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In 4 stappen de CO2-uitstoot reduceren en je organisatie verduurzamen

Waar staat jouw organisatie op het gebied van duurzaamheid? Zijn er doelstellingen  
bepaald om naar toe te werken? En wanneer moeten deze doelen bereikt zijn? Een manier 
van aanpak is te focussen op het verlagen van de CO2-uitstoot, met uiteindelijk doel een 
CO2-neutrale organisatie. Door nieuwe wet- en regelgeving, maar ook vanwege de  
publieke opinie, moet iedereen rekening houden met toekomstige maatregelen en eisen. 
Het is dus noodzakelijk om na te denken over duurzaamheid in je organisatie.

Het terugdringen van CO2-uitstoot levert ook direct een kostenbesparing op omdat  
het energieverbruik omlaag gaat. En het geeft het jouw organisatie een beter imago.
Ben jij als ondernemer geïnteresseerd in CO2-neutraal ondernemen, maar wil je er nog 
net wat meer van weten? Lees dan deze white paper, dan ben je snel op de hoogte.

CO2-neutraal ondernemen, 
goed voor het klimaat én  
voor je organisatie
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De CO2-footprint
Een goed plan begint met goed inzicht. Bij  
Groenbalans doen wij dat door het maken van 
een CO2-footprint van de organistatie. 

Een CO2-footprint maakt de vertaalslag van de 
verschillende energieonderdelen in de organisatie 
naar CO2-uitstoot. Het is een gedetailleerde  
analyse van het energieverbruik, waaronder  
elektriciteit en gas maar ook mobiliteit, water 
en afval worden hierin meegenomen.

Als een organisatie met energiebesparing aan  
de slag gaat en CO2-neutraal wil ondernemen, 
dan is de CO2-footprint een goed uitgangspunt. 
De footprint helpt een organisatie prioriteiten  
te stellen en resultaten van besparende maat- 
regelen te monitoren.

De methode die Groenbalans gebruikt voor het 
opstellen van de CO2-footprint, is het Greenhouse 
Gas Protocol, een internationale meetmethode. 
Deze bestaat uit drie scopes.

In 4 stappen naar CO2-neutraal

Inzicht krijgen Reduceren Verduurzamen Compenseren
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De drie scopes

Scope 1 
Directe CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door 
eigen bronnen binnen de organisatie, zoals de uit-
stoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie-
gerelateerde activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
het (brandstof)verbruik van eigen lease/vracht- 
auto’s of koelvloeistof in koelapparatuur. 

Scope 2
Indirecte CO2-uitstoot door opwekking van in-
gekochte en verbruikte stroom of warmte. Deze 
energie wordt intern verbruikt, maar extern opge-
wekt in bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale.

Scope 3
Indirecte CO2-uitstoot veroorzaakt door bedrijfs-
activiteiten van een andere organisatie. Het gaat 
om uitstoot als gevolg van de productie of win-
ning van ingekochte goederen en grondstoffen, 
maar ook uitbestede diensten, zoals transport  
vallen hieronder. Daarnaast valt uitstoot als  
gevolg van zakelijk verkeer, woon-werkverkeer  
en zakelijk vliegverkeer ook onder Scope 3.

Inzicht krijgen in de CO2-uitstoot

https://ghgprotocol.org
https://ghgprotocol.org
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De ketenanalyse of LCA
Voor de berekening van de Scope 3-emissies 
van een product of dienst kan je een Life 
Cycle Assessment (LCA) of ketenanalyse laten 
uitvoeren. Hiermee wordt de uitstoot van de 
hele levenscyclus van een product of dienst 
berekend. Van de winning van grondstoffen, 
via productie en gebruik, tot en met afval-
verwerking. Het gaat helemaal terug naar 
het begin: hoe is de grondstof gewonnen 
en hoeveel energie heeft dit verbruikt? De 
grondstof is vervoerd. Hoe zit het met die 
uitstoot? Is er nog een toeleverancier of half-
fabricaatleverancier in het spel? Daar moet 
ook rekening mee gehouden worden. Vervol-
gens is het product vervoerd, dit is ook een 
stap met CO2-uitstoot. De levenscyclus van 
een product wordt verdeeld in upstream en 
downstream activiteiten. 

Upstream 
Dit zijn alle activiteiten die plaats hebben 
gevonden voordat het product afgeleverd 
wordt. Denk hierbij aan CO2-uitstoot van:
• machines bij winning van grondstof
• transport van de grondstof
• verwerking van grondstof tot product
• overig transport en overige bewerkingen
• transport naar het afleveradres

Downstream 
Dit zijn alle activiteiten die plaatsvinden 
nadat het product is geleverd. Denk hierbij 
aan CO2-uitstoot die vrijkomt bij:
• het gebruik
• het onderhoud
• het verwijderen van het product
• het transport na verwijdering
• het recyclen, verbranden of storten

Hoe wordt het berekend?
Per soort verbruik is vastgelegd hoeveel emissie 
dit veroorzaakt, zodat per onderdeel de CO2- 
uitstoot kan worden berekend. Zo is er voor elke 
soort brandstof bepaald wat de CO2-emissie- 
factor daarvan is. Daarnaast zijn ook per kilo-
meter kilometer vliegen, per kilo papier, per m3 
gasverbruik etc. emissiefactoren opgesteld. Het 
is dan ook belangrijk dat het verbruik in de juiste 
eenheden wordt vastgelegd, zodat de juiste uit-
stoot wordt berekend. 

De optelsom van de uitstoot van alle drie de scopes 
is de totale CO2-uitstoot van de onderneming. Dit 
noemen we de CO2-footprint.

De lijst CO2-emissiefactoren is een uniforme lijst 
opgesteld door SKAO, Stimular, Connekt, Milieu 
Centraal en de Rijksoverheid in samenwerking 
met diverse experts. Meer weten? 
Ga naar www.co2emissiefactoren.nl  

http://www.co2emissiefactoren.nl
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Hoe kun je nog energie besparen?
Door de CO2-footprint krijg je inzicht in de huidige 
energieprestatie van jouw organisatie. Waar en 
waardoor wordt te veel energie verbruikt?  
Je kan bijvoorbeeld kijken naar de verlichting of 
de isolatie van jouw bedrijfspand of nadenken 
over het reisgedrag van al het personeel. Je kan 
bijvoorbeeld het gebruik stimuleren van de fiets, 
het openbaar vervoer of de elektrische auto. 

Maar ook op de uitstoot van activiteiten van  
een toeleverancier in je keten kun je invloed uit-
oefenen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van produc-
ten. Kijk hierbij niet alleen naar prijs en kwaliteit, 
maar ook naar duurzaamheidsaspecten.

Je kunt vaak met eenvoudige maatregelen energie 
reduceren, waarmee je kosten bespaart en de CO2- 
uitstoot wordt verlaagd. Ook vanuit de overheid 
wordt het nemen van energiebesparende maat-
regelen gestimuleerd en zelfs verplicht. Hieronder 
vallen o.a. de Informatieplicht en EED, hiernaast 
uitgelegd.

Informatieplicht
Gebruik je meer dan 50.000 kWh stroom 
of 25.000 m3 gas per jaar? Dan ben je op 
grond van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer verplicht om energiebesparende 
maatregelen te nemen met een terug-
verdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de 
energiebesparingsplicht. Uitgangspunt is de 
Erkende Maatregelenlijst energiebesparing 
(EML) voor jouw bedrijfstak. Deze bevat 
energiebesparende maatregelen met een 
terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 
19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Energie-audit of EED
Een energie-audit of EED is verplicht voor 
organisaties met meer dan 250 werkne-
mers en/of een jaaromzet van meer dan  
50 miljoen euro. De energie-audit is een 
systematische, vierjaarlijkse aanpak met 
als doel informatie te verzamelen over het 
actuele energieverbruik.

Keurmerk
Een ander alternatief voor het opstellen van 
een audit, is certificering met een keur-
merk. Er gelden namelijk vrijstellingen voor 
bedrijven die gecertificeerd zijn volgens een 
energie- of milieubeheerssysteem zoals de 
CO2-prestatieladder.

2 Reduceren van energie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl


WHITE PAPER CO2-NEUTRAAL ONDERNEMEN  |  GROENBALANS  |  5

Van grijs naar groen
Overstappen van grijze naar groene stroom is een 
makkelijke manier om minder CO2 uit te stoten.
Stroom is groen als het is opgewekt door een 
energiebron die niet schadelijk is voor het milieu, 
maar uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind 
of stromend water. Ook biomassa is een bron van 
groene stroom. In Nederland zijn de belangrijkste 
soorten zonne- en windenergie.

Garantie van Oorsprong
De stroom die uit je stopcontact komt, wordt 
groen door zogenaamde Garanties van Oor-
sprong in te kopen. Als een organisatie 1 MWh 
aan stroom gebruikt is er 1 GvO nodig om deze  
te vergroenen. 

3 Verduurzamen door overstap naar groene stroom

Een GvO is een certificaat waarmee bewezen 
wordt dat stroom op een duurzame manier is 
opgewekt. GvO’s worden in Nederland verstrekt 
door CertiQ en zijn het enige geldige bewijs dat 
energie ook echt ‘groen’ is.

Wil je meer weten over duurzame energie?
Groenbalans heeft ook een white paper speciaal 
over groene stroom en de aankoop van GvO’s.
Naar de white paper over groene stroom 

https://www.certiq.nl
https://www.groenbalans.nl/white-paper-groene-stroom/
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Duurzame klimaatprojecten
De laatste stap op weg naar een CO2-neutrale 
organisatie is het compenseren van de  
resterende CO2-uitstoot. Je investeert dan in  
een klimaatproject, bijvoorbeeld zuinige kook- 
toestellen in Afrika, een herbebossingsproject  
in Zuid-Amerika of windenergie in Azië. Door deze 
projecten versterken lokale gemeenschappen, 
worden ecosystemen beschermd, herstellen 
bossen of wordt de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen verminderd.

Soorten klimaatprojecten
Projecten verminderen of verwijderen de hoeveel-
heid broeikasgas in de atmosfeer in het kort door: 
1.  Uitstoot te vermijden door bijvoorbeeld een 

windmolenpark.
2.  Uitstoot te verwijderen bijvoorbeeld door  

meer bomen te planten, die CO2 vastleggen. 
3.  Uitstoot op te vangen en te vernietigen  

bijvoorbeeld door het opvangen van methaan  
uit afvalwater. 

4 Compenseren van de overige CO2-uitstoot

Voorwaarden voor een klimaatproject
• Alleen projecten die op de lange termijn 

voordelen brengen voor het desbetreffen-
de land en het klimaat komen in aan-
merking. Hierbij wordt ook gekeken naar 
sociale aspecten van een project, zoals 
werkgelegenheid en gendergelijkheid.

• Het project kan alleen worden gereali-
seerd met behulp van de opbrengsten  
van de verkoop van CO2-rechten.

• Projecten moeten voldoen aan minimaal 
drie Sustainable Development Goals,  
zoals vastgelegd door de VN tijdens het 
Klimaatakkoord van Parijs in 2015.

De twee hoogste kwaliteitsstandaarden 
voor klimaatprojecten zijn Gold Standard  
en Verra Verified Carbon Standard. 

CO2-rechten
CO2-rechten zijn meetbare, verifieerbare emissie-
reducties van gecertificeerde klimaatprojecten. 
CO2-rechten brengen een hele reeks positieve 
voordelen met zich mee. Aangezien CO2-rechten 
een bepaalde hoeveelheid CO2 vertegenwoor-
digen (meestal een ton), kunnen deze niet naar 
het volgende jaar worden overgedragen. Wil je 
compenseren in een volgend rapportagejaar  
dan zijn nieuwe rechten nodig.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.goldstandard.org
https://verra.org


WHITE PAPER CO2-NEUTRAAL ONDERNEMEN  |  GROENBALANS  |  7

Sustainable Development Goals
Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, 
onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van 
de Sustainable Development Goals (SDG’s).  
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) 
hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 
- 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 
doelen.

CO2-neutraal ondernemen is ook bijdragen aan 
de Sustainable Development Goals. Klimaatprojec-
ten moeten namelijk voldoen aan minimaal drie 
van de SDG’s. Zoals bijvoorbeeld SDG 13 Klimaat-
actie die staat voor dringend actie nemen om 
klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 
Ze vormen een leidraad voor overheden en orga-
nisaties hoe zij zelf duurzamer kunnen opereren 
en bijdragen aan het realiseren van die doelen. 

De SDG’s hebben grote aandacht voor vrede en 
veiligheid, economische ontwikkeling en milieu- 
thema’s. Het idee achter de SDG’s is dat niemand 
achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te 
bouwen aan een betere toekomst.

Voorbeelden van klimaatprojecten

Schoon en veilig water in Malawi: 
een Gold Standard gecertificeerd project
Dit kleinschalige project heeft als doel 
beschadigde waterpompen te repareren 
en nieuwe gaten te boren, zodat de lokale 
gemeenschap toegang krijgt tot veilig en 
schoon drinkwater. Er wordt op jaarbasis 
200.000 ton CO2 gereduceerd en verbe-
tert het sanitair en de hygiëne. Vrouwen 
worden betrokken bij het bestuur van de 
waterschappen. Bossen worden behouden 
door minder kap (SDG 1, 3, 6, 8, 9, 13). 

Bosbehoud en biodiversiteit in Zimbabwe: 
een Verra REDD+ gecertificeerd project
Op jaarbasis wordt 3,6 miljoen ton CO2 
vermeden en 750.000 hectare bos be-
schermt. Er zijn 14 zorgklinieken opgezet en 
37.000 mensen hebben schoon water. De 
bevolking leert op een milieuvriendelijke en 
duurzame manier in hun eigen levenson-
derhoud te voorzien en tegelijk hun eigen 
traditionele levensstijl te behouden  
(SDG 1, 3, 6, 8, 9, 13).

Kijk voor meer klimaatprojecten op onze 
projectpagina op groenbalans.nl

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.groenbalans.nl/Projecten
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Contact
030 753 31 14
info@groenbalans.nl
www.groenbalans.nl

Postadres
Groenbalans
Postbus 4098
3502 HB Utrecht

Bezoekadres
Groenbalans kantoor
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Voordelen van CO2-neutraal ondernemen
CO2-neutraal ondernemen staat steeds meer in 
de belangstelling. Zijn de eerste resultaten van 
jullie inspanningen zichtbaar? Communiceer hier 
dan over! 

Communicatie over CO2-neutraal ondernemen is 
belangrijk voor het creëren van een eigen bood-
schap of positionering. Als medewerkers, klanten 
en andere stakeholders weten wat je als organi-
satie al gedaan hebt, gaat het een rol spelen in 
hun perceptie en waardering. De bedoeling is om 
het beeld dat alle stakeholders van de organisatie 
hebben, positief te beïnvloeden.  
Het levert meerdere voordelen op: 
• Financieel  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
levert kostenbesparingen op.

• Beter imago  
Een organisatie die rekening houdt met het 
klimaat, straalt verantwoordelijkheid uit.

• Duurzame inkoop 
De vraag naar duurzame producten en diensten 
neemt toe.

• Aantrekkelijk voor stakeholders
 Zowel extern als intern heeft maatschappelijk 

verantwoord ondernemen een positief effect.
• Voorbeeldfunctie  

Inspiratie voor andere organisaties om ook  
aan de slag te gaan met duurzaamheid.

• Klimaatverandering  
Bedrijven spelen een belangrijke rol bij  
het reduceren van CO2-uitstoot.

Ook CO2-neutraal ondernemen?
De CO2-calculator 
Groenbalans kan je helpen om de genoemde 
voordelen te ervaren. Maar je kan zelf ook een 
eerste indruk krijgen van de CO2-uitstoot van 
jouw organisatie door deze te berekenen met de 
CO2-calculator. Deze kun je vrijblijvend vinden op 
onze website.
Naar de CO2-calculator  

Meer weten?
Neem dan contact op met Groenbalans 
via info@groenbalans.nl. Wij adviseren 
je graag over CO2-reductie, het opstellen 
van CO2-footprints en ketenanalyses. En 
natuurlijk bij de keuze voor het gewenste 
compensatieproject.

mailto:info%40groenbalans.nl?subject=Vraag%20over%20CO2-neutraal%20ondernemen
http://www.groenbalans.nl
https://www.groenbalans.nl/co2-calculator/
mailto:info%40groenbalans.nl?subject=Vraag%20over%20CO2-neutraal%20ondernemen

