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1 Inleiding

Om inzicht te krijgen in de huidige CO -uitstoot van uw organisatie heeft u besloten uw periodieke CO -
voetafdruk te laten berekenen. De CO -afdruk is een weergave van de hoeveelheid broeikasgassen* die
veroorzaakt worden door een organisatie. Voor organisaties die verantwoordelijkheid willen nemen voor
de effecten die hun activiteiten hebben op het milieu is de CO -afdruk vaak een goede start van een
klimaatbeleid. Want met het berekenen van uw CO -voetafdruk en het rapporteren erover kan het
reduceren van uw CO -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 standaard dienstverlening 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 CO -voetafdruk gebaseerd op uw gerapporteerde data. 

Deze CO -voetafdruk is bepaald op basis van data die verzameld zijn middels een online inventarisatie
formulier. Dit formulier is ontworpen conform het Green House Gas protocol, de internationale standaard
die voorschrijft hoe een CO -inventaris gemaakt moet worden. Als alle stromen correct zijn ingevuld, in
overeenstemming met de grenzen en de scopes die van toepassing zijn, voldoet deze CO -voetafdruk
bovendien aan ISO14064-1. Wat we onder grenzen en de scopes verstaan staat omschreven in
hoofdstuk 3 van dit rapport. 

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

* Broeikasgassen zijn gassen die de samenstelling van de dampkring veranderen (het broeikaseffect).
De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO ), water, methaan (CH ) en lachgas (N O).
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.
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2 Basisgegevens

2.1 Bedrijf en rapportagejaar
Deze CO -voetafdrukrapportage beschrijft de CO -uitstoot van Legrand Nederland B.V. over de periode 1
januari t/m 31 december 2012. Deze rapportage is gemaakt op basis van een berekening met de door u
aangeleverde data behorende bij de door u vastgestelde grenzen en scopes. U draagt zorg voor de
aangeleverde data.

2.2 Verantwoordelijkheden
 

Bedrijf Eindverantwoordelijke

2.3 Gegevens Climate Neutral Group
Deze CO -voetafdrukrapportage is onderdeel van de basisdienstverlening die u afneemt van Climate
Neutral Group BV. Climate Neutral Group draagt zorg voor de berekeningsmethodiek, zie hoofdstuk 4. 

Contactgegevens: 
Climate Neutral Groep BV
Donkerstraat 19a
3511 KB Utrecht
T. 030-2326175
E. info@climateneutralgroup.com
www.climateneutralgroup.com
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3 Afbakening

3.1 Inleiding
Voordat er een CO -voetafdruk gerapporteerd kan worden moet er, volgens het Green House Gas
protocol duidelijkheid zijn over de grenzen ('boundaries') en de scopes (de diepte van de inventarisatie). 

Een CO -voetafdruk moet minimaal scope 1 en 2 emissies omvatten. Climate Neutral Group adviseert om
ook de significante, beïnvloedbare scope 3 emissies mee te nemen. Denk hierbij aan woon-werk verkeer
van uw medewerkers of papierverbruik op kantoor. Dit leidt tot een voetafdruk die uw werkelijke uitstoot
realistisch weergeeft, de beste basis voor goede reductieplannen en een heldere en transparante
communicatie. Onderstaand wordt uitgelegd wat de grenzen en scopes zijn.

3.2 Grenzen
De grenzen van de CO -voetafdruk bepalen welk deel van een organisatie meedoet. Gaat dit alleen om
het hoofdkantoor of wordt de salesorganisatie ook meegenomen? Normaal gesproken worden
organisatorische grenzen gebruikt: de hele organisatie onder een management team doet mee. 

Een alternatief is de grens op basis van eigendom: het is mogelijk een CO -voetafdruk van een BV of NV
te rapporteren. Beide methoden zijn aanvaardbaar, een keuze moet gemaakt worden voordat het
inventarisatieformulier kan worden ingevuld. Belangrijk is dat er helderheid is over de gebruikte grenzen.

3.3 Scopes
Het Green House Gas protocol waarop de berekeningsmethodiek is gebaseerd maakt onderscheid
tussen 3 scopes: 

Scope 1:
Dit zijn de directe emissies, zoals gedefinieerd in het GHG protocol. Directe emissies zijn afkomstig
door verbranding van brandstoffen in eigen verbrandingsinstallaties. Het is in feite de uitstoot uit uw
eigen schoorstenen.
Scope 2:
Dit zijn de indirecte emissies door energie import, met name elektriciteit en warmte. Net als SKAO
tellen we zakelijk vervoer bij scope 2.
Scope 3:
Dit zijn alle andere indirecte emissies. Denk hierbij aan woon werk transport, papier en water.
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4 Berekeningsmethodiek

4.1 Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren
Het klimaatprobleem wordt veroorzaakt door een verandering in de samenstelling van de dampkring,
door de uitstoot van broeikasgassen. De meest belangrijke zijn Koolstofdioxide (CO ), Methaan (CH ) en
Stikstofoxide (lachgas, N O). Alle uitstoot omvat altijd een mix van verschillende broeikasgassen. Om de
verschillende onderdelen waar de CO -voetafdruk uit bestaat correct te kunnen berekenen wordt voor
ieder onderdeel een emissiefactor bepaald die de uitstoot omrekent naar CO e (of CO -equivalent). De
eenheid CO e wordt gebruikt om verschillende broeikasgassen bij elkaar op te tellen. Zo is bv. methaan
een 25 maal sterker broeikasgas als CO : 1 ton methaan is daarom gelijk aan 25 ton CO -equivalenten.
Wanneer er over CO -uitstoot wordt gesproken bedoelt men daar alle broeikasgassen mee die terug zijn
gerekend naar de CO -equivalenten. In de voetafdrukberekening van Climate Neutral Group worden al
deze gassen middels achterliggende formules meegenomen. 

Ter illustratie: door het gebruik van emissiefactoren kunnen we de uitstoot van bijvoorbeeld liters
benzine, kWh stroom en kilo papier eenvoudig bij elkaar optellen. 

CO e-emissies worden berekend met de volgende formule: 
           CO e-emissie            =            verbruik (eenheid)  * emissiefactor (kg CO e/eenheid)

4.2 Bepalingen en wijzigingen in emissiefactoren
Emissiefactoren worden door verschillende instituten bepaald en gerapporteerd: er zijn verschillende
lijsten en factoren aan veranderingen onderhevig. Volgens het Green House Gas Protocol is er vrijheid in
de keuze van de emissiefactor: mits de keuze gemotiveerd is en het eindresultaat voldoet. Climate
Neutral Group heeft een procedure om de emissiefactoren vast te stellen en te herzien om zo tot een
actuele CO -voetafdruk te komen die voldoet aan de laatste inzichten. Er worden veel emissiefactoren
gebruikt van SKAO, de organisatie achter de CO -Prestatieladder. Aangezien die lijst niet compleet is,
worden aanvullend emissiefactoren gebruikt van andere instanties. Hoe Climate Neutral Group omgaat
met emissiefactoren, welke waarden we hanteren en wat de bronnen zijn, kunt u vinden op onze website,
www.climateneutralgroup.com. 

Emissiefactoren worden regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten. Dat maakt de vergelijking met vorig
jaar lastig. De historische ontwikkeling van uw voetafdruk kan veroorzaakt zijn door een verschil in
verbruik, maar ook door gebruik van andere emissiefactoren. Om goed inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van uw voetafdruk is het nodig om uw voetafdruk van vorig jaar te herberekenen met
nieuwe emissiefactoren. Alleen dan krijgt u echt inzicht in de resultaten van uw pogingen om de uitstoot
te verlagen. Dat is gedaan in sectie 5.3, voor de historische ontwikkeling. Natuurlijk blijft uw compensatie
gebaseerd op de toenmalige voetafdruk berekening. Vandaar dat in sectie 5.5 uw oorspronkelijke
voetafdruk is opgenomen.
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5 CO2-voetafdruk Legrand Nederland B.V.

5.1 Rapportageperiode 2012
 
Uw totale CO e-uitstoot bedraagt 1403,03 ton en is als volgt opgebouwd:

Emissiestroom Uitstoot (ton CO e)

Elektriciteit 674,23

Verwarming 392,99

Auto 292,68

Vliegreizen 43,13

5.2 Directe en indirecte emissies
 
Uw totale CO e-uitstoot bedraagt 1403,03 ton en is als volgt opgebouwd:

Scope Uitstoot (ton CO e)

Scope 1 685,67

Scope 2 717,36
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5.3 Historische vergelijking
 
Voor onderstaande vergelijking zijn uw voetafdrukken van vorige jaren herberekend met de
emissiefactoren van 2012.

Emissiestroom Uitstoot 2011 (ton CO e) Uitstoot 2012 (ton CO e)

Elektriciteit 691,51 674,23

Verwarming 372,37 392,99

Auto 373,30 292,68

Vliegreizen 30,39 43,13
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Scope Uitstoot 2011 (ton CO e) Uitstoot 2012 (ton CO e)

Scope 1 745,66 685,67

Scope 2 721,90 717,36
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5.4 Kengetallen
 
Onderstaand hebben wij uw volledige CO e-uitstoot uitgedrukt in een aantal kengetallen, te weten de
uitstoot per werknemer en per miljoen euro omzet.

 2011 2012

Uitstoot (ton CO e) per aantal werknemers (fte) - -

Uitstoot (ton CO e) per omzet (mio Eur) - -

5.5 Compensatie
 
Compensatie betekent dat u uw huidige CO -uitstoot meteen extern reduceert, door deze elders te
voorkomen. Zo zorgt u er in feite voor dat uw huidige CO -uitstoot per direct geneutraliseerd wordt. U
heeft voor compensatie gekozen en daarmee investeert u in één van onze duurzame energieprojecten
die elders voor een zelfde hoeveelheid CO -reductie zorgen. Deze duurzame energieprojecten genereren
gecertificeerde CO -credits. Een CO -credit is een onafhankelijk gecontroleerde reductie van één ton CO
in de atmosfeer. Alle projecten van Climate Neutral Group voldoen aan de hoogste internationale
standaarden en worden door onafhankelijke partijen geverifieerd en gecontroleerd en de projecten die
wij selecteren dragen altijd bij aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Wij bieden daarom
uitsluitend CO -credits aan van internationaal erkende standaarden, zoals de Gold Standard en de
Verified Carbon Standard (VCS). Onderstaand treft uw jaarlijkse emissies met de bijbehorende
compensatie aan.
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6 Invoergetallen

 
Hieronder treft u een overzicht aan van de ingevoerde data die betrekking hebben op uw emissies bij de
vastgestelde grenzen en scopes.
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Verbruik per jaar 2011 2012

Elektriciteit

Grijze Elektra (kiloWattuur) 1519804,0 1481833,0

Groene Elektra - voor 2012 (kiloWattuur) 0,0 0,0

Groene Elektra - Wind (kiloWattuur) 0,0 0,0

Groene Elektra - Water (kiloWattuur) 0,0 0,0

Groene Elektra - Zon (kiloWattuur) 0,0 0,0

Groene Elektra - Biogas (kiloWattuur) 0,0 0,0

Verwarming

Aardgas (Nm3 brandstof) 204037,0 215337,0

Biogas (Nm3 brandstof) 0,0 0,0

Gecompenseerd gas (m3) 0,0 0,0

Stadsverwarming (GJ) 0,0 0,0

Stookolie (liter brandstof) 0,0 0,0

Auto

Zakelijk Benzine (voertuigkm) 0,0 0,0

Zakelijk Diesel (voertuigkm) 0,0 0,0

Zakelijk LPG (voertuigkm) 0,0 0,0

Vracht (diesel) (tonkm) 0,0 0,0

Woon - werk Benzine (voertuigkm) 0,0 0,0

Woon - werk Diesel (voertuigkm) 0,0 0,0

Woon - werk LPG (voertuigkm) 0,0 0,0

Zakelijk Aardgas (voertuigkm) 0,0 0,0

Zakelijk Aardgas (liter brandstof) 0,0 0,0

Zakelijk Diesel (liter brandstof) 89203,0 74788,0

Zakelijk hybride (voertuigkm) 0,0 0,0

Zakelijk LPG (liter brandstof) 2519,0 0,0

Vracht (diesel) (liter brandstof) 0,0 0,0

Zakelijk Benzine (liter brandstof) 32000,0 20942,0

Woon - werk Hybride (voertuigkm) 0,0 0,0
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Openbaar vervoer

Zakelijk Bus (persoonkm) 0,0 0,0

Woon - werk Bus (persoonkm) 0,0 0,0

Woon - werk Trein (persoonkm) 0,0 0,0

Zakelijk Trein (persoonkm) 0,0 0,0

Papier

Niet recycled kantoorpapier (kg) 0,0 0,0

Drukwerk (kg) 0,0 0,0

Drukwerk gerecycled (kg) 0,0 0,0

Recycled kantoorpapier (kg) 0,0 0,0

Vliegreizen

Vluchten - geintegreerd (ton) 30,4 43,1

Water

Drinkwater (m3) 0,0 0,0

Afvalwater (inwonersequivalent) 0,0 0,0
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7 Tot besluit

Wij hopen dat deze CO -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
consultants. 

Deze experts van Climate Neutral Group kunnen u vertellen wat u kunt doen aan zowel interne reductie
als ook aan externe reductie van uw CO -uitstoot. Hierbij wordt de winst van duurzaamheid niet uit het
oog verloren. Samen formuleren we helder uw ambities en doelen. We begeleiden u vervolgens stap voor
stap in het gehele proces naar klimaatneutraliteit. Climate Neutral Group heeft verschillende diensten
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 daar geen standaard berekeningsmethodiek
voor aanreiken en is dit dus altijd een maatwerkberekening. 

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

Kleine inzichten, grote opbrengsten.
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