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Dit rapport is een beoordeling op de ISO 14064-1:2019. Alle onderwerpen zoals benoemd in 
part ‘9.3 GHG-report content, specifiek ‘9.3.1 Required information’ zijn in dit rapport 
opgenomen. 
 

a) 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 de indeling van de 
organisatie en bronnen van CO2-uitstoot. 
 

b) Verantwoordelijke persoon/personen 
Benoemd in D01.CO2 opzet en organisatorische grenzen. 
 

c) Periode van rapportage 
De periodes waarover de rapportages betrekking hebben staan voldoende duidelijk vermeld in 
de documentatie. O.a. bovenaan de voetprints of in de voetnoot van rapportages. 
 

d) Documentatie van de organisatorische grenzen 
Idem als a) 
 

e) Documentatie van de rapporterende grenzen, incl. criteria vastgesteld door de 
organisatie om significante emissies te bepalen 

Idem als d); C01.Kwaliteitsmanagementplan CO2 prestatieladder, D01.CO2 opzet en 
organisatorische grenzen, D02.Energiebeoordeling en D03.Emissie inventaris. 
 

f) Direct GHG emissions, quantified separately for CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 and 
other appropriate GHG groups (HFC’s, PFCs, etc.) in tonnes of CO2e  

Voor de CO2-prestatieladder wordt er enkel gekeken naar de CO2-emissies. Deze zijn 
opgenomen in D03.Emissie inventaris, kolom Conversie-factoren. Overgenomen van 
www.co2emissiefactoren.nl 
 

g) CO2 emissies door verbranding van biomassa 
Verbranding van biomassa is voor ons niet van toepassing. Wij hebben geen (stook)installatie 
met deze methode in eigen beheer. 
 
 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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h) Verwijdering in CO2 equivalenten 
Opslag of verwijdering van CO2 emissies is niet van toepassing voor onze voetprint. In ons 
bedrijfsproces slaan wij geen CO2 op of verwijderen of verhandelen we geen CO2. 
 

i) Toelichting op uitsluitingen en onzuiverheden significante CO2-emissies 
Vanuit onze emissie inventaris, onderliggende facturen en hieruit voortkomende cirkeldiagram 
van de inzichten 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 voldoende mate van zekerheid, 
gezien alle significante gegevens direct van facturen en meterstanden zijn overgenomen. 
 
 
 

j) Gekwalificeerde indirecte GHG emissies gescheiden in ton CO₂ 
Idem als f; uitgewerkt in scope 2 emissies, o.a. in D02.Energiebeoordeling en D03.Emissie 
inventaris. 
 

k) GHG emissie inventarisatie basisjaar / referentiejaar. 
Het referentiejaar waartegen momenteel gerefereerd wordt is 2019 omdat dit ons eerste jaar 
van certificering betreft, en het jaar is waarin we een voldoende accurate CO2 registratie 
hebben. 
 

l) Wijzigingen in het referentiejaar en/of andere GHG-data, categorisering of 
herberekeningen 

Er zijn dit jaar geen wijzigingen geweest in de historische data. 
 

m) Kwantificeringsmethoden incl. reden voor gekozen berekenmethode 
Deze emissie inventaris 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 inventaris onder tabblad A.inzicht. Hierbij wordt altijd gekozen 
voor de WTW (Well to Wheel) cijfers. Er wordt altijd gezocht naar een zo accuraat mogelijke 
emissie-inventaris, en hiervoor waar nodig een toelichting gegeven op de wijze van 
kwantificering. 
 

n) Wijziging van kwantificeringsmethoden 
Wijzigingen van kwantificeringsmethoden worden op www.co2emissiefactoren.nl gepubliceerd 
en worden overgenomen als nieuwe factoren in de emissie inventaris. 
Gewijzigde emissiefactoren zijn te vinden in de emissie inventaris. 
 
Lijst van wijzigingen: 
Doorgevoerde wijzigingen / herberekeningen Q1 2021: 
o De emissie inventaris van het referentiejaar is geüpdatet n.a.v. de nieuwe 

conversiefactoren conform ‘Overzicht herberekening CO2-emissiefactoren’ gedateerd 27-
01-2021 (i.v.m. een methodewijziging). 

 
 
 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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o) Referentie en documentatie emissiefactoren en verwijderde factoren 
Idem als n). 
 

p) Beschrijving van invloed van onzekerheden en nauwkeurigheid van de emissie 
inventaris 

Er zijn diverse zaken die enige invloed hebben op de accuraatheid van de emissie inventaris. 
Dit zijn o.a.: 
o De periode waarover we facturen ontvangen, dit is voor elektra, aardgas en … niet exact 

over een kalenderjaar; 
o Ook de verdeling van het brandstofverbruik over personenvervoer en goederenvervoer is 

een onderbouwde schatting; 
o De verdeling van de uitstoot over kantoor versus projecten en de toerekening aan (een) 

project(en) met gunningsvoordeel is een indicatie; 
 

q) Beschrijving en resultaten van de onzekerheidsbeoordeling  
Zie p), hiermee is te beoordelen dat de emissie inventaris met een zo goed mogelijke 
nauwkeurigheid / zekerheid is opgesteld. 
 

r) Verklaring dat de emissie inventaris (GHG report) is opgesteld in 
overeenstemming met NEN-EN-ISO 14064-1:2019 

Middels positieve beoordeling uitgewerkt in deze rapportage. 
 

s) Statement m.b.t. eventuele verificatie incl. wijze en accuratie van verificatie 
De emissie-inventaris wordt vanaf de CO2-prestatieladder versie 3.1 door de certificerende 
instelling (CI) geverifieerd als onderdeel van de externe certificatieaudit (eis 3.A.1). 
Externe verificatie van de emissie inventaris, zoals in de voorgaande normversies was benoemd, 
is hiermee niet meer vereist. 
Er is niet gekozen zelf alsnog de emissie inventaris te verifiëren gezien de voetprint al meerdere 
jaren akkoord is bevonden via de externe audits en er beperkt risico is van het missen van 
significante emissiebronnen. Daarbij zorgt de uitgevoerde D02.Energiebeoordeling ervoor dat 
we een goede inventarisatie hebben gemaakt van te verwachte emissiebronnen waarmee de 
voetprint is opgesteld. 
 

t) GWP-waarden gebruikt bij de berekening, evenals hun bron 
Idem als m), n) en o); er worden in basis geen andere emissiefactoren gebruikt dan de 
genoemde bron. Wijzigingen in deze bron worden doorgevoerd in het portfolio en in dat geval 
hierboven benoemd. 
 

 


