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Lean & Green is een CO2-reductieprogramma met 
erkenningsniveaus, voor bedrijven met logistieke activiteiten 
(als dienstverlener, of in eigen beheer en/of uitbesteed aan 
dienstverleners).

De scope heeft betrekking op die bedrijfsactiviteiten, waarbinnen 
de Lean & Green deelnemer de CO2-uitstoot reduceert. Deze 
bedrijfsactiviteiten betreffen minimaal het uitgaande transport 
en de op- en overslag activiteiten binnen Nederland. Over 
uitgaande stromen is in de regel meer regie en inzicht dan over 
inkomende stromen.   Naast transport wordt CO2-uitstoot ook 
gegenereerd door andere logistieke activiteiten, zoals opslag in 
warehouses en overslag op terminals.

Binnen de logistieke sector worden verschillende logistieke 
eenheden gebruikt om volumes te weergeven, bijvoorbeeld 
tonnen gewicht, laadmeters, rolcontainers, pallets, 
containers, m3, etc. Deze eenheden kunnen door middel van 
conversiefactoren doorgaans naar elkaar worden omgerekend, 
naar gelang de ladingsoort. Bij het berekenen van de scope 
wordt één type logistieke eenheid gebruikt.

Momenteel hanteert Lean & Green de volgende eisen: 
Voor de 1e Lean & Green Star 50%, voor de 2e Star 65% en voor 
de 3e Star 75%. De percentages zijn de minimale vereiste 
van de  (eerdergenoemde) uitgaande stromen van de totale 
scope. Het is raadzaam vanaf de start van het programma al een 
zo hoog mogelijke scope toe te passen.

Zogenoemde CO2-verbruiksartikelen (brandstoffen, 
energiesoorten) hebben bij verbranding of gebruik een CO2-
emissiefactor. Binnen Lean & Green wordt de Well-to-Wheel 
uitstoot gebruikt. Deze emissiefactoren kunnen worden 
gevonden op de website https://www.co2emissiefactoren.nl/
lijst-emissiefactoren/.   
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De scope bepalen
De scope kan op vier manieren bepaald worden: op basis van logistiek volume of CO2-uitstoot en op basis van een minimum vereiste of een 
uitbreiding hiervan.

I. Neem alle uitgaande transportstromen vanaf locaties in NL die binnen NL een bestemming kennen (bijv. naar de (eind)klant, tussen eigen 
locaties of naar diepzeehaven voor export). Deze vormen samen een scope van 100%.

II. Als transportstromen vanaf een bepaalde locatie en/of uitgevoerd door een bepaalde (bijvoorbeeld uitbestede) vervoerder uit scope 
worden genomen, dan daalt dit percentage (voorbeeld: 30.000 ton lading vervoerd door derden die buiten scope worden genomen op een 
totaal vervoerd volume van 150.000 ton; maakt een scope van 80%).
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A. Minimale scopebepaling Lean & Green (o.b.v. volume)
Alle uitgaande transportstromen van locaties in Nederland, binnen Nederland
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I. In Situatie A. is de minimale manier beschreven om de scope te bepalen. Wanneer van toepassing is deze scope uit te breiden met 
transportstromen naar locaties in het buitenland, bijvoorbeeld naar klanten elders in Europa/wereldwijd of naar wens ook met inkomende 
transportstromen als hier een eigen invloed ligt. 

II. Voorbeeld: totaal vervoerd volume is 150.000 ton in NL, maar de wens bestaat ook transportstromen naar (locatie(s) in) België (30.000 ton), 
Duitsland (50.000 ton) en Italië (20.000 ton) binnen de scope nemen. De 100% scope is dan 250.000 ton, de volumes van de onderdelen uit 
scope worden hiervan afgetrokken. 

B. Scopebepaling Lean & Green (o.b.v. volume)
Uitbreiding van minimum, met ook uitgaande stromen naar Europese locaties
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Uitstoot door transport

Uitstoot door op- en overslag

I. Neem de CO2-uitstoot gegenereerd door alle uitgaande transportstromen vanaf locaties in NL die binnen NL een bestemming kennen 
(bijv. naar de (eind)klant, tussen eigen locaties of naar diepzeehaven voor export). Deze wordt berekend o.b.v. daadwerkelijk en/of geschat 
brandstofverbruik en de overeenkomstige emissiefactoren. Neem daarnaast  de CO2-uitstoot gegenereerd door energieverbruik ten behoeve 
van logistieke locaties: denk aan opslag in warehouses (gas, elektriciteit, eventueel brandstof interne handling) en overslag (bijvoorbeeld 
containerhandling). Deze vormen samen een scope van 100%.

II. Als de CO2-uitstoot van transportstromen vanaf een bepaalde locatie en/of uitgevoerd door een bepaalde (bijvoorbeeld uitbestede) 
vervoerder uit scope worden genomen, dan daalt dit percentage (voorbeeld: de CO2-uitstoot van lading vervoerd door derden die buiten 
scope worden genomen bedraagt 1.750.000 kg CO2 op een totale CO2-uitstoot gegenereerd door transport en warehousing van 8.750.000 
kg CO2; maakt een scope van 80%).

C. Minimale scopebepaling Lean & Green (o.b.v. CO2)
Alle uitgaande transportstromen van locaties in Nederland, binnen Nederland, inclusief de eigen locatie(s)
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Uitstoot door transport
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In Situatie C. is de minimale manier beschreven om de scope te bepalen. Wanneer van toepassing is deze scope uit te breiden met 
transportstromen naar locaties in het buitenland, bijvoorbeeld naar klanten elders in Europa/wereldwijd of naar wens ook met inkomende 
transportstromen als hier een eigen invloed ligt. 

Voorbeeld: totale CO2-uitstoot is 8.750.000 kg  in NL, maar de wens bestaat ook transportstromen naar (locatie(s) in) België (500.000 kg CO2), 
Duitsland (1.500.000 kg CO2) en Italië (2.650.000 kg CO2) binnen de scope nemen. De 100% scope is dan 13.400.000 kg CO2.

D. Scopebepaling Lean & Green (o.b.v. CO2)
Uitbreiding van minimum, met ook uitgaande stromen naar Europese locaties
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Wanneer uit de analyse van de CO2-prestatie blijkt dat een deelnemer een (volgende) Star heeft verdiend, moet alvorens deze wordt 
toegekend de data worden gecontroleerd. Hiervoor zal de deelnemer een audit laten uitvoeren door een externe partij/accountant. Het 
is daarom van belang dat de gebruikte data (volumes en brandstof ) door een accountant zijn te herleiden. Houd hier rekening mee bij het 
invullen van deze scopetabel.

De scopetabel

Op basis van de volumes die binnen en buiten de scope vallen, wordt de Lean & Green scopetabel ingevuld. De scopetabel die hier als 
voorbeeld wordt gebruikt, is vrij omvangrijk met meerdere modaliteiten en brandstoftypen.

De scopetabel bevat gegevens over de modaliteit, brandstof, energieverbruik, CO2-uitstoot en volumes van de getransporteerde goederen 
en/of logistieke activiteiten in en uit scope. Doorgaans gaan de gegevens over een kalenderjaar of 12 aaneengesloten maanden. Niet alle 
onderdelen in de scopetabel zijn altijd van toepassing op de deelnemer.

Toelichting: 
Bepaal of je de scope op basis van volume of CO2 (brandstof ) wil bepalen. 

Als deelnemer dien je vervolgens in ieder geval één van de blauwe velden invullen. Dus (1) 
Combinatie van brandstof leidend tot CO2-uitstoot en/of (2) Volume.

Geef per onderdeel aan of 
deze in of uit scope is.

Deze totalen dienen controleerbaar te 
zijn in het geval van een externe audit 
voor het behalen van een Star. 


