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Dit rapport is een beoordeling op de ISO 14064-1. Alle onderwerpen zoals benoemd in part ‘7 GHG-
report content, specifiek 9.3.1 zijn in dit rapport opgenomen.   
 

1. Beschrijving van de rapporterende organisatie 
Zie voor bepaling van onze organisatie document D01.CO2 opstart en organisatorische grenzen alsook 
onze website en organisatiemanagementsysteem voor een toelichting op onze scope en activiteiten. 
In document D02.Energiebeoordeling wordt een toelichting gegeven op onze indeling van de organisatie 
en bronnen van CO2-uitstoot. 
 

2. Emissie inventaris 
Totale hoeveelheid scope 1, 2 (en evt. 3) emissies rapporteren in ton CO2 met verwijzing naar 
onderliggende berekening  
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Berekeningen / onderbouwing te vinden in excel ‘Emissie inventarisatie – Boot & Dart 
 

Hieruit zijn de directe emissies (scope 1, hieronder vallen brandstofverbruik van het wagenpark, van het 
materieel/machines en het aardgasverbruik) en indirecte emissies (scope 2, stroomverbruik, 
vliegverkeer) in ton CO2 en in % van de totale voetprint te lezen. 
In Scope 2 is niet gekeken naar het zakelijk gebruik van privé-auto’s, omdat dit niet van toepassing is. 
Scope 3 is vanwege het gewenste niveau (3) niet meegenomen. 
 

3. Kwantificering 
Wijze van meting / inzicht 

Scope 1: hier vallen alle zakelijke voertuigen onder. Dit betreft bedrijfseigen zakelijke auto’s. De 
verbruiken (liters brandstof) hiervan zijn geregistreerd aan hand van de brandstofbonnen, die bij de 
creditcardoverzichten zijn gevoegd, per werknemer (auto). Er is niet gelet op verschil in de conversie-
factor en werkelijke uitstoot per kilometer zoals door de fabrikant opgegeven. De verwerking van de 
ingekochte en dus verbruikte liters brandstof is de meest geschikte vorm van meting.  
 
Naast zakelijke voertuigen voor personenvervoer zijn er 2 voertuigen voor goederenvervoer. Het 
verbruik hiervan is nu meegenomen in de berekening voor personenvervoer. De emissiefactoren van 
beide verbruiksgroepen is gelijk. 
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Verbetervoorstel: bij een volgende update van de footprint moet het verbruik van personenvervoer en 
goederenvervoer verder worden uitgesplitst, zodat daar meer inzage in is. 
 
Het gasverbruik is een pand-breed verbruik, uitgesplitst naar locaties Zundert en locaties Boskoop. Er is 
geen verdeling te maken/zien in verbruik van kantoor en loods. De hoeveelheid verbruik zijn verkregen 
uit de daadwerkelijke verbruikte hoeveelheden, afgelezen aan de meterstanden.  
 
Ook heeft Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. diverse ‘overige energiedragers’ waaronder waterpompen, 
schoffelmachines, heftrucks, etc. Hierbij is er op dit moment geen uitsplitsing mogelijk tussen 
dieselverbruik bedrijfsauto’s (voor intern personenvervoer) enerzijds en dieselverbruik overige 
machines anderzijds. De diesel hiervoor is afkomstig van dieseltanks op locatie Zundert en Boskoop. Hier 
zijn facturen van beschikbaar. Het benzineverbruik van de overige machines is wel inzichtelijk (via 
factuur). 
 
Scope 2: Het stroomverbruik is de grootste scope 2 uitstoot. Dit betreft voor wat betreft de locaties 
groene stroom (windenergie, SMK-certificaat is beschikbaar). Het verbruik kan niet apart worden 
gemeten over diverse ruimtes of activiteiten. Het verbruik is wel uitgesplitst naar locaties Zundert en 
locaties Boskoop. De hoeveelheid verbruik verkregen vanuit de diverse meterstanden. De elektrische en 
hybride auto’s worden naast de bedrijfslocaties ook elders opgeladen. Hiervan is het type stroom 
onbekend, dus grijs. 
 
Personenvervoer vliegtuig is apart opgenomen in de emissie-inventarisatie. 
 
Zakelijk verkeer met privéauto is niet van toepassing. 
 
 

Beoordeling meting en juistheid van inzicht 

Vanuit onze emissie inventarisatie, onderliggende facturen en onderstaand cirkeldiagram van de 
uitstoten kunnen we opmaken dat we de grootste verbruikers in kaart hebben en in onze inventarisatie 
hebben opgenomen. 
Gezien de wijze van meting hebben onze cijfers / inzichten een hoge mate van zekerheid, gezien alle 
gegevens direct van facturen en meterstanden zijn overgenomen. 
 
 

Referentie CO2 prestatieladder en emissiefactoren  

Deze emissie inventarisatie is gebaseerd op het handboek CO2-prestatieladder 3.1 (d.d. 22 juni 2020). 
De emissiefactoren zijn overgenomen vanaf www.co2emissiefactoren.nl, meest actuele update is 
benoemd in de actuele emissie inventarisatie onder tabblad A.inzicht. 
 

CO2 emissies door verbranding van biomassa 

Verbranding van biomassa is voor ons niet van toepassing is. Wij hebben geen (stook)installatie met 
deze methode. 
 
 

Reductie of verwijdering in CO2 equivalenten 

Opslag of verwijdering van CO2 is niet van toepassing voor onze voetprint. In ons bedrijfsproces slaan 
wij geen CO2 op of verwijderen of verhandelen we geen CO2. 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Gezien de aard van onze producten leveren wij uiteraard wel een (niet concreet te meten) bijdrage aan 
het reduceren van CO2: onze bomen zetten CO2 om in O2. 
 

4. Historische data 
Referentiejaar 

Het referentiejaar was t/m 2019: 2018-2019 (juli 2018 t/m juni 2019), gezien dit ons eerst jaar was 
waarin we een voldoende accurate CO2 registratie hebben. 
 

Wijzigingen in het referentiejaar of overige historische data 

Er zijn geen wijzigingen geweest in de historische data, maar het rekenen aan de hand van een 
‘gebroken boekjaar’ is in het kader van CO2 Prestatieladder in de praktijk niet handig gebleken. Zeker 
i.v.m. het mogelijk maken van tijdige (halfjaarlijkse) communicatie is het praktischer om uit te gaan van 
een kalenderjaar. Daarom is het referentiejaar nu veranderd naar het kalenderjaar 2019 (dit is het 
eerste volledige kalenderjaar na de start van de CO2 Prestatieladder). 
 
 

Wijziging van kwantificeringsmethoden 

Alle data is in vergelijking met 2019 daadwerkelijk gemeten. 
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5. Beschrijving van invloed van onzekerheden en nauwkeurigheid van de 
emissie inventaris 

E.e.a. zoals ook benoemd in hoofdstuk 3.  
De verdeling van de diesel over de bedrijfsauto’s (voor intern personenvervoer) en de machines is op dit 
moment niet te meten. 
Het energieverbruik van het kantoor in België (gas en stroomverbruik) kan niet worden gemeten, omdat 
er gebruik gemaakt wordt van een kantorencomplex waarbij gezamenlijk met andere huurders gas en 
stroom wordt verbruikt. Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. ontvangt alleen een factuur voor de huur, 
incl. energieverbruik. 
 
M.b.t. koudemiddelen: er worden airco’s gebruikt in de kantoorpanden en er zijn 2 koelcellen, 1 stuk op 
locatie Boskoop, de andere staat in Zundert. Hiervoor is in 2020 geen koudemiddel gebruikt. 
 
Op dit moment zijn er geen projecten met gunningsvoordeel. Wel loopt er een project dat via een 
aanbesteding is binnen gehaald waarbij men extra punten kon verdienen voor het hebben van de 
certificeren voor de CO2 prestatieladder. De uitstoot over deze aanbesteding met gunningsvoordeel is 
uitgewerkt a.d.h.v. de omzet per project versus bedrijf breed. 
Zie ook tabblad sleutels in de Emissie inventarisatie Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. 
 

6. Verklaring verificatie emissie inventaris 
Er is geen externe verificatie uitgevoerd zoals benoemd in eis 3.A.2. van de CO2-prestatieladder. 
 
Hiervoor is gekozen wel een eigen beoordeling te geven a.d.h.v. de gehouden interne audits. 
Lambert Scherrenburg, Van Voorst Consult (extern adviseur CO2 prestatieladder, heeft bepaald dat Boot 
& Dart Boomkwekerijen B.V. met beperkte mate van zekerheid voldoet aan de eisen van ISO 14064-1 en 
de CO2-Prestatieladder. 


