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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. Een aspect daarvan zijn de emissies van broeikasgassen. Daarnaast wil BMD een 

actieve rol in de sector spelen en haar klanten stimuleren om ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 

in beeld te brengen. Deze Carbon Footprint is gebaseerd op onderzoek naar het eigen energieverbruik van de 

onderneming.  

De eerste stap naar reductiemogelijkheden is inzicht in de eigen energiestromen 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 communiceren, 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 zo veranderingen teweeg te brengen in de hele 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 zij nauwe 

contacten met bedrijven, milieudiensten, kamers van koophandel, industriekringen, bedrijvenverenigingen, 

gespecialiseerde adviesbureaus, arbodiensten, brancheverenigingen en overheidsinstanties. De werkwijze is 

gebaseerd op een lange termijnrelatie met opdrachtgevers.  

2.2 Verantwoordelijk persoon 
De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de directeur, de heer A.E. van Est. 

2.3 Organisatiegrenzen 
De organisatiegrenzen van BMD Advies Rijndelta zijn bepaald volgens het principe van de operationele 

invloedsfeer. Binnen het GHG-protocol wordt dit omschreven als ‘operational control’. In de praktijk betekent 

dit dat waar activiteiten onder de regie van BMD Advies Rijndelta B.V. vallen, de verantwoording wordt 

genomen voor de uitstoot: het reductiebeleid wordt gemaakt en uitgevoerd door de organisatie. 

3 Carbon Footprint 

3.1 Grondslag van de analyse 
Op basis van de vastgestelde organisatiegrenzen zijn de CO2-equivalente emissies geïdentificeerd. Bij de 

identificatie van deze emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt 

tussen directe en indirecte emissies, welke zijn verdeeld over drie scopes. Bij deze Carbon Footprint wordt de 

scope-indeling aangehouden die is vastgesteld in het Handboek CO2-Prestatieladder, versie 2.1
1
. 

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 bij de 

faciliteit waar de elektriciteit wordt opgewekt. 

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 voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de 

                                                                 

1
 Handboek CO₂-Prestatieladder 2.1, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

www.skao.nl  

http://www.skao.nl/
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verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of 

levering. 

 

 

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

3.2 Gerapporteerde periode 
De periode waarover gerapporteerd wordt, is het jaar 2011; 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. 

4 Emissiedata en toelichting 
 

4.1 Scope 1: Directe CO2-emissie 

4.1.1 Stationaire verbrandingsapparatuur 

5,7 ton CO2 (100%) van de directe emissies van BMD Advies Rijndelta B.V. wordt veroorzaakt door het gebruik 

van stationaire verbrandingsapparatuur, ten behoeve van de verwarming van het kantoor. 

4.1.2 Brandstofverbruik van het eigen wagenpark 

BMD Advies Rijndelta B.V. beschikt niet over een eigen wagenpark. 
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4.1.3 Emissies van andere broeikasgassen 

In 2011 zijn er binnen BMD Advies Rijndelta B.V. geen emissies van andere broeikasgassen dan CO2 (zoals CH4, 

N2O, HFCs, PFCs of SF6) geweest en heeft er ook geen lekkage van koelgassen plaatsgevonden. 

4.1.4 CO2 emissie van verbranding biomassa 

In 2011 heeft er binnen BMD Advies Rijndelta B.V. geen verbranding van biomassa plaatsgevonden. 

4.2 Scope 2: Indirecte CO2-emissies 

4.2.1 Elektriciteitsgebruik 

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

product dat wordt afgenomen heet ‘Ecostroom’ en bestond in 2011 uit 85,9% waterkracht, 13,2% wind, 0,9% 

biomassa en 0,2% zon. Hierdoor hebben er in 2011 geen CO2-emissies plaatsgevonden door 

electriciteitsgebruik. 

Business travel/personenvervoer 

Al het personenvervoer binnen BMD Advies Rijndelta B.V. gebeurt met privé auto’s en/of het openbaar 

vervoer. Zakelijk reizen en woon-werkverkeer is declarabel. Hierdoor kan het bedrijf er invloed op hebben, en 

worden de emissies die hiermee geassocieerd zijn meegerekend in deze Carbon Footprint.  

In 2011 zijn er circa 202.000 kilometers gedeclareerd voor personenvervoer. Het aantal gereden kilometers is 

berekend door het totaalbedrag dat gedeclareerd is te delen door een gemiddelde kilometerprijs van 26,5 

c/km. 

Het is niet bekend hoeveel de uitstoot voor personenvervoer in 2011 bedroeg. Om de gemiddelde uitstoot per 

kilometer zo goed mogelijk te benaderen zijn de volgende aannames gedaan: 

Klasse werknemers % van het totaal g CO2/km 

> 2,0 ltr 3 25 % 305* 

< 1,4 ltr 7 60 % 185* 

Openbaar vervoer 2 15 % 65** 

Gemiddeld -  195 
*Bron: CO2-Prestatieladder. Handboek 1.1, 2010. 
**Bron: CO2 Factoren in de Milieu barometer, Stichting Stimular, 2010. 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat, bij benadering, de uitstoot per gedeclareerde kilometer circa 195 g CO2/km

2
 

is. Dit komt neer op 42,42 ton CO2 equivalente emissies. 

Vliegreizen voor zakelijke doeleinden 

Er worden binnen BMD Advies Rijndelta B.V. geen vliegreizen gemaakt voor zakelijke doeleinden. 

Geassocieerde uitstoot hiervan is dus niet van toepassing. 

                                                                 

2
 Handboek CO₂-Prestatieladder 2.1, Bijlage C: Conversiefactoren (normatief) 
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Figuur 2 Scope 1 en 2 emissies van BMD Advies Rijndelta in 2011. De directe emissies van CO2 binnen scope 1 zijn 
gemeten en berekend op 5,7 ton. De indirecte emissies van CO2 binnen scope 2 zijn gemeten en berekend op 42,4 ton.  

4.3 Scope 3: Overige indirecte CO2-emissies 

4.3.1 Water 

Het is niet bekend hoeveel water er gebruikt is in 2011 door BMD Advies Rijndelta. In een volgende Carbon 

Footprint zal dit wel inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

4.3.2 Papier 

De emissies die vrijkomen bij de productie van kopieer- en printpapier, drukwerk en karton dat gebruikt wordt 

door de organisatie. De bijdrages van de emissies van papier worden nog niet meegenomen omdat er nog geen 

emissiefactoren zijn vastgesteld. 

4.3.3 Afvalverwerking 

Er worden bij BMD Advies Rijndelta drie afvalstromen gegenereerd, papier/karton, afvalwater en restafval. 

Momenteel is er nog geen werkwijze om de hoeveelheden hiervan te registreren. Hierom zijn ze niet 

opgenomen bij de scope 3 emissies. 

4.4 Verklaring van weggelaten CO2-bronnen of putten 
Een volledige emissie-inventaris van Scope 3 valt momenteel nog buiten de prestatieladder. Er is een 

inschatting gemaakt van het papierverbruik, wat waarschijnlijk de grootste geassocieerde emissies heeft. De 

gegevens hiervan zijn opgenomen. 

Er waren in 2011 geen CO2-putten en er heeft dus geen verwijdering van broeikasgassen plaatsgevonden. 

4.5 Invloed van meetonzekerheden 

4.5.1 Scope 1 

Omdat er gebruikt wordt gemaakt van de aardgasrekening die per kubieke meter wordt afgerekend, is de 

onzekerheid van de Scope 1 uitstoot zeer klein. 
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4.5.2 Scope 2 

Het elektriciteitsverbruik wordt per jaar door de energieleverancier per kWh afgerekend. Omdat de 

jaarafrekening niet aan het einde van het kalenderjaar plaatsvindt, maar halverwege, is er voor gekozen het 

gemiddelde te bepalen van het verbruik van 2011 en 2012. Bovendien wordt er Ecostroom afgenomen en zijn 

er dus netto geen emissies verbonden aan het elektriciteitsgebruik.  

Het aantal gereden kilometers, en de daarmee geassocieerde Scope 2-emissies, is niet nauwkeurig bepaald 

voor 2011. Er is niet bijgehouden hoeveel kilometer er met welke klasse auto is gereden, en hoeveel kilometer 

daarvan met het openbaar vervoer was. Het totaal aantal gereden kilometers is bepaald door de gedeclareerde 

kosten te delen door een gemiddelde kilometerprijs. Dit betekent dat de ordegrootte wel klopt. 

4.5.3 Scope 3 

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

te verdelen in stroomopwaarts en stroomafwaarts. De emissies die hierbij vrijkomen zijn nog onvoldoende 

gekwantificeerd, en zijn daardoor niet meegenomen in de Carbon Footprint berekening. Dat wil niet zeggen dat 

BMD Advies Rijndelta geen invloed heeft op deze emissies. Hierom is het nuttig om alle stromen te benoemen. 

Hierna kan er gekeken worden waar in de keten er invloed uitgeoefend kan worden. 

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. 

5 Reductiedoelstellingen en Voortgang 

5.1 Basisjaar 
2011 is het referentiejaar waar toekomstige Carbon Footprints mee vergeleken zullen worden. Dit is de eerste 

Carbon Footprint die BMD Advies opgesteld heeft.  

5.2 Aanpassingen aan basisjaar 
Er zijn geen aanpassingen gedaan aan het basisjaar. 

5.3 Functional Unit 
Om de emissies tussen verschillende jaren te vergelijken is er een zogenaamde functional unit nodig. Dit maakt 

het mogelijk om de relatieve emissies te vergelijken tussen verschillende jaren. 

Bij productiebedrijven is het gebruikelijk om het aantal emissies per ton product te berekenen, echter bij een 

bedrijf als BMD Advies Rijndelta werkzaam in de branche “zakelijke dienstverlening” is het product niet in 

massa uit te drukken. Hierbij is het handiger om verschillende dingen uit te splitsen: bijvoorbeeld zakelijk 

verkeer los te zien dan woon-werkverkeer. Daarnaast is het handig om de emissies die horen bij het 

kantoorpand los te beschouwen dan die van het reizen. Bij het kantoorpand kunnen de absolute emissies 

worden beschouwd. Bij het reizen is het mogelijk om de totale emissies te delen door het aantal werknemers. 
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5.4 Berekeningsmodellen 

5.4.1 Kwantificeringsmethodes 

De kwantificering van grondstoffen naar CO2-emissies is gedaan door volume-eenheden van de gebruikte 

brandstoffen te vermenigvuldigen met de best beschikbare conversiefactor. In het geval van 

voertuigkilometers waren er geen gegevens over volume-eenheden beschikbaar. Hier is een inschatting 

gemaakt van de gemiddelde uitstoot per kilometer. De administratie zal intern aangepast worden om een meer 

nauwkeurige registratie mogelijk te maken. 

5.4.2 Verklaringen voor veranderingen in kwantificeringsmethodes 

Omdat de administratie in 2011 niet ingericht was op onderscheid tussen woon-werkverkeer en zakelijk 

verkeer, alsook het type transportmiddel; is de berekening van het aantal kilometers gedaan aan de hand van 

de gemiddelde kilometerprijs en de totale reiskosten over 2011. 

In de rapportage is geen onderscheid gemaakt in het type openbaar vervoer. Hiervoor is een conversiefactor 

opgenomen uit de CO2-Prestatieladder, Handboek 1.1, 2010. 

6 Conclusie 
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 van het kantoorpand. Omdat er groene stroom wordt 

ingekocht zijn er geen emissies toe te schrijven aan het elektriciteitsverbruik van BMD Advies Rijndelta. Dit kan 

echter wel veranderen in het licht van een nieuwe versie van het GHG-Protocol, waarbij er waarschijnlijk 

gewerkt zal gaan worden met een “Garanties van Oorsprong (GvO) systeem”.  

6.1 Maatregelen 
BMD Advies Rijndelta heeft al een aantal maatregelen getroffen die bijdragen aan verminderde broekasgas 

emissies. Dit zijn het inkopen van groene stroom, het hebben van zonnepanelen op het dak en het inkopen van 

FSC printerpapier.  

In het kader van continue verbetering is er een aantal maatregelen, dat de emissies verder kunnen reduceren: 

 De meetonzekerheid van scope 2 is groot. Om beter te specificeren hoe de emmissies door 

personenvervoer veroorzaakt worden is de kilometerregistratie aangepast en is er vanaf januari 2013 

inzichtelijk hoeveel kilometers er werkelijk zijn gedeclareerd. 

 Een volgende stap is om woon-werkverkeer en zakelijk verkeer apart te registreren en daarbij ook 

onderscheid te maken tussen het type vervoersmiddel (auto of OV). Bij de auto kunnen de 

verschillende klassen en brandstoftypes gespecificeerd worden. 

 Er wordt groene stroom ingekocht en er zijn zonnepanelen, maar er is nog geen nauwkeurige 

(bijvoorbeeld maandelijkse) registratie van het elektriciteitsverbruik. Inzicht in het verbruik kan 

bijdragen aan het vinden van reductiemogelijkheden, en daarmee een besparing in 

elektriciteitskosten. 
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 De groene stroom die momenteel wordt afgenomen bij Eneco bestaat voor een groot deel uit niet- 

lokaal opgewekte elektriciteit. Door te kiezen voor echte groene stroom
3
, kan de Nederlandse 

duurzame energievoorziening meer worden gestimuleerd.  

6.1.1 Doelstellingen 

Momenteel zijn er nog geen specifieke doelstellingen geformuleerd om broeikasgassen te reduceren. Deze 

kunnen worden opgesteld als onderdeel van het beleid van BMD Advies Rijndelta en moeten passen bij haar 

ambities. Doelstellingen die geformuleerd kunnen worden voor de volgende Carbon Footprint zijn 

weergegeven in de volgende tabel. 

1 
Verhogen inzicht in gedeclareerde kilometers over een jaar. Daarbij kan ook onderscheid gemaakt worden tussen woon- 
werkverkeer en zakelijk verkeer. 

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

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

4 Verhogen van inzicht in het elektriciteitsverbruik en productie en mogelijke besparingsopties hierin onderzoeken. 

5 
Overige materiaalstromen zoals papier, water, kantoorartikelen, meubilair en restafval niet 100% zijn te 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 verhogen kunnen de maatregelen zowel intern als extern 

gecommuniceerd worden en kan ruimte geboden worden aan werknemers om met suggesties te komen. 

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

vergelijkbare bureaus/consultancies. Deze benchmark zal de basis vormen voor reductiedoelstellingen die BMD 

Advies Rijndelta opstelt. 

 

 

 

 

                                                                 

3
 http://www.hier.nu/echtegroenestroom/leverancier.html 

http://www.hier.nu/echtegroenestroom/leverancier.html
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Bijlage 1  CO2-emissie 2011 

 

 
2011 

 
CO2-emissie factor 2011 

CO2-emissies 2011 
[ton] 

 
Waarde Eenheid Waarde Eenheid 

 
Scope 1: directe emissies 

    
5,7 

Stationaire verbrandingsapparatuur  
    

5,7 

Aardgas[1] 3.201 m3 1780 gram CO2/ m3 5,7 

Emissies van andere broeikasgassen 0 
    

CO2 emissie van verbranding biomassa 0 
    

Scope 2: indirecte emissies 
    

42,4 

Elektriciteitsverbruik  
Middeling 

2011    
0,0 

Eneco Ecostroom 12.156 kWh 0 gram CO2/kWh 0,0 

Business travel/personenvervoer 
    

42,4 

Gereden kilometers [4] 202.000 km 210 gram CO2/km 42,4 

Priveauto’s voor zakelijk verkeer n.b. km 
 

gram CO2/km 
 

Woon-werk verkeer n.b. km 
 

gram CO2/km 
 

Vliegreizen voor zakelijke doeleinden 0 km 
 

gram CO2/km - 

Scope 3: overige indirecte emissies 
     

uitbesteed goederenvervoer 
     

Afvalverwerking* 
     

Papier en karton 331 kg 
 

gram CO2/kg 
 

Drukwerk (vakbladen) 45 bladen, 7 x per jaar 
gem. a 140g 

44 kg 
   

Kopieerpapier[6] 287 kg 
   

Papier tbv de Huisstijl (enveloppen, brieven, 
etc)  

kg 
   

Glas 
 

kg 
 

gram CO2/kg 
 

Plastic 
 

kg 
 

gram CO2/kg 
 

Ongesorteerd afval 
 

kg 
 

gram CO2/kg 
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Water en Afvalwater 
     

Drinkwater 
 

m3 
 

gram CO2/kg 
 

 
[1] Bron: http://mkb.eneco.nl/energie/gas/gas-variabel/      
[2] Bron: Eneco Stroometiket 2011, Kolom 3: “Ecostroom”.     
[3] De bijdrage aan de CO2-uitstoot van privé auto’s wordt bepaald aan de hand het aantal opgegeven gereden kilometers. 
[4] Het aantal gereden kilometers is berekend door het totaalbedrag wat gedeclareerd is te delen door een gemiddelde 
kilometerprijs van 26,5 c/km. 
[5] Handboek CO₂-Prestatieladder 2.1, Bijlage C: Conversiefactoren (normatief) 
[6] In 2011 was het papier Motif recycled plus.     
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Bijlage 2  ISO 14064-1: 2006 

6.1.3 Cross Reference 

Verantwoording Rapportage volgens ISO 14064-1:2006 

ISO 14064-1 
§ 7.3 GHG report 
content 

Beschrijving  Onderdeel rapportage 

  A Reporting organization  2.1 

  B Person responsible  2.2 

  C Reporting period 3.2 

4.1 D Organizational boundaries 2.3 

4.2.2 E Direct GHG emissions  4.1 

4.2.2 F Combustion of biomass 4.1.4 

4.2.2 G GHG removals  4.4 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 4.4 

4.2.3 I Indirect GHG emissions  4.2 

5.3.1 J Base year 5.1 

5.3.2 K Changes or recalculatons  5.2 

4.3.3 L Methodologies  5.4.1 

4.3.3 M Changes to methodologies 5.4.2 

4.3.5 N Emission or removal factors used Bijlage 1 

5.4 O Uncertainties  4.5 

  P Statement in accordance with ISO 14064 Bijlage 2 

 


