht door middel van een Carbon Footprint-berekening, met als 

-emissie van de gehele dienstverlening. Hiertoe is 

inzichtelijk gemaakt welke processen of activiteiten er binnen de organisatie bijdragen aan de 

uitstoot van broeikasgassen waar reductiemogelijkheden te behalen zijn.  

De eerste stap naar CO2-reductie is inzicht verwerven in de eigen energiedragers en -verbruiken 

van de organisatie. Met het verworven inzicht kunnen reductiedoelstellingen opgesteld worden 

die passen bij de ambities van het bedrijf. 

Door de doelstellingen, verbruiken en voortgang transparant te maken, kan worden nagegaan of 

het bedrijf zijn doelstellingen haalt. Daarnaast kan door externe communicatie (naar bijvoorbeeld 

overheden) aangetoond worden dat er aandacht voor dit thema is. 

De laatste stap in het bereiken van de doelstellingen is het samenwerken met klanten of 

leveranciers om zo kennis te delen en veranderingen teweeg te brengen in de gehele keten. 
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2 Organisatie 

2.1 Rapporterende organisatie 

De rapporterende organisatie BMD Advies Rijndelta B.V. is een adviesbureau op het gebied van 

milieu, veiligheid, kwaliteit (inclusief voedselveiligheid) en arbo. Sinds de oprichting in 1990 

onderhoudt het nauwe contacten met bedrijven, milieudiensten, kamers van koophandel, 

industriekringen, bedrijvenverenigingen, gespecialiseerde adviesbureaus, arbodiensten, 

brancheverenigingen en overheidsinstanties. De werkwijze is gebaseerd op een 

langetermijnrelatie met opdrachtgevers. 

2.2 Verantwoordelijken 

De statutair verantwoordelijke personen voor de rapporterende organisatie zijn de directeuren, 

de heren A.E. van Est en J.M. Verhoeven. 

 

Naam bedrijf BMD Advies Rijndelta B.V. 

Correspondentieadres 
Ebweg 18 

2991 LT BARENDRECHT 

Contactpersoon J.M. Verhoeven 

Telefoonnummer 018- 0614378 

Faxnummer 018- 0615726 

E-mailadres joep@bmdadviesrijndelta.nl 

 

2.3 Organisatiegrenzen 

De organisatiegrenzen van BMD Advies Rijndelta B.V. zijn bepaald volgens het principe van de 

operationele invloedssfeer. Binnen het GHG-protocol wordt dit omschreven als ‘operational 

control’. In de praktijk betekent dit dat daar waar activiteiten onder de regie van BMD Advies 

Rijndelta B.V. vallen, de verantwoording wordt genomen voor de uitstoot.   
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3 Carbon Footprint 

3.1 Grondslag van de analyse 

Op basis van de vastgestelde organisatiegrenzen zijn de CO2-equivalente emissies geïdentifi-

ceerd. Bij de identificatie van deze emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, 

onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte emissies, die verdeeld zijn over drie scopes. Bij 

deze Carbon Footprint wordt de scope-indeling aangehouden die is vastgesteld in het Handboek 

CO2-Prestatieladder, versie 2.2
1
. 

 

Figuur 1 CO2-Prestatieladder scopediagram, gebaseerd op scopediagram van GHG-Protocol Corporate Value 
Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 

 

3.1.1 Scope 1: Directe emissies 

Scope 1: emissies of directe emissies worden veroorzaakt door bronnen die onder het beheer 

vallen van en gecontroleerd worden door de organisatie. Voorbeelden zijn de verbranding van 

aardgas ten behoeve van verwarming of het brandstofgebruik van een eigen wagenpark. 

3.1.2 Scope 2: indirecte emissies 

Scope 2: emissies of indirecte emissies waarop de organisatie invloed heeft. Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) rekent ‘Business Travel’ (Business Travel 

= ‘Business air Travel’ en ‘Personal Cars for business travel’) tot scope 2. Zie Figuur 1 . Andere 

emissies zijn bijvoorbeeld de emissies die voortkomen uit de opwekking van elektriciteit die de 

organisatie verbruikt. Deze emissies vinden plaats daar waar de elektriciteit wordt opgewekt 

(bijvoorbeeld een energiecentrale). 

 

                                                                        

1
 Handboek CO₂-Prestatieladder 2.2, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

www.skao.nl  

http://www.skao.nl/
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3.1.3 Scope 3: Overige indirecte emissies 

Scope 3: emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf 

(de organisatie), maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch 

beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit woon-werk-

verkeer, de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van 

het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. 

3.2 Gerapporteerde periode 

De periode waarover wordt gerapporteerd is 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 

3.3 Basisjaar 

Het jaar 2011 is het referentiejaar waarmee toekomstige Carbon Footprints vergeleken zullen 

worden.  

3.4 Aanpassingen aan basisjaar 

De volgende aanpassingen zijn gemaakt aan het basisjaar: 

1. CO2-emmissiefactor aardgas heeft een waarde van 1.825 gr CO2/Nm
3
 i.p.v. 1.780 gr 

CO2/N
m

3. Hiermee wordt aangesloten bij de conversiefactoren die in Bijlage C van het 

handboek CO₂-Prestatieladder 2.2 van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 

Ondernemen (SKAO) zijn opgesteld. 

 

2. De gasstanden van 1 juni 2010, 1 juni 2011 en 1 juni 2012 zijn bekend. Op 17 januari 

2014 is de gasstand opnieuw opgenomen (22.219 m
3
). Om de uitstoot van 2013 met het 

basisjaar te kunnen vergelijken is de volgende berekening gemaakt, die is doorgevoerd 

in zowel deze Carbon Footprint als die van het basisjaar 2011: 

 

Gasverbruik 1 juni 2012 t/m 31 mei 2013 = (3.076 m
3
/12)*5 = 1282 m

3
 

Gasverbruik 1 juni 2013 t/m 31 december 2013 = 22.219 – 20.710 = 1.509 m
3
  

Het totale gasverbruik van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 bedraagt 2.791 m
3
 

 

Voor het basisjaar 2011 levert dit de volgende berekening op: 

Gasverbruik 1 juni 2010 t/m 31 mei 2011 =  (3.554/12)*5 = 1.481 m
3
 

Gasverbruik 1 juni 2011 t/m 31 mei 2012 =  (2.872/12)*7= 1.675 m
3
 

Het totale gasverbruik van 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 bedraagt 3.156 m
3
 

 

Zie Bijlage 2 voor de specificatie jaarnota Eneco 2012-2013 

 

3. De CO2-emmissiefactor van Eneco ecostroom
2
 heeft een waarde van 455 gr CO2/ kWh in 

plaats van 0 gr CO2/ kWh. Hiermee wordt aangesloten bij de conversiefactoren die in 

Bijlage C van het handboek CO₂-Prestatieladder 2.2 van Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) zijn weergegeven. 

 

4. De elektra-standen van 1 juni 2010, 1 juni 2011 en 1 juni 2012 zijn bekend. Op 17 januari 

2014 is de elektra-stand opnieuw opgenomen (59.342 kWh normaal tarief, 30.351 kWh 

                                                                        

2
 Eneco ecostroom voldoet niet aan de criteria SMK-milieukeur waardoor de conversiefactor voor grijze 

stroom gebruikt dient te worden. 
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laag tarief). Om de uitstoot van 2013 met het basisjaar te kunnen vergelijken is de 

volgende berekening gemaakt, die is doorgevoerd in zowel deze Carbon Footprint als in 

het basisjaar: 

 

Elektraverbruik 1 juni 2012 t/m 31 mei 2013 = (10.807 kWh/12)*5 = 4.503 kWh 

Elektraverbruik 1 juni 2013 t/m 31 december 2013 laag tarief =  30.351 – 27.965 = 2.386 

kWh   

Elektraverbruik 1 juni 2013 t/m 31 december 2013 normaal tarief =  59.342 – 54.821 = 

4.521 kWh   

 

Het totale elektraverbruik van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 bedraagt  

11.410 kWh. 

 

Voor het basisjaar 2011 geeft dit de volgende berekening: 

Elektraverbruik 1 juni 2010 t/m 31 mei 2011 laagtarief =  (4.441/12)*5 =1.850,4 kWh 

Elektraverbruik 1 juni 2010 t/m 31 mei 2011 normaal tarief = (8.195/12)*5 = 3.414,6 kWh 

Elektraverbruik 1 juni 2011 t/m 31 mei 2012 laagtarief = (4.122/12)*7 = 2.404,5 kWh 

Elektraverbruik 1 juni 2011 t/m 31 mei 2012 normaaltarief = (8.141/12)*7 = 4.748,9 kWh 

 

Het totale elektraverbruik van 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 bedraagt 

12.418 kWh. 

 

Zie Bijlage 2 voor de specificatie jaarnota Eneco 2012-2013 

 

5. De gereden kilometers in 2011 zijn naar verhouding (zoals in de rapportage van het 

basisjaar wordt geschetst) omgezet naar kilometers per klasse vervoersmiddel.  

 

6. Voor de CO2-emmissiefactor voor reizen is i.p.v. een gemiddelde conversiefactor een 

waarde per klasse auto opgenomen, waarmee wordt aangesloten bij de conversie-

factoren die in Bijlage C van het handboek CO₂-Prestatieladder 2.2 van Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) zijn weergegeven. 

 

7. Er is een zogenaamde ‘functional unit’ bepaald om relatieve emissies van verschillende 

jaren met elkaar te vergelijken. 

3.5 Verklaring van weglaten CO2-bronnen 

Dit is de tweede Carbon Footprint die is opgesteld door BMD Advies Rijndelta. Een volledige 

emissie-inventaris van stroomopwaartse en stroomafwaartse emissies in Scope 3 (zie tabel 2 in 

paragraaf 4.6) valt momenteel nog buiten de operationele invloedssfeer van de organisatie. Deze 

is daarom in de totale emissieberekening buiten beschouwing gelaten. 

3.6 Invloed van meetonzekerheden 

3.6.1 Scope 1 

De aardgasrekening is voor het aardgasverbruik de basis voor het bepalen van de uitstoot in 

Scope 1.  Het contract voor aardgas loopt van 1 juni t/m 31 mei. Op 17 januari 2014 is de gasstand 

opnieuw opgenomen (22.219 m
3
). Hierdoor diende voor de maanden januari t/m juni 2013 een 

schatting gemaakt te worden. Deze schatting is gedaan door 41,67 % (5 maanden) en 58,33 % (7 

maanden) van het gasverbruik mee te nemen (zie ad 2, aanpassingen aan basisjaar). 
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Omdat gebruikgemaakt wordt van de aardgasrekening, waarop per kubieke meter wordt 

afgerekend, is de onzekerheid van de aardgasuitstoot zeer klein.  

Voor het wagenpark (Outlander PHEV) wordt ervan uitgegaan dat er 50% volledig elektrisch is 

gereden en 50% volledig op benzine met een verbruik van 1:12. Aangezien dit om een schatting 

gaat, bestaat er een kleine onzekerheid over de uitstoot.  

3.6.2 Scope 2 

De elektrarekening is voor het elektriciteitsverbruik de basis voor het bepalen van de uitstoot in 

Scope 2.  Het contract hiervan loopt van 1 juni t/m 31 mei. Op 17 januari 2014 is de elektrastand 

opnieuw opgenomen (4.521 kWh normaal tarief, 2.386 kWh laagtarief). Hierdoor diende er voor 

de maanden januari t/m juni 2013 een schatting gemaakt te worden. De schatting is gedaan door 

41,67% (5 maanden) en 58,33% (7 maanden) van het elektraverbruik mee te nemen (zie ad 4, 

aanpassingen aan basisjaar). 

Omdat er gebruikgemaakt wordt van de elektrarekening, waarop per kWh meter wordt 

afgerekend, is de onzekerheid van de elektra-uitstoot zeer klein.  

Per klasse auto zijn de kilometers in beeld gebracht aan de hand van de kilometerdeclaraties van 

de adviseurs. Hierin worden zakelijke en woon-werkkilometers van elkaar onderscheiden. (zie 

voor een voorbeeld van een kilometerdeclaratie; K:\BMDintern\Beleid). Er bestaat hierdoor geen 

onzekerheid over het aantal gereden zakelijke kilometers. 

Twee werknemers hebben gebruikgemaakt van het openbaar vervoer. Er bestaat geen 

onzekerheid over het aantal gemaakte zakelijke kilometers met het openbaar vervoer. 

3.6.3 Scope 3 

Scope 3-emissies zijn indirecte emissies waar geen directe invloed op kan worden uitgeoefend. 

De emissies die hierbij vrijkomen zijn nog onvoldoende gekwantificeerd.   

In 2013 is –in tegenstelling tot in 2011 (basisjaar)- het woon-werkverkeer apart in kaart gebracht. 

Per klasse auto zijn de kilometers in beeld gebracht aan de hand van de kilometerdeclaraties van 

de adviseurs. Hierin worden zakelijke en woon-werkkilometers van elkaar onderscheiden (zie 

voor een voorbeeld van een kilometerdeclaratie; K:\BMDintern\Beleid). Er bestaat hierdoor geen 

onzekerheid over het aantal gereden woon-werkkilometers. 

Drie werknemers hebben gebruikgemaakt van het openbaar vervoer. Er bestaat geen 

onzekerheid over het aantal gemaakte woonwerkkilometers met het openbaar vervoer. 

Daarnaast heeft BMD Advies Rijndelta stroomopwaartse en stroomafwaartse emissies. 

Stroomopwaartse emissies komen voort uit de productie van ingekochte artikelen die nodig zijn 

voor de bedrijfsvoering. Dit zijn emissies die voortkomen uit de fabricage van kantoorartikelen, 

meubilair, maar ook uitbestede diensten. Stroomafwaartse emissies komen vrij bij bijvoorbeeld 

afvalverwerking. Bovengenoemde emissies zijn (nog) niet te kwantificeren omdat er geen 

emissiefactoren voor bepaald zijn.  

3.7 Functional Unit 

Om de emissies van de verschillende jaren te vergelijken is er een zogenaamde ‘functional unit’ 

nodig. Dit maakt het mogelijk om de relatieve emissies over de te vergelijken tussen 

verschillende jaren. 

Er is gekozen om de uitstoot per advies-uur in kaart te brengen. Deze functional unit maakt het 

mogelijk om te sturen op -emissie op dienstverlening’. 
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4 Emissiedata en toelichting 

4.1 Scope 1, 2 & 3-emissies 

In onderstaande tabel zijn de directe en indirecte emissies van BMD Advies Rijndelta B.V. over 

2013 weergegeven di -emissie van de dienstverlening. 

 

- 
emissie 
factor 

Eenheid Verbruik 
 

- emissie 
(ton) 

 
  2013   

Scope 1: directe emissies     5,32 

Stationaire verbranding      

Aardgas 1825 
3
 2.791 m

3
 5,09 

Mobiele verbranding (wagenpark)      

Outlander PHEV, hybride 2.780 liter  80 liter 0,22 

      

Scope 2: indirecte emissies     23,25 

Elektriciteitsverbruik      

Eneco ecostroom 455  11.410 kWh 5,19 

Businesstravel/ personenvervoer      

Met privé-auto div.  90.985 km 17,85 

Met ov 65  3.224 km 0,21 

      

Scope 3: indirecte emissies, 
reizen 

    23,17 

Woon -werkverkeer      

Met privé-auto div.  104.691 km 20,67 

Met ov div.  25.315 km 2,50 

* Zie Bijlage 3 -emissie reizen BMD-medewerkers 

Tabel 1 Scope 1-, 2- & 3-emissies 2013 BMD Advies Rijndelta B.V. 
 

4.2 -emissies 

4.2.1 Stationaire verbrandingsapparatuur 

5,0  (95,7%) van de directe emissies van BMD Advies Rijndelta wordt veroorzaakt door 

het gebruik van stationaire verbrandingsapparatuur. Deze uitstoot is geheel toe te schrijven aan 

de verwarming van het kantoor. 
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4.2.2 Brandstofverbruik van het eigen wagenpark 

BMD Advies Rijndelta beschikt sinds eind 2013 over een zakelijke deelauto (Outlander PHEV, 

hieraan toegeschreven.  

4.2.3 Emissies van andere broeikasgassen 

In 2013 zijn er binnen BMD Advies Rijndelta geen emissies van andere broeikasgassen dan CO2 

(zoals CH4, N2O, HFCs, PFCs of SF6) geweest en heeft er ook geen lekkage van koelgassen 

plaatsgevonden. 

4.2.4 -emissie van verbranding biomassa  

In 2013 heeft er binnen BMD Advies Rijndelta B.V. geen verbranding van biomassa 

plaatsgevonden. 

4.3 -emissies 

4.3.1 Elektriciteitsverbruik  

Sinds 2011 levert de energieleverancier van BMD Advies Rijndelta B.V., Eneco, uitsluitend groene 

stroom aan MKB-bedrijven. Het product dat wordt afgenomen heet ‘Ecostroom’ en bestond in 

2013 uit 84,6% waterkracht, 15,4% wind, en 0,01% zon. De -emissie in 2013 bedroeg 5,19 ton 

 

4.3.2 Business travel 

Zakelijke reizen ten behoeve van de dienstverlening zijn declarabel binnen BMD Advies Rijndelta 

B.V. Hierdoor kan het bedrijf er invloed op hebben, en worden de emissies die hieraan verbonden 

zijn meegerekend in deze Carbon Footprint.  

De zakelijke dienstreizen worden toegekend aan scope 2. Het vervoer ten behoeve van de 

dienstverlening binnen BMD Advies Rijndelta vindt plaats middels het eigen wagenpark (scope 

1), privé-auto’s en/of het openbaar vervoer voor zakelijk reizen (scope 2) en woon-werkverkeer 

(Scope 3). 

4.4 Scope 3: Indirec -emissies, vervoer 

In scope 3 worden indirecte emissies toegekend die het gevolg zijn van de activiteiten van het 

bedrijf (de organisatie), maar voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn noch beheerd 

worden door dat bedrijf. Woon-werkverkeer valt onder deze categorie.  

Woon-werkverkeer heeft daarentegen een aanzienlijk aandeel in de uitstoot van BMD Advies 

Rijndelta B.V. Daarom zal deze post meegerekend worden in deze Carbon Footprint. 
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4.5 Verdeling emissiebronnen 

In onderstaande taartdiagram zijn de emissies uit tabel 1 weergegeven.  

 

Figuur 1: CO -emissie 2013 

 

 

4.5.1 Normalisering meetresultaten 

Een Carbon Footprint is waardevol wanneer deze naast de absolute uitstoot ook wordt 

uitgedrukt in een eenheid die vergelijken mogelijk maakt, een ‘functional unit’. Zoals in paragraaf 

3.7 al even werd aangekaart is er gekozen om de uitstoot te vertalen naar aantal kilogrammen 

CO2 per adviesuur.
3
 

BMD Advies Rijndelta heeft in 2013 10.123 adviesuren gemaakt. Dit komt neer op een uitstoot 

van 5,1 . 

 

 

  

                                                                        

3
 Het gaat hierbij om aan een klant bestede uren.  In AccountView (CRM-systeem) worden uren 

op een klant- of deelnemerscode geboekt, waardoor het aantal adviesuren per jaar bekend is. 

 

Aardgasverbruik 
10% Wagenpark 

0% 

Elektriciteitsverbruik 
10% 

Businesstravel (privé 
auto) 
35% 

Businesstravel (ov) 
0% 

Woon-werkverkeer 
(privé auto) 

40% 

Woon-werkverkeer 
(ov) 
5% 
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4.6 Scope 3: overige emissie 

In tabel 1 zijn de directe en indirecte emissies van BMD Advies Rijndelta B.V. over 2013 

weergegeven die binnen de scope van deze Carbon Footprint vallen. In onderstaande tabel 2 

worden de overige stroomopwaartse en stroomafwaartse emissie-bronnen van de organisatie 

weergegeven. De emissie-uitstoot van deze bronnen is voor alsnog niet bekend omdat 

emissiefactoren onbekend zijn.  

 
Verbruik Eenheid 

Scope 3: indirecte overige 
emissies 

  

Stroomopwaarts   

Ingekochte artikelen   

Drinkwater Onbekend  

Drukwerk (vakbladen) Onbekend  

Bureaustoelen 8 stuks 

Uitbestede diensten   

Akoestische onderzoeken Onbekend  

Bodemonderzoeken Onbekend  

   

Stroomafwaarts   

Afvalverwerking   

Papier 6.240 liter 

Glas Onbekend  

Plastic Onbekend  

Ongesorteerd afval 12.480 liter 

Geleverde diensten   

Papier (zwart) 43.949 stuks 

Papier (Kleur) 10.142 stuks 
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5 Reductiedoelstelling en ontwikkeling   
-emissies 

5.1 Reductiedoelstelling 

In 2013 zijn er door BMD Advies Rijndelta nog geen specifieke doelstellingen geformuleerd om 

broeikasgassen te reduceren. Vanaf 2015 zal de doelstelling zijn: 

2% besparing per jaar met een minimale reductie van 10% in 2020. 

5.2 O -emissies 

In onderstaande figuur zijn -emissies van 2011 en 2013 inzichtelijk gemaakt. In 2013 heeft 

er t.o.v. 2011 een toename plaatsgevonden in de totale emissie-uitstoot van 10,3% (van 46,9 naar 

51,7 ton ) en 16,6% (van 4,38 naar 5,1 -uitstoot per 

adviesuur.   

 

Figuur 3: -emissies  

 

Deze toename is te verklaren door een afname van het aantal adviesuren met 5% en de reductie 

van de meetonzekerheid van de verkeerskilometers. 
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6 Conclusie 

Op basis van bovenstaande footprints kan worden nagegaan op welke 

emissie-bronnen reductiemaatregelen te nemen zijn. Het is dan mogelijk 

om jaarlijks, op basis van nieuwe gegevens, te kijken hoe de nieuwe 

footprint zich verhoudt tot de nulsituatie die in 2011 is vastgelegd. Tevens 

kan op die manier worden gereflecteerd op het voorgaande jaar en 

bekeken worden of bepaalde toegepaste reductiemaatregelen al dan niet 

een effect hebben gehad op het verkleinen van de Carbon Footprint. 

6.1 Maatregelen 

De grootste bron van uitstoot van broeikasgassen binnen BMD Advies Rijndelta is het 

personenvervoer. Het aantal afgelegde kilometers (per trein of auto) is hierin maatgevend. 

Daarna komen de meeste broeikasgassen vrij bij de verbranding van aardgas voor de verwarming 

en het elektriciteitsverbruik van het kantoorpand.  

6.1.1 Voortgang maatregelen 

Vanuit de eerste Carbon Footprint die is opgesteld voor BMD Advies Rijndelta B.V. kon er 

geconcludeerd worden dat er zich nog veel meetonzekerheden bevonden in de emissie-

gegevens die voorhanden waren. Sindsdien heeft er voor de grootste meetonzekerheid 

(vervoerskilometers) een aanzienlijke verbeteringsslag plaatsgevonden.  

Daarnaast is er een functional unit bepaald, waardoor de Carbon Footprint voor toekomstige 

jaren makkelijk met de voorgaande Carbon Footprints te vergelijken is. 

Maatregelen voor verbetering van de Carbon Footprint die nog genomen kunnen worden zijn: 

1 Inzicht vergroten in het onderscheid tussen openbaar vervoer- en autokilometers 

2 
Mogelijkheden onderzoeken en implementeren voor het reduceren van de emissies die te maken 
hebben met personenvervoer. 

3 Ontwikkelen van een vaste structuur voor het verzamelen van gegevens 

4 
Inzicht vergroten in het aardgasverbruik (bijvoorbeeld maandelijkse registratie) en 
reductiemogelijkheden onderzoeken. 

5 
Vergroten van inzicht in het elektriciteitsverbruik en productie en mogelijke besparingsopties hierin 
onderzoeken. 

6 
Overige materiaalstromen zoals papier, water, kantoorartikelen, meubilair en restafval zijn niet 
100% kwantificeren. Onderwerp ze daarom aan de 3R (Reduce, Reuse, Recycle)-methodiek. 
Hierdoor worden scope 3-emissies het beste beperkt. 

 

6.1.2 Participatie 

Om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten zullen de te nemen maatregelen zowel 

intern als extern gecommuniceerd worden en zal er ruimte geboden worden aan medewerkers 

om met suggesties te komen. 

Er zal ook gekeken worden in hoeverre de CO2-emissies van BMD Advies Rijndelta afwijken van 

die van vergelijkbare bureaus. Deze benchmark zal de basis vormen voor reductiedoelstellingen 

die BMD Advies Rijndelta opstelt. 
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Bijlagen 
 

 



 Verantwoording Bijlage 1 

 Specificatie jaarnota Eneco 2012-2013 Bijlage 2 

 -emissie reizen BMD-medewerkers   Bijlage 3 

  



Gegevens 2011 (Basisjaar) Gegevens 2013

 CO2-emmissie 

factor Eenheid

 CO2-emissie 2011 (ton 

CO2)  CO2-emissie 2013 (ton CO2) 

TOTAAL 46,91 51,73

Scope 1: directe emissie 5,76 5,32

Stationaire verbranding

Aardgas [m3] 3.156                                         2.791                     1.825                    gr CO2 / Nm3 5,76 5,09

Mobiele verbranding (Wagenpark) -                                           

Outlander PHEV (liters) 80                           2.780                    gr CO2 / liter brandstof -                                           0,22

Scope 2: indirecte emissie 41,15 23,25

Electriciteitsverbruik [kWh]

Eneco ecostroom 12.418                                       11.410                   455 gr CO2/ kWh 5,65 5,19

Businesstravel (met privé auto) Totaal zakelijk privéauto 33,53 17,85

Benzine < 1.4 ltr 121.200                                                        28.886 185                       gr CO2 / km 22,42 5,34

Benzine 1.4 - 2.0 ltr 50.500                                                          37.842 220                       gr CO2 / km 11,11 8,33

Diesel 1,7 - 2,0 ltr                    17.703 195                       gr CO2 / km 3,45

Overig (diversen)                      6.554 div. gr CO2 / km 0,73

Businesstravel (met ov) Totaal OV 1,97 0,21

Stoptrein + Intercity 30.300                                                            3.224 65                         g CO2 / km 1,97 0,21

Scope 3: Overige indirecte emissie 0,00 23,17

Woon-werk verkeer (km) Totaal Woon-werkverkeer 0,0 20,7

Benzine < 1.4 ltr -                                             22.182                   185 g CO2 / km 0,0 4,1

Benzine 1.4 - 2.0 ltr -                                             44.843                   220 g CO2 / km 0,0 9,9

Diesel 1,7 - 2,0 ltr -                                             30.266                   195 g CO2 / km 0,0 5,9

Overig (diversen) -                                                                     814 div. g CO2 / km 0,0 0,8

Woon-werk verkeer OV (km)

Totaal Woon-werkverkeer 

OV 0,0 2,5

Stoptrein + Intercity -                                             900                         65 g CO2 / km 0,1

Stoptrein -                                             24.415                   100 g CO2 / km 2,4

Functional Unit: Adviesuur Emissie per adviesuur [kg CO2/adviesuur]

10.705                                       10.123                   4,4 5,1

 zie tabblad CO2-emissie reizen 

 zie tabblad CO2-emissie reizen 





Werknemer Type auto Kenteken conversiefactor eenheid hoeveelheid eenheid

CO2 emissie (ton) (bron 

Co2 - prestatieladder)

BMD Outlander 7 SNT 22 2780 gr CO2/ liter brandstof 80,125 liter 0,2227475

BMD Outlander 7 SNT 22

Is meegenomen in het 

elektraverbruik 961,5 km 0

Totale CO2-emissie scope 1 - wagenpark 0,223

Werknemer Type auto Kenteken conversiefactor eenheid hoeveelheid eenheid

CO2 emissie (ton) (bron 

Co2 - prestatieladder)

Sjef Peugeot 107 < 1.4 40-NHJ-3 185 gr CO2/ voertuigkm 0 km 0

Ineke Renault Twingo 4 cilinder van 1997, bezine < 1.4RP-BR-10 185 gr CO2/ voertuigkm 19731 km 3,650235

Arjan Ford ka, benzine < 1.4 ltr 185 gr CO2/ voertuigkm 9025 km 1,669625

Joep Greenwheels (peugeot 107) < 1.4 ltr 185 gr CO2/ voertuigkm 130 km 0,02405

Renée Greenwheels (peugeot 107) < 1.4 ltr 185 gr CO2/ voertuigkm 0 km 0

Totaal 28886 km 5,344

Sjef Peugeot 206, 1.4 benzine 54-TD-JD 220 gr CO2/ voertuigkm 3467 km 0,76274

Sjef Peugeot 308 1.4-1.7 ltr 67-TNH-5 220 gr CO2/ voertuigkm 11936 km 2,62592

Alexandra Ford fiesta benzine 1.4 l 220 gr CO2/ voertuigkm 4622 km 1,01684

Maarten P. Citroen C2, 1.4 liter benzine 220 gr CO2/ voertuigkm 9011 km 1,98242

Joep Volvo 1.4-1.7 ltr 91 JL DR 220 gr CO2/ voertuigkm 1895 km 0,4169

Ard Auto 220 gr CO2/ voertuigkm 6911 km 1,52042

Totaal 37842 km 8,325

Maarten S. Diesel? 1.7 - 2.0 ltr 87-pr-lj 195 gr CO2/ voertuigkm 13453 km 2,623335

Jos Volvo 1.7 - 2.0 ltr 32-SLD-1 195 gr CO2/ voertuigkm 4250 km 0,82875

Totaal 17703 km 3,452

Scope 1 (Wagenpark)

Scope 2 (Businesstravel met privé auto)

Benzine < 1.4 ltr

Benzine 1.4 - 2.0 ltr

Diesel 1,7 - 2,0 ltr

Hybride



Laila HONDA CIVIC 4DR HYBRID 125 gr CO2/ voertuigkm 5804 km 0,7255

Jos Tesla

Is meegenomen in het 

elektraverbruik gr CO2/ voertuigkm 750 km

Daniëlle 0 gr CO2/ voertuigkm 0 km 0

Totaal 6554 km 0,726

Totaal Zakelijke kilometers met privé auto 90985 km 17,85

Renée Stoptrein + Intercity 65 gr CO2/ voertuigkm 1844 km 0,11986

Chris Stoptrein + Intercity 65 gr CO2/ voertuigkm 1380 km 0,0897

Totaal Zakelijke kilometers met ov 3224 km 0,210

Totale CO2-emissie scope 2 - zakelijk reizen 94209 km 18,06

Werknemer Type auto Kenteken conversiefactor eenheid hoeveelheid eenheid

CO2 emissie (ton) (bron 

Co2 - prestatieladder)

Ineke Renault Twingo 4 cilinder van 1997, bezineRP-BR-10 185 gr CO2/ voertuigkm 1404 km 0,25974

Arjan Ford ka, benzine 185 gr CO2/ voertuigkm 19964 km 3,69334

Sjef Peugeot 107 40-NHJ-3 185 gr CO2/ voertuigkm 814 km 0,15059

Totaal 22182 km 4,104

Sjef Peugeot 206, 1.4 benzine 54-TD-JD 220 gr CO2/ voertuigkm 2072 km 0,45584

Sjef Peugeot 308 67-TNH-5 220 gr CO2/ voertuigkm 3589 km 0,78958

Alexandra Ford fiesta benzine 1.6 l 220 gr CO2/ voertuigkm 13653 km 3,00366

Maarten P. Citroen C2, 1.4 liter benzine 220 gr CO2/ voertuigkm 9546 km 2,10012

Joep Volvo 91 JL DR 220 gr CO2/ voertuigkm 9072 km 1,99584

Ard Auto 220 gr CO2/ voertuigkm 6911 km 1,52042

Totaal 44843 km 9,865

Maarten S. Diesel? 87-pr-lj 195 gr CO2/ voertuigkm 10650 km 2,07675

Mylène Citroen C3 e-HDI, diesel 1.7 195 gr CO2/ voertuigkm 14616 km 2,85012

Jos Volvo 32-SLD-1 195 gr CO2/ voertuigkm 5000 km 0,975

Ov-vervoer

Scope 3 (Woon-werk verkeer met privé auto)

Overig

Benzine < 1.4 ltr

Benzine 1.4 - 2.0 ltr

Diesel 1,7 - 2,0 ltr



Totaal 30266 km 5,902

Laila HONDA CIVIC 4DR HYBRID 125 gr CO2/ voertuigkm 6392 km 0,799

Joep Volvo hybride 9 STN 99

Is meegenomen in het 

elektraverbruik gr CO2/ voertuigkm 1008 km 0

Daniëlle 0 gr CO2/ voertuigkm 0 km 0

Totaal 7400 km 0,799

Totaal woon-werk verkeer met privé auto 104691 km 20,67

Renée Stoptrein 100 gr CO2/ voertuigkm 13500 km 1,35

Chris Stoptrein 100 gr CO2/ voertuigkm 10915 km 1,0915

Totaal 24415 km 2,442

Joep Stoptrein + Intercity 65 gr CO2/ voertuigkm 900 km 0,0585

Totaal 900 km 0,059

Totaal woon-werk verkeer met ov 25315 km 2,50

Totale CO2-emissie scope 3 - woon-werk verkeer 130006 km 3,59

Ov-vervoer

Overig



    


