
4. Emissie-inventaris
De CO2-footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG-
emissies. De inventarisatie is een verantwoording van eis 3.A.1 van de COz-Prestatieladder en is uitgevoerd
conform de norm ISO 14064-1- S 9.3.1. ln de laatste sectie van dit hoofdstuk is een kruistabel opgenomen.

4.1 Uitgangspunten
ln deze sectie worden de uitgangspunten van de COz-footprint behandeld.

4.7.7 Scopes

ln het GHG-protocol wordt onderscheid gemaakt tussen scope 1, scope 2 en scope 3 emissies. Scope 1 betreft
de directe GHG-emissies binnen de eigen bedrijfsvoering, scope 2 de indirecte GHG-emissies binnen de
bedrijfsvoering en Scope 3 betreft emissies in de keten. Zakelijk verkeer met privéauto's, openbaar vervoer en
het vliegtuig is volgens het GHG-protocol ook een scope 3 emissie. ln onderstaande figuur zijn de scopes
toegelicht:
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Figuur 3: Operationele grens ernissÍe inventaris Van der Ende

Deze rapportage is onderdeel van de Co2-prestatieladder niveau 3 certificering van de SKAO. Om deze reden
rapporteert Van der Ende over haar scope 1, scope 2 en zakelijk verkeer emissies.

4. 7.2 Referentiejaar en rapportagejoar
Er is voor gekozen om 202I als basisjaar te gebruiken, omdat dit het eerste jaar is waarvan de volledige COz-

footprint conform het COz-Prestatieladder handboek 3.1en het GHG-protocol is vastgesteld. Het doel van dit
basisjaar is om elk jaar te vergelijken met een vaste uitgangssituatie, doordat elk jaar verschillende
omstandigheden met zich meebrengt. Door de keuze voor een basisjaar kan er door de beleidsbepalers bíj de
Act fase van de PDCA-stuurcyclus op basis van eenduidige informatie worden bepaald welke aanpassingen er
nodig zijn om continue verbetering ten aanzien van het COz-beleid te borgen.

4.7.3 Vestigingen

Het hoofdkantoor van Van der Ende is gevestigd in Maasdijk. Naast deze locatie maakt van der Ende gebruik
van twee andere locaties, één in Oss en één in Lochristi (Belgié) (zie bijlage 1). De emissie inventaris neemt de
footprint van deze drie panden mee.
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4. 7.4 V e ra ntwoo rd el ij kh e d e n

Ed van der Schans is verantwoordelijk voor de dataverzameling en dataverbetering onder begeleiding van John

Phernambucq namens Facilicom. John Phernambucq verzorgt de rapportages en heeft direct contact met Ed

van der Schans. De opgestelde rapportages worden geaccordeerd door Ed van der Schans en een lid van de

directie.

4.2 COz-Íootprint basisjaar
Onderstaande tabel toont de COz footprint van de activiteiten van Van der Ende van het basis- en

referentiejaar 2021. De totale COz-uitstoot was 601,88 ton COz, waarvan 67% in scope I en 33% in scope 2
(inclusief zakelijk verkeer).

Tabel 1: Emissie-inventaris Van der Ende activiteiten basisjaar 2021

Thema CO2-parameter CO2-equivalent

Co2-uitstoot scope 7

1

CO-uitstoot 2 scope 2 inclusief (gedecloreerd) zokelijk verkeer

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

47,7 ton COzWogenpark &
moterieel

liter

liter

2,884

3,309

kg COzlliter

kg COzlliter 256,81, ton COzWagenpark &
moterieel

Benzi ne

Diesel

16.9r9,54

78.726,32

Wogenpark &
moterieel

LPG 0 liter 7,798 kg COzlliter 0 ton COz

kg COzlks 0 ton CO:Wagenpork &
moterieel

Aardgas 0 kg 2,633

Aardgas s2.664 m3 1,884 kg COzl m3 99,2 ton COzPanden

Subtotaal scope 1

kg COzlkWh0,556

403.11

0

ton COz

ton COzWagenpork &
moteríeel

Elektriciteit 0 kwh

0 kwh 0 ke COzlkWh 0 ton COzPanden Elektriciteit
(Groen)

189,s ton COzPonden Elektriciteit 340.777 kwh 0,556 kg COzlkWh

GJ 0 Keco2/GJ 0 ton COuPanden STEG 0

6,19 ton COzZokelíjk vervoer lnternationale
vliegreizen

42.124 km 0,147 kg COzlkm

0,2 kg COzlkm 2,1,3 ton COzZokelijk vervoer Europese

vliegreizen

10.656 km

Regionale

vliesreizen
0 km 0,297 kg COzlkm 0 ton COzZokelíjk vervoer

0,75 ton COzZakelijk vervoer Privé auto 3.836 km 0,22 kg COzlkm

0 km 0,036 kg COulkm 0 ton COzZokelijk vervoer Openbaar
vervoer

Zakelijk vervoer Diesel 0 liter 3,309 kg COzlliter 0 ton COz

kg COzlliter 0 ton COzZakelijk vervoer Benzine 0 liter 2,884

Subtotaalscope2+BT L98,57 ton COz

601.68 ton COzTotole Co2-uitstoot
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ln onderstaande figuur is de verdeling van de COz-uitstoot per thema weergegeven. De totale COz-uitstoot in

2O27was 606 ton COz. De belangrijkste verbruikers in het basisjaar 2021 waren:
r Wagenpark conventionele auto's totaal (51%)

. lngekochte elektriciteit voor kantoorpanden (31%)

o Aardgas voor kantoorpanden (16%)

r Gedeclareerd zakelijk vervoer (2%l

Verdeling CO2-uitstoot per energiestroom

I COZ uitstoot Wagenpark conventionele auto's totaal (ton CO2)

r CO2 uitstoot gas panden totaal (ton CO2)

I CO2 uitstoot Wagenpark elektrische auto's totaal (ton CO2)

r CO2 uítstoot elektriciteit panden totaal {ton CO2}

r CO2 uitstoot Warmte panden totaal (ton CO2)

r Business travel tolaal (ton CO2)

2o/"

Figuur 4: Verdeling COz-footprint per thema

Verbranding biomassa
Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Van der Ende in 2021

GHG-verwijderingen
Er heeft geen broeikasverwijdering plaatsgevonden.

Uitzonderingen
Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG-protocol

Belangrijkste beïnvloeders
Binnen Van der Ende hebben de inkoop van brandstof van het wagenpark, inkoop van elektriciteit en de inkoop
van aardgas een grote invloed op de COz-footprint. Hiervan is het wagenpark met 67%veruit de variabele met
de grootste invloed. Er zijn geen specifieke personen of individuen te benoemen, die een dusdanige impact
hebben op de COz-footprint.

Toekomst
De emissies in dit hoofdstuk zijn vastgesteld voor het jaar 2O2L De COz-footprint van 2022 tot en met 2025
zullen in ieder geval jaarlijks vergeleken worden met dit basisjaar in het plan van aanpak. Er wordt verwacht
dat de CO2-uitstoot in de toekomst zal dalen aangezien Van der Ende ambitieuze, maar realistische
doelstellingen heeft geformuleerd. ln de toekomst zullen de cijfers omtrent het wagenpark beter worden, een

aantal medewerkers heeft een auto van de zaak zonder tankpas. Dit zal in de toekomst verbeterd worden
zodat het inzicht in COz-uitstoot wagenpark beter wordt.

Significante veranderingen
Er zijn geen significante veranderingen, gezien het basisjaar 2021 betreft.

4.3 Methode
ln deze sectie wordt besproken welke vaste methode wordt gebruikt voor de berekening van de emissie-
inventaris. Deze methode is toegepast voor de emissie-inventaris van het basisjaar 2021.
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4.3.7lnstrument
Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot wordt gebruik gemaakt van een door Facilicom

Energiemanagement ontwikkelde tool. ln het Excel bestand van Facilicom Energiemanagement zijn alle

verbruiken ingevuld, waarna de behorende CO2-uitstoot automatisch wordt berekend met de juiste COz-

emissiefactor. ln het volgende hoofdstuk. Het energie meetplan, is beschreven waar de brongegevens per

energiestroom vandaan komen.

4.3.2 Emissiefactoren

De door Facilicom Energiemanagement ontwikkelde tool, de verschillende Excel bestanden, maakt gebruik van

de emissiefactoren op de website www.co2emissiefactoren. Dit is conform de COz-Prestatieladder handboek

3.1. De emissiefactoren worden jaarlijks gecontroleerd op correctheid bij het opstellen van de emissie-

inventa ris.

4.3.3 Onzekerheden

Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de emissie-inventaris zijn gebaseerd op facturen en/of
werkelijke getallen. Voor België geldt dat de verbruiken niet van een geheel jaar bekend zijn qua elektriciteit.
Voor gas is dit wel bekend. Daarnaast zijn de verbruikte liters van het wagenpark deels geschat. Niet iedere

werknemers met een auto van de zaak heeft een tankpas. Door deze onzekerheden te verkleinen kan de COz

emissie-inventaris de komende jaren worden verbeterd. Deze verbeteringen worden meegenomen als

reductiemaatregel voor in de toekomst. Wanneer elke medewerkers met een auto van de zaak ook een

tankpas heeft is de mogelijkheid aanwezig dat het daadwerkelijke verbruik hoger ligt als nu geschat, de kans is

ook aanwezig dat het daadwerkelijke verbruik lager ligt.

4.3.4 Uitsluitingen
ln het COz-Prestatieladder Handboek 3.1 is uitgesplitste rapportage van de COz-emissie-inventaris over alle

broeikasgassen niet verplicht. Het is dus niet vereist deze niet-COz-broeikasgassen (CH4, N2O, HFC's, PFC's en

SF6) die vrijkomen bij operaties van het bedrijf, mee te nemen in de emissie-inventaris. Emissiefactoren van

www.co2emissiefactoren.nl zijn uitgedrukt in CO:-equivalenten.

4.3.5 Verificatie
De emissie-inventaris van Facilicom is gevalideerd door een andere collega van Facilicom Energiemanagement

tijdens de interne audit. De emissie-inventaris is niet geverifieerd.

4.4 Kruistabel ISO 14O64-t
Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1. 1SO14064-L bevat internationale
richtlijnen over het kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies voor bedrijven. ln onderstaande
tabel is een kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in het rapport.

Tabel 2: Kruistabel ISO 14064-1

$O Onderdeel Hoofdstuk
74064-7 rapport

7
a

9.3.

b
c
d
e

f

g

h
I

Beschriivinq van de rapDorterende orqanisatie. 3
4.rVerantwoordel i jke persoon

Verslaqoeriode. 4.1
3Documentatie van de orqanisatorische grenzen

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

4.t

4.3Directe COz-emissies in ton COz, andere emissies naar
keuze.
Beschrijving relevante biogene COz-emissies en -
verwiiderinqen.

4.2

4.2Directe COz-verwiiderinqen, indien qekwantificeerd
Uitleq over de eventuele uitsluitinq van GHc-bronnen of 4.2
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n

o

p

r
s

t

ntificeerde i m

Uitleg van wijziging of herberekening van het referentiejaar
of andere hi e data

Uitleg van wijzigingen in eerder gebruikte
kwantificerin methoden

Beschrijving van invloed van onzekerheden met betrekking
tot de n uwkeuri van

Verklaring dat het rapport is opgesteld conform ISO
L4064-1.

De equívalentie-factoren (GWP-waarden) gebruikt in de
berekenino incl. de bron.

4.3
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