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INLEIDING 
 

Dit rapport bevat de gegevens van de CO2-footprint van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. en 

Witteveen+Bos International B.V. over het laatste half jaar van 2015 en eerste half jaar van 2016, te weten de 

periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Het beschrijft de organisatorische en operationele 

begrenzingen voor de berekeningen, gebruikte emissiefactoren, emissies per onderdeel in tonnen CO2 en in 

percentage van de totale uitstoot. 

 

 

1.1 Leeswijzer 
 

Na deze inleiding gaat het rapport achtereenvolgens in op de theoretische aspecten van het opstellen van 

een CO2-footprint (hoofdstuk 2), de opzet van de CO2-footprint en organisatorische begrenzingen 

(hoofdstuk 3), de gebruikte methode en bijbehorende resultaten (hoofdstukken 4 en 5). 
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BROEIKASGAS BOEKHOUDING 
 

Een CO2-footprint (ook wel broeikasgas rapportage of CO2-voetafdruk) is een kwantificering van de bijdrage 

van een organisatie aan klimaatverandering, uitgedrukt in CO2-equivalenten. Het is een boekhouding die 

binnen bepaalde grenzen (van tijd en organisatie) noteert hoeveel broeikasgassen er zijn uitgestoten en 

hoeveel er zijn vastgelegd. Deze begrenzingen dienen overeen te komen met de invloedssfeer van de 

betreffende organisatie, zowel direct als indirect. 

 

In dit hoofdstuk worden enkele basisbegrippen rond de CO2-footprint behandeld, zoals de scopes van de 

CO2-footprint en het broeikaspotentieel van de verschillende emissies. Eerst komen de belangrijkste normen 

en standaarden aan bod. 

 

 

2.1 Normen en standaarden 
 

Er zijn verschillende nationale en internationale standaarden voor het vaststellen en rapporteren van de 

uitstoot van broeikasgassen. Ze verschillen in opzet en methode, maar zijn wat betreft doelstelling en 

redenering sterk vergelijkbaar. Enkele van deze standaarden worden hieronder kort behandeld. 

 

Greenhouse Gas Protocol 

Het Greenhouse Gas Protocol is het meest gebruikte protocol voor rapportage van broeikasgasemissies door 

organisaties en bedrijven. Het Greenhouse Gas Protocol is ontwikkeld in een samenwerking van bedrijven, 

NGO’s (non-governmental organisations) en overheden, samengebracht door het World Resources Institute 

(in samenwerking met de World Business Councel for Sustainable Development). Het Greenhouse Gas 

Protocol wordt gezien als internationale standaard. 

 

ISO 14064: Greenhouse gases 

De International Organisation for Standardisation (ISO) heeft normen ontwikkeld voor de verschillende 

activiteiten rond het rapporteren terugdringen van broeikasgassen. Deze zijn gebundeld in de serie ISO 

14064, welke drie delen kent (overgenomen door het Nederlandse Normalisatie instituut (NEN), te weten: 

1. Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of 

greenhouse gas emissions and removals; 

2. Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of 

greenhouse gas emission reductions or removal enhancements; 

3. Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions. 

 

Volgens deze standaard zijn de belangrijkste principes van broeikasgas rapportages: 

- relevantie: de gerapporteerde emissies zijn van belang voor de doelstelling van de rapportage; 

- compleetheid: de rapportage geeft alle emissies en vastlegging weer; 

- consistentie: er wordt een vastgestelde methodiek gevolgd (onder andere ten behoeve van vergelijkin-

gen in de tijd); 

- accuraatheid: de gerapporteerde gegevens zijn voldoende nauwkeurig voor de vastgestelde doelstel-

ling; 

- transparantie: de eindgebruikers krijgen voldoende inzicht voor het beoogde gebruik van de rapporta-

ge. 
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2.2 Scope 
 

Om de broeikasgasrapportage meer inzichtelijk te maken wordt er onderscheid gemaakt tussen de 

zogenaamde scopes van uitstoot. De scopes bakenen verschillende groepen emissie veroorzakende 

activiteiten af, om zodoende onderscheid te maken tussen emissies waarvoor een organisatie of bedrijf 

direct of indirect verantwoordelijkheid voor is. Zo kunnen de emissies per organisatie beter vergeleken 

worden. Overigens kan de indeling van scopes verschillen per methode of standaard. Er worden over het 

algemeen drie verschillende scopes onderscheiden, zie afbeelding 2.1. 

 

Scope 1: directe emissies 

Dit zijn de emissies afkomstig uit verbrandingsprocessen die plaatsvinden binnen de eigen organisatie. Er is 

dus sprake van het inkopen van brandstof en het binnen de organisatie verbruiken hiervan. Bijvoorbeeld: het 

verbranden van aardgas in de eigen verwarmingsketel. Scope 1 behelst de emissies ‘uit eigen schoorsteen’. 

 

Scope 2: indirecte emissies (uit energieverbruik) 

Dit zijn emissies als gevolg van energieverbruik binnen de eigen organisatie, waarbij het verbrandingsproces 

van de (fossiele) brandstoffen buiten de grenzen van de eigen organisatie plaatsheeft, bijvoorbeeld in de 

diverse kolencentrales in het land. De emissies worden wel veroorzaakt door het eigen energieverbruik 

(bijvoorbeeld elektriciteit), maar vinden plaats ‘door andermans schoorsteen’. Soms wordt bijvoorbeeld 

vliegverkeer voor (N.B. niet door) een organisatie (bijvoorbeeld zakenreizen) ook tot scope 2 gerekend. Dit is 

ook het geval binnen Witteveen+Bos, omdat de CO2-Prestatieladder zakelijk vliegverkeer tot scope 2 

toerekent. 

 

Scope 3: overige indirecte emissies 

Dit zijn emissies die voortkomen uit activiteiten waarover de organisatie geen eigendoms- of ander invloed 

heeft, maar die wel in verband gebracht kunnen worden met de activiteiten van de organisatie. Voorbeelden 

zijn emissies veroorzaakt bij de productie van grondstoffen, forensenverkeer van werknemers, etc. Scope 3 

wordt gebruikt voor de rapportage van alle emissies die niet in scope 1 en 2 worden benoemd. 

 

 

Afbeelding 2.1 Scopes van een CO2-voetafdruk 
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2.3 Emissiefactoren 
 

Om te komen tot een kwantitatieve inschatting van de uitgestoten broeikasgassen worden alle bronnen 

(activiteiten) die CO2 toevoegen aan de atmosfeer (bijvoorbeeld het verbranden van fossiele brandstoffen) 

samen beoordeeld. Daartoe wordt de grootte van de activiteit (bijvoorbeeld: hoeveelheid gereden 

kilometers) vermenigvuldigd met de bijbehorende emissiefactoren (bijvoorbeeld: gram CO2 per gereden 

kilometer). De emissiefactoren geven dus de hoeveelheid CO2 per activiteiteenheid. Het is van groot belang 

om in de rapportage van de CO2-footprint duidelijk aan te geven welke set van emissiefactoren worden 

gebruikt, omdat verschillende rapportages verschillende emissiefactoren kunnen gebruiken. Door 

bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen kunnen emissiefactoren ook veranderen in de tijd: auto’s van 

tegenwoordig rijden eventueel zuiniger dan oldtimers. De gehanteerde emissiefactoren in deze rapportage 

zijn afkomstig van de website http://co2emissiefactoren.nl/. 

 

 

2.4 Broeikaspotentieel 
 

Een CO2-footprint wordt opgesteld om de invloed van de eigen organisatie op klimaatverandering in te 

kunnen schatten. Er zijn echter meer broeikasgassen
1
 dan enkel CO2. Voorbeelden zijn methaan (CH4), 

lachgas (N2O) en zwavelhexafluoride (SF6), die vrij kunnen komen bij bijvoorbeeld productieprocessen. Om 

een goed beeld te krijgen van de eigen invloed op het klimaat moet er dus rekening worden gehouden met 

eventuele andere gassen. Om toch tot één inschatting te komen (de zogenaamde CO2-footprint), worden de 

overige gassen uitgedrukt in CO2 equivalenten. Eén ton CO2 equivalenten komt overeen met het 

broeikaseffect van 1 ton CO2. Het broeikaspotentieel van bijvoorbeeld methaan is 24 keer zo hoog als dat 

van CO2. Eén ton CH4 emissie komt dan overeen met 24 ton CO2 equivalenten. 

 

 

2.5 Basisjaar 
 

Om ontwikkeling van de CO2-footprint van een organisatie of bedrijf in de tijd te kunnen volgen, en om een 

ambitie voor de reductie vast te kunnen stellen, is het nodig om een basisjaar aan te wijzen. De CO2-

footprinten van volgende jaren kunnen worden vergeleken ten opzichte van het basisjaar. Voorwaarde voor 

het vaststellen van een basisjaar, is dat het betreffende jaar als representatief kan worden gezien voor de 

gemiddelde bedrijfsvoering en prestaties van het bedrijf. Witteveen+Bos heeft 2007 aangewezen als 

basisjaar. 

 

Het referentiejaar is het jaar waarmee het vergelijk gemaakt wordt. Het referentiejaar betreft eveneens 2007.  

 

 

2.6 Rapportageperiode 
 

In 2013 is de mate van rapporteren geïntensiveerd naar een rapportageperiode per half jaar. Tot 2016 werd 

het eerste half jaar geëxtrapoleerd naar een heel jaar, om een jaarprognose te maken van het betreffende 

jaar. Per 2016 is er voor gekozen om ieder half jaar te rapporteren, waarbij een footprint wordt 

gepresenteerd van een afgelopen jaar, oftewel: 

- een footprint over de eerste helft van het boekjaar, plus de tweede helft van het voorgaande boekjaar; 

- een footprint over het gehele boekjaar. 

 

Deze periodieke rapportage presenteert de resultaten van de CO2-emissies vanaf 1 juli 2015 tot en met 

30 juni 2016. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Broeikasgassen: gassen die via hun invloed op de stralingsbalans van de atmosfeer effect hebben op de warmtehuishouding 

van de aarde. Broeikasgassen versterken het mondiale broeikaseffect.  
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2.7 Nauwkeurigheid 
 

De resultaten in deze rapportage bevatten een zekere nauwkeurigheid, welke wordt uitgedrukt in een 

zekerheidspercentage. Het zekerheidspercentage voor wat betreft de footprint binnen de organisatorische 

begrenzingen nationaal (conform paragraag 3.1.1) betreft 97,9 %. Deze zekerheid is gebaseerd op de 

volgende factoren: 

- voor het openbaar vervoer is in de meetgegevens geen expliciet onderscheid beschikbaar tussen 

busvervoer en treinvervoer. In de footprint wordt wel een onderscheid gemaakt in deze twee stromen. 

Hiertoe is een inschatting gemaakt dat 95 % treinvervoer betreft en 5 % busvervoer. Voor deze 

inschatting is een zekerheidspercentage bepaald van 85 %; 

- voor het kantoor van RIS is een verdeling gemaakt dat 50 % van de emissie uitstoot wordt toegerekend 

aan Witteveen+Bos (zie paragraaf 3.1.1). Hiertoe is een zekerheidspercentage bepaald van 85 %; 

- de overige verzamelde data wordt voor 65 % uit facturen en meters verkregen en 35 % eigen opnames, 

welke verzameld wordt door de financiële administratie. Voor de data welke verkregen wordt uit facturen 

is bepaald dat deze voldoende zekerheid bevat. Voor de data welke uit eigen opnames afkomstig is, is 

bepaald dat deze een zekerheidspercentage heeft van 85 %. 

 

Ten aanzien van het zekerheidspercentage van de footprint inclusief de organisatorische begrenzingen 

internationaal (conform paragraag 3.1.1) betreft 95,5 %. Deze zekerheid is gebaseerd op de volgende 

factoren: 

- voor een deel van de emissiestromen welke op internationale kantoren plaatsvinden zijn de 

meetgegevens niet over de volledige periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 beschikbaar. Voor 

deze locaties zijn met behulp van conversiefactoren de meetgegevens van vergelijkbare locaties 

geëxtrapoleerd (zie paragraaf 3.1.1). Voor de geschatte waarden voor de categorie 1 landen is bepaald 

dat deze een zekerheidspercentage hebben van 90 % . Voor de geschatte waarden voor de categorie 2 

landen is bepaald dat deze een zekerheidspercentage hebben van 90 %. Voor de geschatte waarden 

voor de categorie 3 landen is bepaald dat deze een zekerheidspercentage hebben van 80 %. 

 

2.8 Verificatie 
 

De laatste verificatie door een verificatie instelling van de emissie-inventaris van Witteveen+Bos vond plaats 

in 2009. Daarnaast vindt jaarlijkse toetsing plaats door de certificerende instantie voor de CO2-

Prestatieladder. 
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CO2-FOOTPRINT: OPZET 
 

Ter voorbereiding op de berekeningen van de CO2-footprint van Witteveen+Bos is door de afdeling 

Algemene Zaken de benodigde informatie verzameld. Dit hoofdstuk presenteert de gevolgde methode en 

geeft de onderbouwing van de CO2-footprint van Witteveen+Bos voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 

juni 2016. De inhoud van het hoofdstuk volgt zoveel als mogelijk de richtlijn ISO 14064-1. De CO2-footprint 

zoals hier gepresenteerd is echter niet geverifieerd door een onafhankelijke partij. 

 

Vanuit de beoogde doelstelling is ervoor gekozen de CO2-footprint op te stellen rekening houdend met de 

eisen van de CO2-Prestatieladder. Het betreft een berekening middels het vermenigvuldigen van 

activiteitendata met bijpassende emissiefactoren en een indeling in scope 1, 2 en 3 emissies volgens de eisen 

van de CO2-Prestatieladder.
1
 

 

De resultaten over de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 en de resultaten van voorgaande 

perioden worden gedeeld door het aantal fte’s, waarna deze resultaten met elkaar vergeleken worden. Op 

basis van deze resultaten is een analyse uitgevoerd. 

 

 

3.1 Organisatie 
 

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursdienstenbureau voor projecten in de sectoren water, 

infrastructuur, milieu en bouw. Opdrachtgevers van Witteveen+Bos zijn overheden, het bedrijfsleven, 

industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. Witteveen+Bos werkt in zowel Nederland als in 

het buitenland. In de volgende paragrafen is toegelicht welke organisatorische begrenzingen aan 

Witteveen+Bos zijn gebonden. 

 

 

3.1.1 Organisatorische begrenzingen nationaal 
 

De CO2-footprint van Witteveen+Bos heeft betrekking op alle kantoren en alle personeel van Witteveen+Bos 

Raadgevende ingenieurs B.V. in Nederland, inclusief alle overige deelnemingen in Nederland, maar 

uitgezonderd uitstoot gerelateerd aan gebouweigen werkplekken van gedetacheerd personeel.  

 

Over de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 is een CO2-footprint gemaakt op basis van de 

elektriciteit- en gasverbruikgegevens van de verschillende nutsbedrijven per kantoor, te weten de kantoren 

aan de Leeuwenbrug, Van Twickelostraat en Stationsplein in Deventer, de vijf kantoren van Witteveen+Bos in 

Nederland (Heerenveen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Breda) en het kantoor van Railinfra Solutions 

in Utrecht. Voor het kantoor van Railinfra Solutions in Utrecht zijn de verbruikgegevens van elektriciteit en 

stadsverwarming meegenomen op basis van gegevens van het nutsbedrijf. Stadsverwarminggegevens van 

Railinfra Solutions zijn in de CO2-footprint meegenomen. Van de uitstoot gerelateerd aan dit verbruik van 

warmte en elektriciteit van het kantoor van Railinfra Solutions is 50 % toegerekend aan Witteveen+Bos en 

50 % aan Royal Haskoning DHV, mededeelnemer in Railinfra Solutions.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, versie 10 juni 2015. 
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Voor de CO2-voetafdruk zijn de verbruiksgegevens verzameld over de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 

juni 2016. Naast gegevens over verbruik van gas en elektriciteit van de genoemde kantoren zijn ook 

gegevens verzameld over vervoer, uitgesplitst naar woon- werk en zakelijke kilometers per auto per 

brandstofsoort (benzine, diesel en gas) en openbaar vervoer en vliegreizen. Hierbij zijn alle 

vervoerskilometers in, vanuit en naar Nederland meegenomen. Het papierverbruik van de drie Deventer 

kantoren van Witteveen+Bos en de vijf kantoren van Witteveen+Bos in Nederland (Heerenveen, Amsterdam, 

Den Haag, Rotterdam en Breda) en van Railinfra Solutions is tevens meegenomen in de CO2-voetafdruk over 

de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Voor het berekenen van uitstootcijfers voor vliegreizen is 

een indeling in de categorieën korte, middenlange en lange afstand en de bijbehorende emissiefactoren 

gemaakt op basis van de enkele reis afstanden en is rekening gehouden met het werkelijk gereisde traject, 

inclusief tussenstops.  

 

Voor de deelneming van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in Adviesbureau Noord/Zuidlijn V.O.F. 

en Ingenieursbureau Zuidasdok V.O.F. geldt dat de gebouw- en werkplek gerelateerde uitstoot van 

activiteiten op de kantoren van Witteveen+Bos en alle vervoerskilometers (auto, openbaar vervoer en 

vliegtransport) gerelateerd aan de Witteveen+Bos activiteiten van deze deelnemingen onderdeel zijn van de 

CO2-voetafdruk over het over de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Voor de deelneming van 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. aan Tunnel Engineering Consultants V.O.F. (TEC) is uitgegaan 

van het principe dat alle vervoerskilometers (auto, openbaar vervoer en vliegtransport) gerelateerd aan de 

Witteveen+Bos activiteiten van deze deelneming onderdeel zijn van de CO2-voetafdruk over het hele jaar 

van 2015. Voor het kantoor van TEC is door Witteveen+Bos afgesproken met de eigenaar Royal Haskoning 

DHV dat deze rapporteert over de uitstoot gerelateerd aan de gebouweigen werkplekken.  

 

Voor alle overige deelnemingen van Witteveen+Bos geldt dat alle vervoerskilometers in, vanuit en naar 

Nederland (auto, openbaar vervoer en vliegtransport) gerelateerd aan de activiteiten van deze deelnemingen 

onderdeel zijn van de CO2-voetafdruk. Werkplekgebonden uitstoot van medewerkers die gedetacheerd zijn 

bij provincies, gemeenten, projectbureaus en overige organisaties valt buiten de organisatorische 

begrenzingen van deze CO2-voetafdruk. 

 

 

3.1.2 Organisatorische begrenzingen internationaal 
 

Per 1 januari 2016 is besloten om ook de internationale kantoren van Witteveen+Bos International B.V. op te 

nemen in de berekeningen van de CO2-footprint. Hiertoe behoren de kantoren Jakarta (Indonesië), Dubai 

(Verenigde Arabische Emiraten), Ho Chi Minh City (Vietnam), Singapore (Republiek Singapore), Antwerpen 

(België), Steenokkerzeel (België), London (Verenigd Koninkrijk), Aktau (Kazakhstan), Almaty (Kazakhstan), 

Atyrau (Kazakhstan), Riga (Letland), St. Petersburg (Rusland) en Accra (Ghana). (zie bijlage I voor het 

organisatieschema per 2016). 
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GEBRUIKTE METHODE 
 

 

4.1 Operationele begrenzingen - meegerekende emissies 
 

In de CO2-footprint over de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 zijn voor zowel de nationale als 

internationale kantoren scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen. De scope 1 emissies van Witteveen+Bos zijn 

gepresenteerd in onze CO2-footprint in de uitstootcijfers voor verwarming en deels in de cijfers voor zakelijk 

autoverkeer (zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s). Voor de CO2-Prestatieladder behoren de categorieën 

zakelijk vliegverkeer en gebruik van privéauto’s voor zakelijk verkeer tot scope 2. De scope 2 emissies van 

Witteveen+Bos zijn gepresenteerd in onze CO2-footprint in de uitstootcijfers voor elektriciteit, 

stadsverwarming, zakelijk vliegverkeer en deels in de cijfers voor zakelijk autoverkeer (zakelijk autoverkeer 

met privéauto’s). Als ingenieursbureau verdienen wij geld met het leveren van services; wij zijn adviseurs en 

bieden bij uitstek denkwerk (kennis en kunde). Onze 'value chain' is bij uitstek materiaal-arm. Of, met andere 

woorden, Witteveen+Bos heeft nauwelijks te maken met materiaalstromen binnen de bedrijfsvoering. 

Afvalverwerking is van marginale invloed op de bedrijfsmatige uitstoot van CO2 en verbruik van elektriciteit 

bij de klant beperkt zich over het algemeen tot het inpluggen van een meegebrachte laptop bij detachering. 

Daarnaast is Witteveen+Bos actief bezig met het verminderen van de CO2-footprint van onze ontwerpen in 

aanleg- en gebruiksfase. Hiervan is geen kwantitatief overzicht beschikbaar. De upstream scope 3 emissies 

van Witteveen+Bos zijn gepresenteerd in onze CO2-footprint in de uitstootcijfers voor papier en openbaar 

vervoer en deels in de cijfers voor woon- werk verkeer (woon- werk verkeer met privéauto’s). Zie tabel 4.2 

voor een overzicht van emissies meegenomen in de CO2-footprint over de periode van 1 juli 2015 tot en met 

30 juni 2016 per scope. 

 

4.2 Gehanteerde methode uitstootcijfers internationale kantoren 
 

In de CO2-footprint over de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 zijn voor de internationale 

kantoren scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen. Op het moment van rapporteren is het haalbaar geweest 

om de uitstootcijfers van Jakarta te verzamelen. Om de uitstootcijfers van de overige internationale kantoren 

te bepalen, zijn de uitstootcijfers van Jakarta en Nederland geëxtrapoleerd. Hiertoe zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- de uitstootcijfers van de internationale kantoren zijn geëxtrapoleerd op basis van de referentiewaarden 

uit Jarkarta (JK) en Nederland (NL) conform tabel 4.1; 

- de uitstootcijfers van de internationale kantoren zijn naar verhouding van aantal fte’s uitgedrukt; 

- de kantoren zijn gecategoriseerd op basis overeenkomende uitgangspunten. 
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Tabel 4.1 Gehanteerde uitstootcijfers internationale kantoren op basis van Jakarta (JK) en Nederland (NL) 

 

Kantoor   conversiefactoren t.b.v. uitstootcijfers internationale kantoren 

scope 1 scope 2 scope 3 

a
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e
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r 
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w
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n
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e
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n
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e
e
r 
b
e
d
r.
 

Categorie 1             

Jakarta  35,8 JK JK JK JK n.v.t. JK JK NL JK JK JK 

Dubai  8,0           JK JK JK JK n.v.t. JK JK NL JK JK JK 

Ho Chi Minh 

City  

         

2,0 

JK JK JK JK n.v.t. JK JK NL JK JK JK 

Singapore  6,0 JK JK JK JK n.v.t. JK JK NL JK JK JK 

Accra 6,0 JK JK JK JK n.v.t. JK JK NL JK JK JK 

Categorie 2             

Antwerpen, 

Steenokkerzeel 

60,9 NL NL NL NL n.v.t. NL NL NL NL NL NL 

London  3,0 NL NL NL NL n.v.t. NL NL NL NL NL NL 

Categorie 3             

Aktau, lmaty, 

Atyrau  

70,0 JK NL JK JK n.v.t. JK JK NL JK JK JK 

Riga 4,2 JK NL JK JK n.v.t. JK JK NL JK JK JK 

St. Petersburg  1,6 JK NL JK JK n.v.t. JK JK NL JK JK JK 

 

 

4.3 Wijzigingen organisatie 
 

In de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 is een kantoor geopend in Ghana. Hiertoe is het 

verbruik van het kantoor Ghana toegevoegd aan de CO2-footprint van Witteveen+Bos middels de daartoe 

geselecteerde methodiek in paragraaf 4.2. 
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4.4 Activiteitendata 
 

De emissiegegevens zoals opgenomen in de CO2-footprint van Witteveen+Bos over de periode van 1 juli 

2015 tot en met 30 juni 2016 zijn gebaseerd op meterstanden en rekeningen, projectadministratie en 

personeelsadministratie van Witteveen+Bos. Het betreft:  

- gebruiksgegevens (meterstanden) elektriciteit; 

- gebruiksgegevens (meterstanden) gasverbruik; 

- gebruiksgegevens (meterstanden) stadsverwarming; 

- projectadministratie Witteveen+Bos; 

- personeelsadministratie Witteveen+Bos; 

- rekeningen autolease maatschappij; 

- administratie (vliegreizen); 

- rekeningen papierleverancier. 

 

 

4.5 Emissiestromen 
 

In verband met de certificering volgens de CO2-Prestatieladder is voor de berekening van de CO2-footprint 

van Witteveen+Bos gebruik gemaakt van de emissiefactoren afkomstig van de website 

http://co2emissiefactoren.nl/. 

 

Verantwoordelijke personen 

Binnen Witteveen+Bos is de heer ir.ing. M.E.M. Schäffner verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de 

CO2-footprint. Mevrouw G.H. Saris-Middeldorp (Algemene zaken) is verantwoordelijk voor het aanleveren 

van de gegevens waarop deze CO2-footprint is gebaseerd. De heer M.E. Berghuis MSc heeft onderhavige 

rapportage opgesteld. Deze rapportage is gecontroleerd door mevrouw drs. J. Ritsema en de heer ing. E.P.M. 

van Amelsvoort. Een gedetailleerde omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is te 

vinden in het kwaliteitsmanagementplan CO2-Prestatieladder (met referentie ZZA4001/1-000.418) van 

Witteveen+Bos. 

 

 

Tabel 4.2 Emissies meegenomen in CO2-footprint 1 juli 2015 - 30 juni 2016  per scope 
 

Scope Emissies meegenomen in CO2-footprint 1 juli 2015 - 30 juni 2016 

scope 1 zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s in liters brandstof 

gasverbruik in m3 

scope 2 verbruik elektra in kWh 

zakelijke vliegreizen in km 

stadsverwarming in GJ 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s in voertuigkm 

zakelijk met openbaar vervoer in kilometers 

scope 3 papierverbruik in kg 

woon- werkverkeer met privéauto’s in voertuigkm 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s in liters brandstof 

woon- werkverkeer met openbaar vervoer in kilometers 

 

Verbranding van biomassa 

Witteveen+Bos heeft geen activiteiten waarbij sprake is van verbranding van biomassa. 

 

CO2-vastlegging 

Aanvullend op hetgeen in hoofdstuk 3 en 4 beschreven is, heeft Witteveen+Bos geen verdere activiteiten en 

bronnen die leiden tot vastlegging van CO2 of andere broeikasgassen. 
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Correcties en herberekening 

Per 2016 is er voor gekozen om ieder half jaar te rapporteren, waarbij een footprint wordt gepresenteerd van 

een afgelopen jaar, oftewel de eerste helft van het betreffende boekjaar, plus de tweede helft van het 

voorgaande boekjaar. 

 

Per 2015 is de emissiebron ‘openbaar vervoer in kilometers’ opgesplitst in ‘woon- werkverkeer met openbaar 

vervoer in kilometers’ (scope 3) en ‘zakelijk met openbaar vervoer in kilometers’ (scope 2).  

 

Daarnaast is een correctie aangebracht in de emissiebron ‘zakelijk autoverkeer met leaseauto’s benzine’. De 

hoeveelheid liters is aangepast van 1.321 naar 19.013 liter. Als gevolg hiervan is de hoeveelheid liters als 

gevolg van internationale kantoren aangepast van 18.524 liter naar 19.350 liter. 

 

Er zijn geen verdere emissiebronnen verwijderd , toegevoegd of gewijzigd. 

 

Opname van CO2 en compensatie 

Witteveen+Bos heeft de uitstoot over het jaar 2015 gerelateerd aan vliegreizen gecompenseerd via 

compensatieprogramma’s voor CO2-emissies. Voor compensatie van de uitstoot gerelateerd aan vliegreizen 

over het jaar 2016 wordt een eigen compensatieprogramma gestart. 
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5  
 

 

 

 

RESULTATEN 
 

 

5.1 Resultaat 
 

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat Witteveen+Bos in de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 

een CO2-footprint had van 4.104 ton CO2. 

 

Tabel 5.1 geeft de resultaten weer van de CO2-footprint van Witteveen+Bos. In bijlage II bij dit rapport is een 

uitgewerkte sheet opgenomen waar de gegevens op zijn gebaseerd. Tabel 5.2 geeft een vergelijking van de 

CO2-footprint ten opzichte van voorgaande jaren.  

 

 

Tabel 5.1 Emissies per scope in ton CO2 1 juli 2015 - 30 juni 2016 

 

Scope 1 juli 2015 - 30 juni 2016 emissies in ton CO2 

scope 1  

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  823 

gasverbruik 499 

subtotaal scope 1 1.322 

scope 2  

elektra 11 

vliegreizen 1.171 

stadsverwarming 2 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s  627 

zakelijk met openbaar vervoer 93 

subtotaal scope 2 1.903 

scope 3  

papierverbruik 3,4 

woon- werkverkeer met privéauto’s  555 

woon- werkverkeer met openbaar vervoer  253 
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Scope 1 juli 2015 - 30 juni 2016 emissies in ton CO2 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s  66 

subtotaal scope 3 878 

totaal scope 1, 2 en 3 4.104 

 

 

Tabel 5.2 Emissies per scope in ton CO2 over het referentiejaar 2007 en de jaren 2013, 2014, 2015 en 1 juli 2015 - 30 juni 2016 
 

 2007* 2013* 2014 2015 1 juli 2015 - 

30 juni 2016 

Scope 1      

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  628 548 789 861 823 

gasverbruik  266 548 515 473 499 

subtotaal scope 1 894 1096 1304 1.334 1.322 

scope 2      

elektra  981 0 10 10 11 

vliegreizen  645 1191 1325 1.430 1.171 

stadsverwarming  in 

gasverbruik 

10 4 2 2 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s  657 785 690 656 627 

zakelijk met openbaar vervoer 66 62 70 74 93 

subtotaal scope 2  2.349 2.048 2.100 2.171 1903 

scope 3      

papierverbruik  4 4 4,3  3,1  3,4  

woon- werkverkeer met privéauto’s  392 425 493 532 555 

woon- werkverkeer met openbaar 

vervoer  

214 200 228 240 253 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s 91 58 63 64 66 

subtotaal scope 3 701 687 788  839  878 

totaal scope 1, 2 en 3 3.944 3.831 4.192 4.345  4.104  

* Dit betreft de CO2-uitstoot op basis van nationale waarden. 
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5.2 CO2-uitstoot per fte 
 

Omdat grotere bedrijven vanzelfsprekend een grotere emissie zullen hebben, wordt voor onderlinge 

vergelijking de emissies uitgedrukt in uitstoot per fte. Voor Witteveen+Bos geldt dat het bedrijf over de 

periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 een CO2-uitstoot heeft van 4.104 ton CO2 en een 

personeelsbestand van 970,1 fte’s. Per fte bedraagt de CO2-footprint over de periode van 1 juli 2015 tot en 

met 30 juni 2016 dan ook 4,23 ton CO2 per fte. 

 

 

Tabel 5.3 CO2-uitstoot in ton per fte 
 

 2007* 2013* 2014 2015 1 juli 2015 - 

30 juni 2016 

Aantal fte’s 690 775 899 985 970 

scope 1      

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  0,91 0,71 0,88 0,87 0,85 

gasverbruik  0,39 0,71 0,57 0,48 0,51 

subtotaal scope 1 1,30 1,41 1,45 1,35 1,36 

scope 2      

elektra  1,42 0,00 0,01 0,01 0,01 

vliegreizen  0,94 1,54 1,47 1,45 1,21 

stadsverwarming    0,01 0,00 0,00 0,00 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s  0,95 1,01 0,77 0,67 0,65 

zakelijk met openbaar vervoer 0,10 0,08 0,08 0,08 0,10 

subtotaal scope 2 3,41 2,64 2,34 2,20 1.96 

scope 3      

papierverbruik  0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

woon- werkverkeer met privéauto’s  0,57 0,55 0,55 0,54 0,57 

woon- werkverkeer  met openbaar 

vervoer  0,31 

0,26 0,25 0,24 

0,26 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s 0,13 0,07 0,07 0,06 0,07 

subtotaal scope 3 1,02 0,89 0,88 0,85 0,90 

totaal scope 1, 2 en 3 5,72 4,94 4,66 4,41 4,23 

* Dit betreft de CO2-uitstoot op basis van nationale waarden. 

 

 



15 | 16 Witteveen+Bos | ZZALG6800-1/17-001.528 | Definitief 02 

5.3 Analyse 
 

Vliegverkeer 

Opvallend is de sterke afname van het aantal vliegkilometers en van daaraan gerelateerde uitstoot van CO2. 

Witteveen+Bos is een internationaal opererend bedrijf en blijft belang hechten aan reductie van de uitstoot 

van CO2 als gevolg van vliegreizen door medewerkers. De verwachting is dat de afname van het aantal 

vliegkilometers mede tot stand is gekomen doordat medewerkers voorzien worden van goede 

videoconference voorzieningen en moderne communicatie technologie om zodoende de benodigde 

vliegbewegingen verder te reduceren. Van deze videoconference voorzieningen wordt steeds meer gebruik 

gemaakt. Het gebruik van deze videoconference voorzieningen wordt dan ook verder aangejaagd door het 

MVO-team en het hoger management. 

 

Woon-werk en zakelijk verkeer 

In de periode van 1 juli 2015 - 30 juni 2016 heeft een toename plaatsgevonden van openbaar vervoer 

gebruik. Ook dit is onder andere een gevolg van stimulering van openbaar vervoer gebruik door het MVO-

team.  

 

De uitstoot van woon-werkverkeer is per fte licht toegenomen. Opvallend daarbij is echter wel de toename 

in het gebruik van hybride auto’s, wat een positief effect levert op de verduurzaming van het 

personenvervoer. 

 

In het eerste half jaar van 2016 is ook op kantoor Breda het Plus-werken volledig doorgevoerd. Hierdoor 

krijgen medewerkers ook in Breda meer flexibiliteit om op locaties te werken welke reistechnisch het meest 

praktische uitkomt. Witteveen+Bos is bezig met de voorbereidingen voor 2016 om Plus-werken in zijn 

geheel door te voeren op het kantoor Leeuwenbrug in Deventer. Dit zal er toe leiden dat medewerkers 

verder gestimuleerd worden om minder afhankelijk te zijn van een vaste werklocatie. 

 

(On)nauwkeurigheid 

Om te voldoen aan ISO 14064 dient een CO2-footprint te rapporteren over de invloed van 

onnauwkeurigheden op de resultaten. De nauwkeurigheid van onderhavige CO2-footprint wordt bepaald 

door de nauwkeurigheid van de voor de CO2-Prestatieladder aangeleverde emissiefactoren, de compleetheid 

van de aangeleverde gegevens over activiteitendata en de nauwkeurigheid van aannames.  

 

CO2-uitstoot per fte 

Op basis van deze voortgangsrapportage van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 geldt dat Witteveen+Bos 

een CO2-uitstoot heeft van 4.104 ton CO2 en een personeelsbestand van 970 fte’s. Per fte bedraagt de CO2-

uitstoot dan ook 4,23 ton CO2 per fte. Ten opzichte van het basisjaar 2007 is dit een reductie van 26 %.  

 

 

Tabel 5.4 Emissie reductie schema 
 

Jaar Reductiedoelstelling Gerealiseerde reductie

2020 30 % n.v.t.

2019 29 % n.v.t.

2018 28 % n.v.t.

2017 25 % n.v.t.

2016 25 % 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016: 26 % 

2015 25 % 23 %
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Jaar Reductiedoelstelling Gerealiseerde reductie

2014 25 % 18 %

2013 25 % 14 %

2012 25 % 27 %

2011 17 % 18 %

 

 

De lange termijn doelstelling voor CO2-uitstoot reductie is vastgesteld op 30 % in 2020 ten opzichte van het 

referentiejaar 2007. Voor de reductie zijn maatregelen opgesteld. De door te voeren maatregelen voor 2016 

zijn vastgelegd in het Milieujaarverslag 2015 (met referentie ZZALG6800-1-16-013.589).  

 

5.4 Maatregelen 
 

Kantoren 

Witteveen+Bos is momenteel bezig met de verdere voorbereidingen om de kantoren Stationsplein en 

Leeuwenbrug samen te voegen tot kantoor Leeuwenbrug. Deze samenvoeging komt gefaseerd tot stand, dit 

wil zeggen dat de medewerkers van Leeuwenbrug en Stationsplein tijdelijk in kantoor Stationsplein worden 

ondergebracht, waarna kantoor Leeuwenbrug volledig wordt voorbereid en in 2018 de medewerkers 

samengevoegd worden in het vernieuwde kantoor Leeuwenbrug. 

 

Als onderdeel van deze samenvoeging tot kantoor Leeuwenbrug wordt tevens het Plus-werken 

doorgevoerd. Daarnaast worden verdere voorbereidingen getroffen om Plus-werken ook door te voeren op 

de vestigingen Rotterdam en Den Haag. Doelstelling is om Plus-werken op deze vestigingen in 2018 te 

hebben bereikt.  

 

Bij het samenvoegen tot kantoor Leeuwenbrug worden energiebesparende en -opwekkende voorzieningen 

als LED-verlichting, zonverlichtingsensoren en zonnepanelen meegenomen. Witteveen+Bos verwacht een 

flinke CO2-reductie als gevolg van de maatregelen betreffende de kantoorpanden. 

 

Mobiliteit 

Voor de verdere reductie van het aantal kilometers aan vervoersbewegingen, zal Witteveen+Bos actief 

blijven sturen op het nader stimuleren van overleggen middels videoconference (waaronder VidyoMeetings). 

Voornamelijk voor internationale projecten is gebleken dat dit een grote reductie oplevert. Het MVO-team 

blijft zich verder profileren binnen de organisatie, waarbij ze de organisatie actief probeert te sturen op 

bewustwording op het gebied van CO2 reductie. Op het kantoor Leeuwenbrug zal een uitbreiding van 

videoconference voorzieningen plaatsvinden.  

 

Witteveen+Bos beschikt over een elektrische auto en twee hybride auto’s. Daarnaast zijn er elektrische 

laadpalen aangebracht op de parkeerplaats aan de Leeuwenbrug en de Van Twickelostraat. Ook worden de 

mogelijkheden geïnventariseerd om bij het huren van auto’s elektrische auto’s in te zetten.  

 

Inmiddels is een pilot gestart met een travelcard voor 15 medewerkers . Hiermee krijgen de medewerkers 

inzage in hun reisgedrag. De resultaten van de travalcards worden geëvalueerd, waarna nadere 

doelstellingen gesteld zullen worden voor het sturen op reisgedrag van medewerkers. 

 

Om reizen met het openbaar vervoer te stimuleren wordt in 2016 de inzet van de NS businesscard verder 

voorbereid. Met deze kaart worden de kosten voor een OV-kaart doorbelast aan Witteveen+Bos, in plaats 

van dat de werknemer de vervoerskosten moet voorschieten. Hiermee wordt het gebruik van het openbaar 

vervoer verder bevorderd. De reductie die hiermee wordt teweeg gebracht is lastig in te schatten. Er zal naar 

verwachting een verplaatsing plaatsvinden van zakelijke en woon- werkkilometers met privé-auto’s naar 

openbaar vervoer kilometers. 
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Witteveen+Bos N.V.

Witteveen+Bos N.V.
Postbus 233
7400 AE  Deventer
0570 69 79 11
info@witteveenbos.com
www.witteveenbos.com

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Witteveen+Bos International B.V. Witteveen+Bos Deelnemingen B.V. Witteveen+Bos Vastgoed B.V.

Railinfra Solutions V.O.F. V.O.F. Ingenieursbureau
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Tunnel Engineering 
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Witteveen+Bos 
Azerbaijan B.V.

Witteveen+Bos 
Russia B.V.
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Engineering Center B.V.
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International Projects B.V.
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South-East Asia Pte. Ltd.
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BIJLAGE: EMISSIES PER SCOPE IN TON CO2 VAN 1 JULI 2015 TOT EN MET 30 JUNI 

2016 
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Tabel I.1 Emissies per scope in ton CO2 over de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 
 

Emissiestroom Eenheid Totaal Scope Emissiefactor Ton CO2  Totaal ton CO2  

gas en elektra 

gasverbruik kantoren 

gasverbruik AS m3 brandstof 26.442 1 1.884 50   

gasverbruik BR m3 brandstof 18.532 1 1.884 35   

gasverbruik DH m3 brandstof 9.447 1 1.884 18   

gasverbruik HV m3 brandstof 5.712 1 1.884 11   

gasverbruik LB m3 brandstof 49.249 1 1.884 93   

gasverbruik OS m3 brandstof 1.590 1 1.884 3   

gasverbruik RT m3 brandstof 8.295 1 1.884 16   

gasverbruik SP m3 brandstof 38.968 1 1.884 73   

gasverbruik TW m3 brandstof 66.176 1 1.884 125   

gasverbruik kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi Minh City, Singapore, 

Accra) 
m3 brandstof - 1 1.884 - 

 

gasverbruik kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) m3 brandstof 18.549 1 1.884 35 
 

gasverbruik kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, Riga, St. Petersburg) m3 brandstof 22.003 1 1.884 41 
 

totaal verbruik gas kantoren (1 juli 2015 - 30 juni 2016) m3 brandstof 264.962 
   

499 

 

stadsverwarming 

stadsverwarming RIS GJ 138 2 11.300 2   

totaal verbruik stadsverwarming kantoren (1 juli 2015 - 30 juni 2016) GJ 138 
   

2 

 

elektra kantoren 

elektra AS kiloWattuur 172.919 2 0 -   

elektra BR kiloWattuur 71.984 2 0 -   

elektra DH kiloWattuur 28.949 2 0 -   

elektra HV kiloWattuur 35.700 2 0 -   
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Emissiestroom Eenheid Totaal Scope Emissiefactor Ton CO2  Totaal ton CO2  

elektra LB kiloWattuur 471.206 2 0 -   

elektra OS kiloWattuur 607 2 0 -   

elektra RIS kiloWattuur 24.143 2 0 -   

elektra RT kiloWattuur 68.292 2 0 -   

elektra SP kiloWattuur 220.896 2 0 -   

elektra TW kiloWattuur 420.159 2 0 - 
 

elektra kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi Minh City, Singapore, Accra) kiloWattuur 9.322 2 526 5 
 

elektra kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) kiloWattuur 125.209 2 0 - 
 

elektra kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, Riga, St. Petersburg) kiloWattuur 12.225 2 526 6 
 

totaal verbruik elektra kantoren (1 juli 2015 - 30 juni 2016) kiloWattuur 1.661.612 
   

11 

 

zakelijk openbaar vervoer 

openbaar vervoer trein voertuigkm  1.846.733  2 39  72   

openbaar vervoer bus voertuigkm  97.196  2 140  14   

DBI Openbaar vervoer trein voertuigkm  -   2 39  -    

openbaar vervoer kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi Minh City, Singapore, 

Accra) 
voertuigkm 

 -   
2 gem1 

 -   
 

openbaar vervoer kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) voertuigkm  160.674  2 gem1  7   

openbaar vervoer kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, Riga, St. Petersburg) voertuigkm  -   2 gem1  -    

totaal verbruik openbaar vervoer (1 juli 2015 - 30 juni 2016) voertuigkm  2.104.604     93 

 
 

woon-werkverkeer openbaar vervoer       

openbaar vervoer trein voertuigkm  4.227.356  3 39 165  

openbaar vervoer bus voertuigkm  494.428  3 140 69  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 De totale hoeveelheden van de kolommen ‘Totaal’ en ‘Ton CO2’ voor deze emissiestroom zijn geëxtrapoleerd op basis van de coversiefactoren vermenigvuldigd met de waarden van Jarkarta (JK) en Nederland 

(NL). Door deze gemiddelde is tevens sprake van een gemiddelde emissiefactor. 
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DBI Openbaar vervoer trein voertuigkm  -   3 39 -   

openbaar vervoer kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi Minh City, Singapore, 

Accra) 
voertuigkm 

 -   
3 gem1 

-  
 

openbaar vervoer kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) voertuigkm  390.275  3 gem1 19    

openbaar vervoer kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, Riga, St. Petersburg) voertuigkm  -   3 gem1  -    

totaal verbruik openbaar vervoer (1 juli 2015 - 30 juni 2016) voertuigkm  5.112.059     253 

 
      

vliegverkeer 

vliegreizen 700 - 2.500 km reizigerskm 860.434 2 200 172 
 

vliegreizen 700 - 2.500 km kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi Minh City, 

Singapore, Accra) 
reizigerskm 64.589 2 200 13 

 

vliegreizen 700 - 2.500 km kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) reizigerskm 71.119 2 200 14 
 

vliegreizen 700 - 2.500 km kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, Riga, St. 

Petersburg) 
reizigerskm 84.703 2 200 17 

 

vliegreizen < 700 km reizigerskm 110.839 2 297 33 
 

vliegreizen < 700 km kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi Minh City, 

Singapore, Accra) 
reizigerskm 773 2 297 < 1 

 

vliegreizen < 700 km kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) reizigerskm 9.161 2 297 3 
 

vliegreizen < 700 km kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, Riga, St. 

Petersburg) 
reizigerskm 1.014 2 297 < 1 

 

vliegreizen > 2.500 km reizigerskm 5.472.151 2 147 804 
 

vliegreizen > 2.500 km kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi Minh City, 

Singapore, Accra) 
reizigerskm 140.754 2 147 21 

 

vliegreizen > 2.500 km kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) reizigerskm 452.297 2 147 66 
 

vliegreizen > 2.500 km kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, Riga, St. 

Petersburg) 
reizigerskm 184.588 2 147 27 

 

totaal verbruik vliegverkeer (1 juli 2015 - 30 juni 2016) reizigerskm 7.452.422  
   

1.171  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 De totale hoeveelheden van de kolommen ‘Totaal’ en ‘Ton CO2’ voor deze emissiestroom zijn geëxtrapoleerd op basis van de coversiefactoren vermenigvuldigd met de waarden van Jarkarta (JK) en Nederland 

(NL). Door deze gemiddelde is tevens sprake van een gemiddelde emissiefactor. 
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Emissiestroom Eenheid Totaal Scope Emissiefactor Ton CO2  Totaal ton CO2  

 

woon-werkverkeer met bedrijfsauto's 

woon- werkverkeer met leaseauto’s hybride voertuigkm - 2 171 -   

woon- werkverkeer met huurauto's hybride voertuigkm - 2 171 -   

woon- werkverkeer met avdz diesel middel (voertuiggewicht 1050 - 1.450 kg) voertuigkm 100.069 3 213 21 
 

woon- werkverkeer met huurauto's benzine voertuigkm - 3 177 - 
 

woon- werkverkeer DBI voertuigkm - 3 168 - 
 

woon- werkverkeer met leaseauto’s diesel voertuigkm - 3 168 - 
 

woon- werkverkeer met avdz benzine klein (< 950 kg) voertuigkm - 3 177 - 
 

woon- werkverkeer met avdz benzine middel (950 - 1.350 kg) voertuigkm 20.336 3 224 5 
 

woon- werkverkeer met avdz benzine groot (>1.350 kg) voertuigkm 17.074 3 253 4 
 

woon- werkverkeer met huurauto's diesel voertuigkm - 3 168 - 
 

woon- werkverkeer met huurauto's LPG voertuigkm - 3 192 - 
 

woon- werkverkeer met avdz diesel klein (voertuiggewicht< 1050 kg) voertuigkm 173.295 3 168 29 
 

woon- werkverkeer met avdz gas voertuigkm 494 3 149 < 1 
 

woon- werkverkeer met avdz hybride voertuigkm 7.960 2 171 1 
 

woon- werkverkeer met leaseauto’s benzine voertuigkm - 3 177 - 
 

woon- werkverkeer met leaseauto’s LPG voertuigkm - 3 192 - 
 

woon-werkverkeer met bedrijfsauto's kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi 

Minh City, Singapore, Accra) 
voertuigkm - 3 gem1 - 

 

woon-werkverkeer met bedrijfsauto's kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) voertuigkm 26.386  3 gem1 5 
 

woon-werkverkeer met bedrijfsauto's kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, 

Riga, St. Petersburg) 
voertuigkm - 3 gem1 - 

 

totaal woon-werkverkeer met bedrijfsauto's (1 juli 2015 - 30 juni 2016) voertuigkm 319.228 
   

66 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 De totale hoeveelheden van de kolommen ‘Totaal’ en ‘Ton CO2’ voor deze emissiestroom zijn geëxtrapoleerd op basis van de coversiefactoren vermenigvuldigd met de waarden van Jarkarta (JK) en Nederland 

(NL). Door deze gemiddelde is tevens sprake van een gemiddelde emissiefactor. 
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Emissiestroom Eenheid Totaal Scope Emissiefactor Ton CO2  Totaal ton CO2  

woon-werkverkeer met privéauto’s 

woon- werkverkeer met privéauto’s diesel groot (voertuiggewicht > 1.450 kg) voertuigkm 188.318 3 241 45 
 

woon- werkverkeer met privéauto’s diesel klein (voertuiggewicht< 1050 kg) voertuigkm 489.129 3 168 82 
 

woon- werkverkeer met privéauto’s gas voertuigkm 51.050 3 149 8 
 

woon- werkverkeer met privéauto’s benzine groot (>1.350 kg) voertuigkm 25.525 3 253 6 
 

woon- werkverkeer met privéauto’s diesel middel (voertuiggewicht 1050 - 1.450 kg) voertuigkm 712.616 3 213 152 
 

woon- werkverkeer met privéauto’s hybride voertuigkm 39.327 3 171 7 
 

woon- werkverkeer met privéauto’s benzine middel (950 - 1.350 kg) voertuigkm 584.992 3 224 131 
 

woon- werkverkeer privéauto’s benzine klein (< 950 kg) voertuigkm 461.525 3 177 82 
 

woon-werkverkeer met privéauto’s kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi 

Minh City, Singapore, Accra) 
voertuigkm - 3 gem1 - 

 

woon-werkverkeer met privéauto’s kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) voertuigkm 210.973 3 gem1 42 
 

woon-werkverkeer met privéauto’s kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, 

Riga, St. Petersburg) 
voertuigkm - 3 gem1 - 

 

totaal woon-werkverkeer met privéauto’s (1 juli 2015 - 30 juni 2016) voertuigkm 2.763.455  
   

555  

 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s diesel middel (voertuiggewicht 1050 - 1.450 kg) voertuigkm 807.287 2 213 172 
 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s hybride voertuigkm 12.126 2 171 2 
 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s benzine klein (< 950 kg) voertuigkm 527.706 2 177 93 
 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s benzine groot (>1.350 kg) voertuigkm 38.927 2 253 10 
 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s diesel klein (voertuiggewicht< 1050 kg) voertuigkm 563.515 2 168 95 
 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s gas voertuigkm 57.455 2 149 9 
 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s benzine middel (950 - 1.350 kg) voertuigkm 662.218 2 224 148 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 De totale hoeveelheden van de kolommen ‘Totaal’ en ‘Ton CO2’ voor deze emissiestroom zijn geëxtrapoleerd op basis van de coversiefactoren vermenigvuldigd met de waarden van Jarkarta (JK) en Nederland 

(NL). Door deze gemiddelde is tevens sprake van een gemiddelde emissiefactor. 
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zakelijk autoverkeer met privéauto’s diesel groot (voertuiggewicht > 1.450 kg) voertuigkm 207.801 2 241 50 
 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi 

Minh City, Singapore, Accra) 
voertuigkm - 2 gem1 - 

 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) voertuigkm 237.799 2 gem1 48 
 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, 

Riga, St. Petersburg) 
voertuigkm - 2 gem1 - 

 

totaal zakelijk autoverkeer met privéauto’s (1 juli 2015 - 30 juni 2016) voertuigkm 3.114.834 
   

627 

 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto's km 

zakelijk autoverkeer met avdz hybride voertuigkm 17.746 1 171 3 
 

zakelijk autoverkeer met leaseauto’s hybride voertuigkm - 1 171 - 
 

zakelijk autoverkeer met huurauto's hybride voertuigkm 8.909 1 171 2 
 

DBI zakelijk autoverkeer met avdz diesel voertuigkm - 1 168 - 
 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi 

Minh City, Singapore, Accra) 
voertuigkm - 1 gem1 - 

 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) voertuigkm 259.657 1 gem1 < 1 
 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, 

Riga, St. Petersburg) 
voertuigkm - 1 gem1 - 

 

totaal zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s km (1 januari - 31 december 2015) voertuigkm 26.655  
                                   5 

 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto's liter 

zakelijk autoverkeer met avdz gas liter brandstof 403 1 1.806 1   

zakelijk autoverkeer met leaseauto’s LPG liter brandstof 49 1 1.806 < 1   

zakelijk autoverkeer met huurauto's LPG liter brandstof - 1 1.806 -   

zakelijk autoverkeer met huurauto's benzine liter brandstof 25.415 1 2.740 70   

zakelijk autoverkeer met avdz benzine liter brandstof 24.370 1 2.740 67   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 De totale hoeveelheden van de kolommen ‘Totaal’ en ‘Ton CO2’ voor deze emissiestroom zijn geëxtrapoleerd op basis van de coversiefactoren vermenigvuldigd met de waarden van Jarkarta (JK) en Nederland 

(NL). Door deze gemiddelde is tevens sprake van een gemiddelde emissiefactor. 
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zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi 

Minh City, Singapore, Accra) 
liter brandstof 11.662 1 2.740 32 

 

zakelijk autoverkeer met leaseauto’s diesel liter brandstof 85.147 1 3.230 275   

zakelijk autoverkeer met huurauto's diesel liter brandstof 4.735 1 3.230 15 
 

zakelijk autoverkeer met avdz diesel liter brandstof 63.311 1 3.230 204 
 

zakelijk autoverkeer met leaseauto’s benzine liter brandstof 19.013 1 2.740 52 
 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi 

Minh City, Singapore, Accra) 
liter brandstof 567 1 gem1 2 

 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) liter brandstof 19.350 1 gem1 57 
 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, 

Riga, St. Petersburg) 
liter brandstof 16.037 1 gem1 44 

 

totaal zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s liter (1 juli 2015 - 30 juni 2016) liter brandstof 270.058 
   

818 

 

papierverbruik 

papierverbruik kg 28.298  3 95 3 
 

papierverbruik kantoren internationaal cat. 1 (Jakarta, Dubai, Ho Chi Minh City, Singapore, 

Accra) 
kg 2.116  3 95 < 1 

 

papierverbruik kantoren internationaal cat. 2 (Antwerpen, Londen) kg 2.339  3 95 < 1 
 

papierverbruik kantoren internationaal cat. 3 (Aktau, Almaty, Atyrau, Riga, St. Petersburg) kg 2.775  3 95 < 1 
 

totaal papierverbruik (1 juli 2015 - 30 juni 2016) kg 35.527  
   

3 

 

totaal footprint (1 juli 2015 - 30 juni 2016) 
     

4.104 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 De totale hoeveelheden van de kolommen ‘Totaal’ en ‘Ton CO2’ voor deze emissiestroom zijn geëxtrapoleerd op basis van de coversiefactoren vermenigvuldigd met de waarden van Jarkarta (JK) en Nederland 

(NL). Door deze gemiddelde is tevens sprake van een gemiddelde emissiefactor. 
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