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1. INLEIDING 
De energiebeoordeling is een onderdeel van de benodigde documenten om het CO₂-Prestatieladder 
certificaat te kunnen behouden. Het doel van deze energiebeoordeling is om de huidige en de historische 
energieverbruiken in kaart te brengen voor SmitsRinsma. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van de 
energiestromen weer. Deze energiebeoordeling zal worden gebruikt voor het opstellen van het 
energiemanagementplan. 
 
SmitsRinsma heeft de verschillende energiestromen geïnventariseerd binnen het bedrijf. Er is onder 
andere gekeken naar de drie hoofdcategorieën: brandstof, stroomverbruik voor apparatuur en 
stroomverbruik voor de auto’s en het gasverbruik. Hier is vervolgens een inventarisatie van de 
belangrijkste energieverbruikers in het primaire proces voor opgesteld. Het resultaat hiervan is dat het 
mogelijk is om besparingsopties te kunnen opstellen. In de bijlage is het overzicht van energiestromen en 

energieverbruikers (bijlage I) opgenomen. Daarnaast is tevens de Emissie-inventaris met CO₂-footprint 

(bijlage II) opgenomen. 

 

2.  ANALYSE OP HOOFDLIJNEN 
De analyse van de energiestromen en energieverbruikers worden bekeken vanaf 2017 tot en met 2021, 
Het verbruik in 2021 is niet gekwantificeerd. Dit komt omdat het jaar nog niet afgerond is. 
 

 

Figuur 1: Totaaloverzicht verbruiken 2017 t/m 2021 

In figuur 1 wordt het totaal aan verbruiken door SmitsRinsma weergegeven. Deze verbruiken zijn 
inzichtelijk gemaakt vanaf 2017. Sinds 2015 is de organisatie actief bezig met het verminderen van de 
CO₂-uitstoot. Bestaande apparatuur is vervangen door duurzamere alternatieven, zo zijn 85% van de 
spaarlampen vervangen door Philips Ledlampen. Als gevolg van de coronacrisis (thuis werken) en de 
transitie naar een elektrisch wagenpark is het brandstofverbruik in 2020 sterk afgenomen. De 
verwachting is dat deze trend zich in 2021 doorzet. 



ENERGIEBEOORDELING  

4 

2.1 Brandstof 
De eerste emissie die wordt toegelicht is brandstof, deze zal worden toegespitst op het fossiele 
brandstofverbruik, het elektrische verbruik en de gemaakte reiskilometers. 
 

2.1.1 FOSSIEL BRANDSTOFVERBRUIK 
In figuur 2 is het totale fossiele brandstofverbruik van de afgelopen vijf jaar inzichtelijk gemaakt. Het 
brandstofverbruik wordt vastgelegd middels de tankpassen die worden gebruikt bij het tanken. 
SmitsRinsma ontvangt 2x per maand een factuur waarin het aantal getankte liters per brandstof wordt 
weergegeven.  

In het totale fossiele brandstofverbruik een grote daling zichtbaar in 2020. Dit komt omdat gedurende het 
jaar 4 van de 7 auto’s die op diesel reden, vervangen zijn voor 
elektrische auto’s. De verwachting is dat deze dalende trend zich 
doorzet in 2021. 
 

2.1.2 ZAKELIJK VERSUS WOON-WERKVERKEER 
Daarnaast is het interessant om de verhouding tussen zakelijk en 
woon-werkverkeer inzichtelijk te maken. Het totaal aan CO₂-
uitstoot uitgedrukt in tonnen voor het brandstofverbruik in 2020 is 
29,15 ton. Hiervan bestaat 24,70 ton uit uitstoot door zakelijk 
rijden. Voor de beeldvorming is dit weergegeven in de grafiek in 
figuur 3. 
 

  

Figuur 2: Totaal brandstofverbruik 2017 t/m 2021 

85%

15%

CO₂-uitstoot

Zakelijk Woon-werkverkeer

Figuur 3: CO₂-uitstoot zakelijk vs. woon-
werkverkeer in 2020 
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2.1.3 ELEKTRISCH VERBRUIK 
Gedurende het jaar 2020 zijn 4 van de 7 auto’s vervangen door elektrische auto’s. In figuur 4 wordt 
zichtbaar welke medewerker een zakelijke auto is gaan rijden. Het totale stroomverbruik voor de 
elektrische auto’s in 2020 bedroeg 9.339,32 kWh. Alle medewerkers hebben beschikking tot groene 
stroom, dit is ofwel een energieneutraal openbaar stroomnet, of stroom die op de woonplek wordt 
opgewekt door zonnepanelen. 
 

 
Figuur 4: Stroomverbruik auto's in 2020 

Door de gevolgen van covid-19 voor het bedrijf is besloten om in 2021 geen auto’s op fossiele brandstof 
te vervangen voor elektrische auto’s. Dit wordt uitgesteld tot 2022.  
 
Echter wordt verwacht dat het stroomverbruik in 2021 hoger zal zijn dan in 2020 omdat de 4 auto’s dan 
een volledig jaar in het bezit zullen zijn. In de eerste 5 maanden van 2021 is dan ook al 4.240,90 kWh 
verbruikt.  
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2.1.4 REISKILOMETERS MET BEDRIJFSAUTO 
SmitsRinsma maakt zowel zakelijke- als privékilometers, het belangrijkste vervoersmiddel is de auto. Veel 
medewerkers van SmitsRinsma gebruiken de trein als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer 
Daarnaast wordt er regelmatig gebruikt gemaakt van de veerboot voor opdrachten op Texel. Dit 
resulteert in de grafiek die is weergegeven in figuur 5.  
 
De reiskilometers zijn inzichtelijk gemaakt door middel van nauwkeurige kilometerregistratie van de 
auto’s middels ABAX1. De treinkilometers worden automatisch genoteerd via de verschillende NS-
Businesscards. Tenslotte worden de bootkilometers geregistreerd door het bewaren van 
overtochtbonnen, deze worden vervolgens vermenigvuldigd met de afstand in kilometers. 
 

 

Figuur 5: Reiskilometers per vervoersmiddel 2017 t/m 2021 

In 2020 zijn er meer privé kilometers gemaakt dan in 2019 en is het treingebruik afgenomen. Dit komt 
onder andere door covid-19 waardoor medewerkers met privé-vervoer naar kantoor gingen omdat het 
niet mogelijk was om op een verantwoorde manier de trein te nemen. Daarnaast is het team versterkt 
met een medewerker die dagelijks met de auto naar kantoor gaat en hier een grote afstand voor af moet 
leggen. 
 

  

 
1 ABAX: Elektronische Rittenregistratie. Bestaande uit een unit die gemakkelijk te installeren is, aansluitbaar is 
op alle voertuigtypen en daarnaast volledig voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en AVG. 
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2.1.5 REISKILOMETERS MET PRIVEAUTO  
Hoewel SmitsRinsma een uitgebreid wagenpark heeft is het niet altijd mogelijk om een auto van de zaak 
te gebruiken voor projecten. Om deze reden worden er nog steeds reiskilometers gemaakt voor 
projecten. Ook deze kilometers heeft SmitsRinsma inzichtelijk sinds 2017 per persoon. Het verbruik wordt 
hier echter wel gemeten in kilometers en niet in liters omdat dit nu eenmaal niet inzichtelijk te maken. 
In figuur 6 wordt het overzicht van de reiskilometers van 2017-2020 inzichtelijk gemaakt.  
 

 
 

Figuur 6: Overzicht reiskilometers 

Dankzij het vele thuiswerken en het meer gebruiken van digitale overlegmogelijkheden zijn het aantal 
zakelijke kilometers met een privéauto in 2020 verminderd. De verwachting is dat deze trend zich in 2021 
door zal zetten. 
 
 

2.1.6 REISKILOMETERS MET GREENWHEELS 
Om de privékilometers te beperken heeft 
SmitsRinsma besloten om in augustus van 2020 een 
abonnement bij GreenWheels af te sluiten. Op deze 
manier kan er CO₂-neutraal worden gereden wanneer 
er geen bedrijfsauto beschikbaar is.  
 
Echter is gebleken dat de auto’s niet volledig efficiënt 
te gebruiken zijn omdat ze nog niet in elk dorp 
beschikbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat er medewerkers 
die geen gebruik kunnen maken van de auto’s. In 
totaal is er in de laatste maanden van 2020 1.034 
kilometer gereden met een GreenWheels auto. Het 
verbruik per maand is inzichtelijk gemaakt in figuur 7. 
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2.2 Stroomverbruik 
Het stroomverbruik wordt inzichtelijk gemaakt door maandelijks de meterstanden vast te leggen. In figuur 
8 wordt het totaal aan stroomverbruik van 2017 tot en met 2021 weergegeven. 
 

 

Figuur 8: Totaal stroomverbruik 2017 t/m 2021 

De staafdiagram laat een dalende trend zien. Dit komt omdat er de afgelopen jaren diverse CO₂-
reducerende maatregelen zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld het vervangen van lichtbronnen naar duurzame 
varianten en het vervangen van oude stekkerdozen naar stekkerdozen met een schakelaar. Daarnaast zijn 
er ook diverse oude monitoren vervangen voor duurzamere alternatieven. 
 
Daarnaast wordt er actief gewerkt aan de bewustwording van medewerkers. Zo wordt er gestuurd op het 
stand-by zetten van apparatuur in pauzes en het volledig afsluiten van werkplekken aan het einde van een 
werkdag. 
 
De verwachting is dat het stroomverbruik voor 2021 dezelfde dalende trend zal doorzetten. Het huidige 
stroomverbruik tot aan mei ligt op 4.374 kWh, wanneer dit doorgezet wordt naar de overige 7 maanden 
ligt het inderdaad in dezelfde lijn. 
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2.3 Gasverbruik 
Het gasverbruik wordt inzichtelijk gemaakt door het maandelijks controleren van de meterstanden. In 
figuur 9 wordt het totaal aan stroomverbruik van 2017 tot en met 2021 weergegeven. 
 

 

Figuur 9: Totaal gasverbruik 2017 t/m 2021 

Ook wat betreft het gasverbruik is er een duidelijke daling zichtbaar. Om deze daling mogelijk te kunnen 
maken zijn er meerdere maatregelen uitgevoerd: 
 
 In 2017 is de oude Cv-ketel vervangen door een duurzame Hr-ketel; 
 Alle radiatoren zijn voorzien van regelaars zodat elke radiator individueel in te stellen is. 

 
Daarnaast is de directie van SmitsRinsma actief bezig geweest in de bewustwording van de medewerkers 
wat betreft het verwarmingsgebruik. Er is bijvoorbeeld gestuurd op het lager zetten van de verwarming 
aan het einde van een werkdag.  
 
De verwachting is dat het gasverbruik voor 2021 hoger komt te liggen dan voorgaande jaren. Er is een 
relatief koud voorjaar geweest met ook lagere temperaturen dan voorgaande voorjaren. Dit heeft invloed 
gehad op het warm stoken van het pand.  

  



ENERGIEBEOORDELING  

10 

3. ANALYSE OP DETAILNIVEAU 
SmitsRinsma is ook al enkele jaren bezig met het inzichtelijk maken van de verbruiken op detailniveau. Zo 
wordt de brandstof uitgesplitst in de verschillende soorten brandstoffen die gebruikt worden voor de 
auto’s. Daarnaast is het stroom- en gasverbruik ook per maand inzichtelijk gemaakt. 
 

3.1 Brandstof uitgesplitst 
Het brandstofverbruik van de bedrijfsauto’s per brandstof wordt inzichtelijk gemaakt door middel van de 
tankpassen. De tankpassen registreren automatisch de hoeveelheid getankte liters per brandstof, dit 
resulteert in de grafiek in figuur 10. 
 

 

Figuur 10: Brandstofverbruik uitgesplitst  

Een deel van het wagenpark reed in 2015 alleen op V-Power Diesel omdat dit de meest duurzame 
brandstof zou zijn wat betreft het aantal te rijden kilometers op een liter brandstof. Daarnaast zou V-
Power Diesel ook diverse voordelen hebben voor de levensduur van de auto. Aangezien SmitsRinsma 
tankt via Shell was het ook mogelijk om CO₂ te compenseren wanneer V-Power wordt getankt. 
 
Echter heeft SmitsRinsma ondervonden dat met het gebruik van leaseauto’s ten opzichte van 
aangeschafte auto’s dit alleen maar extra kosten opleverde voor het bedrijf. Daarnaast compenseert 
SmitsRinsma haar CO₂-uitstoot al via Stichting Trees for All. Stichting Trees for All is opgericht in 1999. Zij 
zijn de meest ervaren aanbieder van CO₂-compensatie in Nederland en ook de enige aanbieder van CO₂-
compensatie via duurzame bosprojecten die voldoet aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk. Middels 
de vele donaties die zij ontvangen planten zij jaarlijks tientallen hectares bos aan in Nederland maar ook 
in het buitenland. 
 
Door de transitie naar elektrische auto’s en covid-19 is het aantal getankte liters diesel gehalveerd in 
2020. Daarnaast is het aantal getankte liters benzine ook bijna gehalveerd. De verwachting is wel dat de 
getankte liters benzine in 2021 iets meer toenemen omdat de reisbewegingen (als gevolg van covid-19) 
ook weer gaan toenemen. 
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3.2 Stroomverbruik per maand 
Het stroomverbruik per maand van de afgelopen vijf jaar is zichtbaar gemaakt in het lijndiagram in figuur 
11. 
  

 

Figuur 11: Stroomverbruik per maand, 2017 t/m 2021 

Het stroomverbruik van SmitsRinsma heeft geen jaarrond consistent verbruik. Dit komt doordat deze 
beïnvloed wordt door vakanties van medewerkers en door het variërend extern werken van 
medewerkers.  
 
Wat opvalt is dat het stroomverbruik in de winterperiode, wanneer er minder lang daglicht is, is 
afgenomen vanaf 2017. Dit is weer terug te leiden naar het vervangen van de originele lampen voor 
ledlampen. 
 
Vanwege de uitbreiding van het team en dus ook computers en monitoren, wordt verwacht dat het 
stroomverbruik van 2021 iets hoger zal liggen dan het stroomverbruik in 2020. 
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3.3 Gasverbruik per maand 
Tevens is het gasverbruik van de afgelopen vijf jaar per maand inzichtelijk gemaakt in figuur 12. 
 

 

Figuur 12: Gasverbruik per maand, 2017 t/m 2021 

Het gasverbruik per maand zoals inzichtelijk is gemaakt in figuur 7 toont een logisch curve. In de 
zomerperiode is er namelijk geen belang bij het gebruik van een verwarming. Ook hier wordt zichtbaar 
dat het gasverbruik per maand een duidelijke daling maakt vanaf 2017. Dit is het jaar waarin de originele 
ketel is vervangen voor een duurzame Nefit hr-ketel. De daling in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt 
door toevoegen van regelknoppen op alle radiatoren zodat deze individueel geregeld kunnen worden. 
 
Het is zichtbaar dat er een verhoging in gasverbruik is in februari 2021 t.o.v. 2020. Dit was de periode met 
de relatief lage temperaturen, waardoor dus ook meer gestookt is. 
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4. DUURZAAMHEIDSGEDACHTE BINNEN SMITSRINSMA 
De directie van SmitsRinsma is op meerdere vlakken actief bezig met het verduurzamen van het bedrijf en 
het verminderen van de CO₂-uitstoot binnen en buiten de organisatie. Hieronder opgenoemd zijn enkele 
van de vele maatregelen die SmitsRinsma uitgevoerd heeft om dit doel te kunnen waarborgen. 
 

4.1 Reduceren van papiergebruik 
Als een bedrijf wat haar kerntaak heeft liggen in het opstellen van documenten en tekeningen werd de 
printer dagelijks regelmatig gebruikt. Zo werden er bijvoorbeeld contracten van ruim 100 pagina’s in 
kleur, enkelzijdig en in vijfvoud afgedrukt. Door het moderniseren van de sector en het stimuleren van de 
medewerkers op het reduceren van het printergebruik wordt er op de dag van vandaag nauwelijks nog 
geprint. Tevens worden notulen van overleggen steeds vaker direct op de laptop genotuleerd in plaats 
van met kladpapier wat vervolgens nog gedigitaliseerd moet worden.  
 
Het interessante hiervan is dat het zichtbaar is dat medewerkers, naast de directie, elkaar hier ook op 
sturen en wijzen. Het gevolg hiervan is dat andere medewerkers hier zich ook bewuster van worden. 
Tenslotte koopt SmitsRinsma duurzaam gerecycled papier in met een EU Ecolabel en het Der Blaue Engel 
keurmerk. 
 

4.2  Verminderen afvalinzameling 
Per 2020 heeft SmitsRinsma de afvalinzameling opnieuw 
onder de loep genomen en besloten de frequentie van het 
inzamelen van restafval en papierafval te verminderen. Op 
deze manier zijn er door SmitsRinsma minder 
transportbewegingen nodig voor de 
afvalinzamelingspartijen. 
 
In 2017 is SmitsRinsma actief begonnen met scheiden van 
het restafval. Dit is gedaan door aparte inzamelingsbakken 
voor PMD, Rest, GFT en papier te plaatsen in 
gemeenschappelijke ruimtes (figuur 13) en door de 
medewerkers hier ook in te sturen. Door het scheiden van 
het restafval is de frequentie van inzameling teruggebracht 
naar 1x in de 4 weken, eerder was dit 1x in de 2 weken. 
 
Door het reduceren van het papiergebruik en het 
volschrijven van kladbladeren en dergelijke was het mogelijk 
om de frequentie van het inzamelen van papierafval terug 
te brengen naar 1x in de 8 weken. Dit was eerder 1x in de 2 
weken. 
 

4.3  Recycling 
Zoals eerder genoemd werkt SmitsRinsma volledig digitaal en worden alle producten geproduceerd 
middels computers en andere slimme elektronica. Het komt voor dat apparatuur van het bedrijf 
vervangen wordt voordat deze over zijn gebruiksduur heen is. Dit komt dan bijvoorbeeld doordat de 
huidige desktop of monitoren niet meer aan de gewenste capaciteit en/of eisen voldoet. Deze apparatuur 
is nog wel bruikbaar, maar niet meer voor SmitsRinsma. Om deze reden heeft de organisatie besloten om 
niet-defecte apparatuur te doneren aan lokale non-profitorganisaties zoals scholen in Zutphen en de 
Zutphense kinderboerderij. Overige niet meer bruikbare elektronica wordt naar Circulus-Berkel 
(Zutphense afvalinzameling) gebracht waar het op de juiste manier wordt gerecycled. 

Figuur 13: Afvalscheidingssysteem 
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5. IDENTIFICEREN VAN KANSEN OP VERBETERING 
In 2020 was de totale uitstoot van SmitsRinsma volgens de CO₂-emissiefactoren van Milieu Centraal 33,79 
ton. Dit is een grote vermindering ten opzichte van 2019 waar de uitstoot 64,92 ton bedroeg. 
 
De belangrijkste energiestroom met betrekking voor de CO₂-footprint voor SmitsRinsma is het 
brandstofverbruik van de bedrijfsauto’s. Deze categorie bepaalt namelijk voor 86,35% de CO₂-uitstoot van 
het bedrijf. Hier ligt dan ook het grootste reductiepotentieel. Het overige verbruik als gevolg van het 
verbruik van gas en elektriciteit is wellicht minder significant maar valt ook te verduurzamen. Figuur 14 
geeft de verhouding tussen de verschillende categorieën weer. 
 

 

Figuur 14: Uitstoot per categorie 

Wat inzichtelijk wordt in figuur 14 is dat brandstof de grootste emissie is voor SmitsRinsma, dit beslaat 
namelijk 86,35% van de totale CO₂-uitstoot van het bedrijf. Daarnaast wordt het duidelijk dat de CO₂-
uitstoot van stroom wegvalt (0,00%), omdat SmitsRinsma volledig op groene lokale stroom draait 
(Zutphen Energie). Hieruit kan geconcludeerd worden dat aanpassingen in deze categorie geen effect 
zullen hebben op de totale CO₂-uitstoot van het bedrijf.  
 
De CO₂-uitstoot uit de categorie overige (0,68%) wordt veroorzaakt door het kopen van papier, ook in 
deze categorie zullen aanpassingen nauwelijks effect hebben op de totale CO₂-uitstoot van het bedrijf. 
Tenslotte kan er gesteld worden dat het gasverbruik (12,96%) wel invloed heeft op de totale CO₂-uitstoot 
van het bedrijf. Aanpassingen in deze categorie kunnen wel effectief bijdragen aan het reduceren van de 
CO₂-uitstoot van het bedrijf.  
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5.1 Brandstofverbruik bedrijfsauto’s 
 
De maatregel die het best kan worden 
toegepast, om het brandstofverbruik 
van de bedrijfsauto’s te reduceren, is 
het overstappen op elektrische 
bedrijfsauto’s. Wanneer dit voor alle 
auto’s wordt toegepast zal het 
brandstofverbruik reduceren met 
100%. Een kanttekening hieraan is, is 
dat het stroomverbruik door het laden 
van de auto’s omhoog zal gaan. 
Volgens Milieu Centraal bespaart een 
elektrische auto 50% CO₂, zie figuur 15. 
 
Uitgaande van bovenstaande kan bij 
een 100% vervanging van de 
bedrijfsauto’s naar elektrische auto’s 
een CO₂-reductie van 24,66 ton 
behaald worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Overige categorieën 
Andere kansen voor reductie van de CO₂-uitstoot die weliswaar minder impact hebben maar 
desalniettemin interessant zijn, zijn in deze paragraaf benoemd. 
 
Allereerst is het belangrijk om meer bewustwording te creëren bij de werknemers binnen het bedrijf. 
Deze bewustwording zal zich focussen op het duurzaam rijden, het printgedrag, het verwarmingsgebruik 
en het gebruik van lampen tijdens daglichtperiodes.  
 
Ten tweede zijn er nog meerdere apparaten die vervangen kunnen worden voor duurzamere modellen. Er 
zijn al goede stappen gezet, dit is dan ook een continu proces. SmitsRinsma is voornemens om deze 
stappen te blijven nemen. Echter zal er altijd worden gekeken of een apparaat duurzaam behouden kan 
blijven. Een goed werkend apparaat zal niet vervangen worden. 
 

 

Figuur 15: Pamflet elektrisch rijden 
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2017
Project  CO2 uitstoot berekening
Datum 11-6-2020
Onderwerp Rekentool CO2 uitstoot 2017

Soort 
ge

bru
ik

Aantal

Eenheid

CO2-emiss
iefacto

r

Eenheid

Ton CO2 

SCOPE 1
Brandstof eigen wagenpark
Aardgas

Benzine 608 [l] 2,800 [kg CO2/pl] 1,70
Diesel 11.070 [l] 3,200 [kg CO2/pkm] 35,42 idem
Aardgas 2.996 [m³] 1,887 [kg CO2/m³] 5,65 CO2 emiissiefactoren MilieCentraal

SCOPE 2
Electra 
Zakelijk gebruik OV
Zakelijk gebruik privé auto
Elektriciteit (normaal) 7.771 [kWh] 0,649 [kg CO2/kWh] 5,04
Elektriciteit (groen) 4.750 [kWh] 0 [kg CO2/kWh] 0,00
LPG (zakelijk met privé-auto) 499 [km] 0,196 [kg CO2/pkm] 0,10
Openbaar treinvervoer NS 8.464 [km] 0 [kg CO2/pkm] 0,00 NS
Ferry 202 [km] 0,145 [kg CO2/pkm] 0,03

Woon-werk verkeer eigen vervoer/ OV
Gebruik papier

Benzine 15.048 [km] 0,224 [kg CO2/pkm] 3,37
Diesel 13.508 [km] 0,213 [kg CO2/pkm] 2,88 idem
LPG 16.852 [km] 0,196 [kg CO2/pkm] 3,30
Openbaar treinvervoer NS 10.560 [km] 0 [kg CO2/pkm] 0,00 NS
Papier 250 [kg] 1,1 [kg CO2/kg] 0,28
Geprint papier 250 [kg] 2,2 [kg CO2/kg] 0,55 aanname

Totaal ton CO2 58,33
Prijs / ton CO2

Kosten CO2-compensatie 10 Euro totaal 583,26

SCOPE 3



2018
Project  CO2 uitstoot berekening
Datum 11-6-2020
Onderwerp Rekentool CO2 uitstoot 2018

Soort 
ge

bru
ik

Aantal

Eenheid

CO2-emiss
iefacto

r

Eenheid

Ton CO2 

SCOPE 1
Brandstof eigen wagenpark
Aardgas

Benzine 978 [l] 2,800 [kg CO2/pl] 2,74
Diesel 10.358 [l] 3,200 [kg CO2/pkm] 33,15 idem
Aardgas 2.920 [m³] 1,887 [kg CO2/m³] 5,51 CO2 emiissiefactoren MilieCentraal

SCOPE 2
Electra 
Zakelijk gebruik OV
Zakelijk gebruik privé auto
Elektriciteit (groen) 11.184 [kWh] 0 [kg CO2/kWh] 0,00
LPG (zakelijk met privé-auto) 50 [km] 0,196 [kg CO2/pkm] 0,01
Openbaar treinvervoer NS 1.119 [km] 0 [kg CO2/pkm] 0,00 NS
Ferry 724 [km] 0,145 [kg CO2/pkm] 0,10

Woon-werk verkeer eigen vervoer/ OV
Gebruik papier

Benzine 14.960 [km] 0,224 [kg CO2/pkm] 3,35
Diesel 7.808 [km] 0,213 [kg CO2/pkm] 1,66 idem
LPG 16.852 [km] 0,196 [kg CO2/pkm] 3,30
Openbaar treinvervoer NS 17.756 [km] 0 [kg CO2/pkm] 0,00 NS
Papier 125 [kg] 1,1 [kg CO2/kg] 0,14
Geprint papier 30 [kg] 2,2 [kg CO2/kg] 0,07 aanname

Totaal ton CO2 50,03
Prijs / ton CO2

Kosten CO2-compensatie 10 Euro totaal 500,29

SCOPE 3



2019
Project  CO2 uitstoot berekening
Datum 11-6-2020
Onderwerp Rekentool CO2 uitstoot 2019

Soort 
gebru

ik

Aantal

Eenheid

CO2-emiss
iefac

to
r

Eenheid

Ton CO2 

SCOPE 1
Brandstof eigen wagenpark
Aardgas
Benzine 1.814 [l] ######### [kg CO2/pl] 5,08
Diesel 10.243 [l] 3,200 [kg CO2/pl] 32,78
Aardgas 2.681 [m³] 1,89 [kg CO2/m³] 5,07

Totaal Scope 1 42,92

SCOPE 2
Electra 
Zakelijk gebruik OV
Zakelijk gebruik privé auto
Elektriciteit (groen) 11.199 [kWh] 0 [kg CO2/kWh] 0,00
Diesel (zakelijk met privé-auto) 1.261 [km] 0,176 [kg CO2/pkm] 0,22
LPG (zakelijk met privé-auto) 2.430 [km] 0,153 [kg CO2/pkm] 0,37
Openbaar treinvervoer NS 13.484 [km] 0 [kg CO2/pkm] 0,00
Ferry 697 [km] 0,145 [kg CO2/pkm] 0,10

Totaal Scope 2 0,69

Woon-werk verkeer eigen vervoer/ OV
Gebruik papier
Benzine 7.520 [km] 0,224 [kg CO2/pkm] 1,68
LPG 16.852 [km] 0,196 [kg CO2/pkm] 3,30
Openbaar treinvervoer NS 19.784 [km] 0 [kg CO2/pkm] 0,00
Papier 109 [kg] 1,1 [kg CO2/kg] 0,12
Geprint papier 79 [kg] 2,2 [kg CO2/kg] 0,17

Totaal scope 3 5,28

Totaal ton CO2 48,90
Prijs / ton CO2

Kosten CO2-compensatie 13 Euro totaal 611,25

SCOPE 3



2020
Project  CO2 uitstoot berekening
Datum
Onderwerp Rekentool CO2 uitstoot 2020

Soort 
gebru

ik

Aantal

Eenheid

CO2-emiss
iefac

to
r

Eenheid

Ton CO2 

SCOPE 1
Brandstof eigen wagenpark
Aardgas
Benzine 1.058 [l] ######### [kg CO2/pl] 2,95
Diesel 5.333 [l] 3,309 [kg CO2/pl] 17,65
Aardgas 2.310 [m³] 1,89 [kg CO2/m³] 4,37

Totaal Scope 1 24,96

SCOPE 2
Electra 
Zakelijk gebruik OV
Zakelijk gebruik privé auto
Elektriciteit (groen) 10.268 [kWh] 0 [kg CO2/kWh] 0,00
Bezine (zakelijk met privé-auto) 1.142 [km] 0,202 [kg CO2/pkm] 0,23
LPG (zakelijk met privé-auto) 264 [km] 0,153 [kg CO2/pkm] 0,04
Openbaar treinvervoer NS 3.930 [km] 0 [kg CO2/pkm] 0,00
Ferry 362 [km] 0,145 [kg CO2/pkm] 0,05

Totaal Scope 2 0,32

Woon-werk verkeer eigen vervoer/ OV
Gebruik papier
Benzine 1.080 [km] 0,202 [kg CO2/pkm] 0,22
Diesel 8.848 [km] 0,213 [kg CO2/pkm] 1,88
LPG 17.465 [km] 0,153 [kg CO2/pkm] 2,67
Openbaar treinvervoer NS 17.825 [km] 0 [kg CO2/pkm] 0,00
Geprint papier 95 [kg] 2,42 [kg CO2/kg] 0,23

Totaal scope 3 5,00

Totaal ton CO2 28,40
Prijs / ton CO2

Kosten CO2-compensatie 13,50 Euro totaal 383,44

SCOPE 3


