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1 Inleiding

Om inzicht te krijgen in de huidige CO2-uitstoot van uw organisatie heeft u besloten uw periodieke CO2-
voetafdruk te laten berekenen. De CO2-voetafdruk is een weergave van de hoeveelheid broeikasgassen*
die veroorzaakt worden door een organisatie. Voor organisaties die verantwoordelijkheid willen nemen
voor de effecten die hun activiteiten hebben op het klimaat is de CO2-voetafdruk vaak een goede start
van een klimaatbeleid. Met het berekenen van uw CO2-voetafdruk en het rapporteren erover kan het
reduceren van uw CO2-uitstoot doelgericht beginnen. De resultaten van uw inspanningen om uw
klimaatimpact te beperken kunnen eenvoudig gemonitord worden door een periodieke uitvoering van de
berekening. 

Dit rapport is onderdeel van de standaard dienstverlening van Climate Neutral Group. Het omvat een
korte beschrijving van de gebruikte grenzen en berekeningsmethode. Het grootste deel van de
rapportage omvat de weergave van de CO2-voetafdruk gebaseerd op uw gerapporteerde data. 

Deze CO2-voetafdruk is bepaald op basis van data die verzameld zijn middels een online inventarisatie
formulier. Dit formulier is ontworpen conform het Green House Gas protocol, de internationale standaard
die voorschrijft hoe een CO2-inventaris gemaakt moet worden. Als alle stromen correct zijn ingevuld, in
overeenstemming met de grenzen en de scopes die van toepassing zijn, voldoet deze CO2-voetafdruk
bovendien aan ISO14064-1. 

Wij hopen dat deze CO2-voetafdruk u inzicht verschaft en uw organisatie stimuleert om actie te nemen.
Het vaststellen van uw klimaatambities en reductiemaatregelen wordt eenvoudiger met dit rapport als
startpunt. De vermindering van uw klimaatimpact kan zeer goed onderdeel zijn van uw MVO-beleid. Om de
voortgang van uw inspanningen te kunnen monitoren en daarover te kunnen communiceren is een
historisch overzicht van uw CO2-voetafdruk in dit rapport opgenomen. 

* Broeikasgassen zijn gassen die de samenstelling van de dampkring veranderen (het broeikaseffect).
De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), waterdamp, methaan (CH4) en lachgas
(N2O). Samen zorgen zij voor de opwarming van de aarde, waardoor het klimaat verandert. Stijgende
zeespiegels, natte zomers, koude winters en extreme droogte kunnen in de nabije toekomst enorme
gevolgen hebben voor de wereldbevolking.
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2 CO2-voetafdruk Hesselink Koffie

2.1 Rapportageperiode 2014
 
Uw totale CO e-uitstoot bedraagt 128,42 ton en is als volgt opgebouwd:

Emissiestroom Uitstoot (ton CO e)

Verwarming 39,34

Elektriciteit 1,02

Papier 0,41

Auto 86,62

Water 0,03

Vliegreizen 1,00

2.2 Directe en indirecte emissies
 
Uw totale CO e-uitstoot bedraagt 128,42 ton en is als volgt opgebouwd:

Scope Uitstoot (ton CO e)

Scope 1 122,42

Scope 2 5,56

Scope 3 0,44
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2.3 Historische vergelijking
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van uw emissies gedurende de afgelopen jaren. Het geeft een
goede indruk van het effect van eventueel genomen maatregelen die u getroffen heeft om uw uitstoot
te reduceren.

Voor onderstaande vergelijking zijn uw voetafdrukken van vorige jaren herberekend met de
emissiefactoren van 2014.

Emissiestroom
Uitstoot 2012 (ton
CO e)

Uitstoot 2013 (ton
CO e)

Uitstoot 2014 (ton
CO e)

Verwarming 0,00 0,00 39,34

Elektriciteit 0,00 0,00 1,02

Papier 0,00 0,00 0,41

Auto 0,00 0,00 86,62

Water 0,00 0,00 0,03

Vliegreizen 0,00 0,00 1,00

Totaal 0,00 0,00 128,42

2.4 Compensatie
 

Compensatie betekent dat u uw huidige CO -uitstoot meteen extern reduceert, door deze elders te
voorkomen. Zo zorgt u er in feite voor dat uw huidige CO -uitstoot per direct geneutraliseerd wordt. U
heeft voor compensatie gekozen en daarmee investeert u in één van onze duurzame energieprojecten
die elders voor een zelfde hoeveelheid CO -reductie zorgen. Deze duurzame energieprojecten genereren
gecertificeerde CO -credits. Een CO -credit is een onafhankelijk gecontroleerde reductie van één ton CO
in de atmosfeer.
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Climate Neutral Group houdt van de in- en verkoop van CO -credits een boehouding bij, die jaarlijks wordt
gecontroleerd door PwC.

Climate Neutral Group heeft diverse klimaatprojecten in haar portfolio. Alle projecten van Climate Neutral
Group voldoen aan de hoogste internationale standaarden en worden door onafhankelijke partijen
geverifieerd en gecontroleerd. Wij bieden daarom uitsluitend CO -credits aan van internationaal erkende
standaarden, zoals de Gold Standard en de Verified Carbon Standard (VCS). Onze projecten variëren
daarnaast in type CO -reductie, de landen waar zij gevestigd zijn, de voordelen die het project heeft voor
de lokale bevolking en de prijzen. Zo kunt u altijd kiezen voor het project of de mix van projecten, dat
goed bij uw onderneming past.

Enkele voorbeelden van projecten die wij in onze portfolio hebben, zijn efficiënte houtovens in Afrika,
biogas in Azië, stortgas in Turkije en meerdere windenergieprojecten.

Onderstaand treft u uw jaarlijkse emissies met de bijbehorende compensatie aan.
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3 Invoergegevens

 
Hieronder treft u een overzicht aan van de ingevoerde data die betrekking hebben op uw emissies bij de
vastgestelde grenzen en scopes.

 

Verbruik per jaar 2012 2013 2014

Verwarming

Gecompenseerd gas (m3) 0,0 0,0 0,0

Stadsverwarming (GJ) 0,0 0,0 0,0

Stookolie (liter brandstof) 0,0 0,0 0,0

Biogas (Nm3 brandstof) 0,0 0,0 0,0

Aardgas (Nm3 brandstof) 0,0 0,0 21.558,0

Elektriciteit

Groene Elektra - Biogas (kiloWattuur) 0,0 0,0 0,0

Groene Elektra - Zon (kiloWattuur) 0,0 0,0 0,0

Groene Elektra - Water (kiloWattuur) 0,0 0,0 0,0

Groene Elektra - Wind (kiloWattuur) 0,0 0,0 68.000,0

Groene Elektra - voor 2012 (kiloWattuur) 0,0 0,0 0,0

Grijze Elektra (kiloWattuur) 0,0 0,0 0,0

Papier

Drukwerk gerecycled (kg) 0,0 0,0 0,0

Drukwerk (kg) 0,0 0,0 50,0

Recycled kantoorpapier (kg) 0,0 0,0 0,0

Niet recycled kantoorpapier (kg) 0,0 0,0 300,0

Openbaar vervoer

Woon - werk Trein (persoonkm) 0,0 0,0 0,0

Woon - werk Bus (persoonkm) 0,0 0,0 0,0

Zakelijk Bus (persoonkm) 0,0 0,0 0,0

Zakelijk Trein (persoonkm) 0,0 0,0 0,0

Auto

Woon - werk Hybride (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0
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Woon - werk LPG (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0

Woon - werk Diesel (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0

Woon - werk Benzine (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0

Vracht (diesel) (liter brandstof) 0,0 0,0 0,0

Vracht (diesel) (tonkm) 0,0 0,0 12.000,0

Zakelijk Aardgas (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0

Zakelijk Hybride (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0

Zakelijk LPG (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0

Zakelijk Diesel (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0

Zakelijk Benzine (voertuigkm) 0,0 0,0 0,0

Zakelijk Aardgas (liter brandstof) 0,0 0,0 0,0

Zakelijke LPG (liter brandstof) 0,0 0,0 0,0

Zakelijk Diesel (liter brandstof) 0,0 0,0 26.500,0

Zakelijk Benzine (liter brandstof) 0,0 0,0 0,0

Water

Afvalwater (inwonersequivalent) 0,0 0,0 0,0

Drinkwater (m3) 0,0 0,0 87,0

Vliegreizen

Lange vluchten met vluchtdetails - niet geintegreerd (reizigerskm) 0,0 0,0 0,0

Middelange vluchten met vluchtdetails - niet geintegreerd (reizigerskm) 0,0 0,0 0,0

Korte vluchten met vluchtdetails - niet geintegreerd (reizigerskm) 0,0 0,0 0,0

Zone 4 (enkele reis) (Aantal) 0,0 0,0 0,0

Zone 3 (enkele reis) (Aantal) 0,0 0,0 0,0

Zone 2 (enkele reis) (Aantal) 0,0 0,0 0,0

Zone 1 (enkele reis) (Aantal) 0,0 0,0 2,0

Vluchten - geintegreerd (ton) 0,0 0,0 0,0
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4 Tot besluit

Wij hopen dat deze CO -voetafdrukrapportage u het inzicht geeft om uw klimaatimpact (verder) te
beperken en/of dat eventuele genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Als u met
betrekking tot het beperken van uw klimaatimpact advies wenst kunt u een afspraak maken met onze
consultants. 

Deze experts van Climate Neutral Group kunnen u vertellen wat u kunt doen aan zowel interne reductie
als ook aan externe reductie van uw CO -uitstoot. Hierbij wordt de winst van duurzaamheid niet uit het
oog verloren. Samen formuleren we helder uw ambities en doelen. We begeleiden u vervolgens stap voor
stap in het gehele proces naar klimaatneutraliteit. Climate Neutral Group heeft verschillende diensten
tot haar beschikking om u te adviseren. Omdat geen bedrijf hetzelfde is, is maatwerk consultancy ook
mogelijk. 

Als u producent bent is het ook mogelijk een Life Cycle Assessment te laten maken van een product.
Daar ieder product verschillend van aard is kunnen wij u daar geen standaard berekeningsmethodiek
voor aanreiken en is dit dus altijd een maatwerkberekening. 

Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid om uw basisdienstverlening waarvan deze rapportage een
onderdeel is, uit te breiden naar een variant waar het mogelijk is uw CO -uitstoot en het verloop daarvan
nauwkeurig te monitoren en te managen. Dit is interessant als u bijvoorbeeld wilt klimmen op de CO -
Prestatieladder van SKAO. 

Over Climate Neutral Group 

Climate Neutral Group is een social-venture met een maatschappelijk doel: het komen tot een 100%
klimaatneutrale wereld! Onze missie is zoveel mogelijk organisaties te helpen de transitie te maken naar
klimaatneutraal ondernemen en om klimaatneutrale diensten en producten te ontwikkelen voor hun
klanten. Elke organisatie veroorzaakt namelijk in meer of mindere mate CO -uitstoot. En daarmee heeft
elke organisatie, onbedoeld, een negatief effect op het klimaat. Daarom begeleiden wij u graag, stap
voor stap, naar het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van een klimaatneutraal product, dienst,
evenement of onderneming. 

Kleine inzichten, grote opbrengsten.
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Hesselink Koffie
1 januari t/m 31 december 2014

CO -footprint
ton

CO e

Totale uitstoot 128,42

Uitstoot per activiteit

Verwarming 39,34

Elektriciteit 1,02

Papier 0,41

Auto 86,62

Water 0,03

Vliegreizen 1,00

Uitstoot per scope

Scope 1 122,42

Scope 2 5,56

Scope 3 0,44
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