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Management	Samenvatting	
Binnen dit document wordt de emissie-inventaris voor Willems opgesteld. Het is hierbij belangrijk om 
te beginnen met de rapportageperiode, aangezien de emissie-inventaris een document is dat, in ons 
geval, jaarlijks dient te worden bijgewerkt. Dit document wordt opgesteld aan de hand van de eisen 
van de ISO-14064-1:2018 norm §9.3.1 punt a t/m t. Binnen hoofdstuk twee wordt per punt het 
bijpassende onderwerp beschreven en waar deze binnen dit document wordt behandeld.  
 
Als eerst worden de organisatiegrenzen besproken, waarbij wordt aangegeven welke scopes er van 
toepassing zijn op niveau 3 van de prestatieladder en welke energieaspecten van toepassing zijn voor 
Willems VGO. Het gaat hierbij om de scopes 1 en 2, waarbij de volgende energieaspecten worden 
gemeten: 

- Gasverbruik Kantoorpand; 
- Brandstofverbruik Benzine; 
- Brandstofverbruik Diesel; 
- Brandstofverbruik Shell GTL Fuel; 
- Energieverbruik Kantoorpand; 
- Energieverbruik Voertuigen; 

Vervolgens wordt in het hoofdstuk methodiek uitgelegd welke methoden er zijn gehanteerd voor het 
vergaren van de meetgegevens van de energieaspecten. De emissiefactoren die van toepassing zijn 
voor het onderzoek en de footprint van 2019 worden vervolgens weergegeven. De totale footprint van 
Willems over het referentiejaar 2019 bedraagt 447,1 ton CO2. Hierbij wordt de footprint per FTE en 
type voertuig toegelicht. Deze resultaten kunnen in de toekomst worden gebruikt bij de herberekening 
van de CO2-footprint. Indien het bedrijf in de toekomst verder groeit, zal de footprint waarschijnlijk 
ook groeien, maar door gebruik te maken van de hoeveelheid footprint per voertuig of FTE kan alsnog 
in de toekomst een effectieve berekening worden gemaakt betreft het behalen van de 
reductiedoelstellingen. De resultaten van de footprint over 2019 zijn als volgt: 

- 107,2 FTE werkzaam binnen Willems, waardoor de totale CO2-emissie per FTE 4,17 ton CO2 
bedroeg. 

- 22 benzine voertuigen in bezit van Willems, waardoor de totale CO2-emissie per voertuig 
4523 KG CO2 bedroeg. 

- 66 diesel voertuigen in bezit van Willems, waardoor de totale CO2-emissie per voertuig 3401 
KG CO2 bedroeg. 

- 14 elektrische voertuigen in bezit van Willems, waardoor de totale CO2-emissie per voertuig 
335,7 KG CO2 bedroeg. 

- 35 hoogwerkers in het bezit van Willems, waardoor de totale CO2-emissie per hoogwerker 
886,2 KG CO2 bedroeg. 

Er is een KPI-dashboard opgesteld om aan te tonen wat de hoeveelheid CO2-uitstoot per miljoen Euro 
omzet is. Volgens de handleiding van de Prestatieladder kan ook aan de hand van deze meetgegevens 
progressie bepaald worden. Binnen dit document worden ook de onzekerheden beschreven van de 
emissieberekeningen, zodat de organisatie aan de LadderCI kan weergeven dat zij zich hiervan bewust 
is.  
 
Dit document wordt afgesloten met een logboek, waarbij wijzigingen in worden opgenomen. Dit 
document zal ten alle tijden actueel worden gehouden. Verder is er op de laatste pagina de ruimte om, 
na certificering, het certificaat toe te voegen. 
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1.	Inleiding	

1.1	Achtergrondinformatie	Willems	Vastgoedonderhoud	
Willems Vastgoedonderhoud is dankzij het continu ontwikkelen en verbreden van hun service gegroeid 
tot één van de meest innovatieve onderhoudsondernemingen van Nederland. Willems ontwikkelt 
voortdurend nieuwe technieken en creëert een goede samenwerking binnen het bedrijf wat leidt tot 
resultaat. Zo is Willems een specialist in energetische oplossingen en kunnen zij dankzij hun EPA-
certificaat (Energieprestatieadvies) de effecten van energetische maatregelen doorrekenen en 
woningen van een energielabel voorzien. Dankzij het onderhoud is het mogelijk om een woning met 
een G-label op te waarderen tot een A-label. Willems richt zich momenteel bij de bedrijfsvoering op 
duurzaamheid en de reductie van CO2-uitstoot. Naast de focus op de eigen werkzaamheden, werken 
zij samen met opdrachtgevers, waarbij er projectgroepen onderzoek doen naar duurzame 
maatregelen. Er wordt een bepaald advies gegeven vanuit Willems waarop de opdrachtgever 
uiteindelijk bepaalt welke optie zij kiest. 

1.2	Rapportageperiode	
De afdeling bedrijfsontwikkeling is de afdeling die zich voortdurend bezighoudt met het verder 
ontwikkelen van het bedrijf. Hierbij staat onderzoek naar innovaties die leiden tot een verbetering van 
duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot centraal.  
 
Deze CO2-footprint heeft betrekking op het jaar 2019 (januari t/m december).  
 
De inventarisatie is een verantwoording van de vereiste documenten, namelijk 3.A.1, uit de 
prestatieladder en is uitgevoerd conform de eisen van de ISO 14064-1 (§ 9.3.1 a t/m t). Deze worden 
in hoofdstuk 2 overzichtelijk weergegeven. De emissiefactoren van de website 
www.co2emissiefactoren.nl worden gebruikt bij de berekening van de GHG-emissies. 

1.3	Verantwoording	
De Proces- & KAM Coördinator en de directie van Willems Vastgoedonderhoud zijn verantwoordelijk 
voor het CO2-reductiebeleid. 
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2.	Rapportage	conform	ISO-14064-1	
De emissie-inventaris dient te worden opgesteld aan de hand van de criteria §9.3.1 punt a t/m t uit de 
ISO-14064-1 norm. De ISO-14064-1 norm helpt bij verslaglegging van broeikasgasemissies, 
broeikasverwijdering en voor kwantificering op bedrijfsniveau. In tabel 1 wordt per punt het 
bijpassende onderwerp beschreven en waar deze binnen dit document wordt behandeld. 
 

ISO 14064-1,  
§ 9.3.1 

Onderwerp Waar te vinden in dit 
document 

A Beschrijving van de rapporterende organisatie 1.1 

B Verantwoordelijke persoon/personen 1.3 

C Periode waarover organisatie rapporteert 1.2 

D Documentatie van organisatorische grenzen 3 

E Documentatie van genoemde organisatorische grenzen en 
bijbehorende criteria 

3 

F Directe GHG-emissies gescheiden in ton CO2 6.1 en 6.2 

G Beschrijving van CO2 uitstoot door biomassa 6.3 

H GHG-verwijderingen in ton CO2 6.3 

I Verklaring van weglaten CO2 bronnen en -putten 6.4 

J Indirecte GHG-emissies gescheiden in ton CO2 6.1 en 6.2 

K GHG-emissie inventarisatie basisjaar Managementsamenvatting 

L Verklaring verandering en nacalculaties van basisjaar Bijlage 2 

M Referentie/beschrijving incl. reden voor gekozen 
berekenmethode 

6.1 

N Verklaring veranderingen in gekozen berekenmethode 
t.o.v. andere jaren 

Bijlage 2 

O Referentie/documentatie van gebruikte GHG factoren en 
verwijderdata 

1.2 

P Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid 
GHG-emissies en verwijderdata  

7.1 

Q Onzekerheden van beoordelings- omschrijvingen en 
uitkomsten 

7.1 

R Opmerking dat emissie inventaris is gemaakt in 
overeenstemming met NEN-EN-ISO-14064-1. 

2 

S Opmerking dat emissie inventarisatie is geverifieerd incl. 
type verificatie 

4 

T De GWP-waarden die bij de berekening zijn gebruikt, 
evenals hun bron 

N.v.t. zie 6.4 

Tabel 1 - Rapportage conform ISO-14064-1 
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3.	Organisatiegrenzen	
Voor de CO2 Prestatieladder worden de volgende organisatieonderdelen meegenomen binnen de 
organisatorische grenzen: 

- Willems Vastgoedonderhoud B.V. 
Er is geen overkoepelende holding en/of onderliggende dochteronderneming. 
 
Er wordt aan de hand van de criteria van niveau 3 uit de CO2-prestatieladder een onderscheid gemaakt 
tussen de energieaspecten van scope 1 en 2 om een overzichtelijk beeld te krijgen van de uitstoot van 
per scope.  
Wat de scope inhoudt en waar deze in het geval van Willems uit bestaat wordt hieronder weergegeven 
(en overzichtelijk in figuur 1). Deze scope is speciaal voor Willems VGO opgesteld met de Proces- & 
KAM Coördinator en een extern adviseur. 
Scope 1 bestaat uit de directe emissies die voortkomen uit de organisatie. Onder scope 1 vallen; 

- Gasverbruik kantoorpand 
- Brandstof Willems wagenpark 

 
Scope 2 bestaat uit de indirecte emissie die voortkomen uit de organisatie. Hoewel de organisatie wel 
gebruik maakt van een goed, ligt de verantwoording van de CO2-uitstoot extern, doordat de organisatie 
hier geen invloed op heeft. Ter verduidelijking; de organisatie gebruikt hulpbronnen binnen haar 
proces en bedrijfsvoering, maar deze hulpbronnen worden extern geproduceerd, de productie hiervan 
geeft een bepaalde CO2-uitstoot, de organisatie heeft hier niet direct invloed op. De verantwoording 
van de uitstoot ligt bij de producenten van die hulpbronnen.  
Onder scope 2 vallen; 

- Elektriciteit 
 
Scope 3 bestaat uit overige emissies die het gevolg zijn van de werkzaamheden van de organisatie, 
maar deze zijn ontstaan vanuit bronnen die geen eigendom zijn van Willems en ook niet door de 
organisatie beheerd worden. Met projecten worden de opdrachten bedoeld die zijn aangevraagd door 
de opdrachtgever(s). Omdat Willems gecertificeerd is voor niveau drie, is de enige relevante emissie 
die onder scope 3 valt; 

- Business Travel   
 

 
 
 
  
 
 
 	

Figuur 1 - CO2 Scope Bepaling Willems VGO 
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4.	Methodiek	
Voor het berekenen van de emissie zijn er metingen gedaan van de processen die binnen scope 1 en 2 van 
de CO2-prestatieladder behoren en is gekeken naar het aantal zakelijke reizen in kilometers (scope 3). Hierin 
wordt diepgang gegeven aan het totale verbruik van schadelijke stoffen. De metingen geven een beeld van 
de hoeveelheid verbruikte liters brandstof, het gasverbruik in Nm³, het energieverbruik in kWh en het 
aantal zakelijke reizen in kilometers. 

Scope	1	
Voor het jaarlijkse verbruik van gas binnen de kantoorpanden hoeft er slechts data te worden opgevraagd 
bij de leverancier (Eneco). De leverancier heeft de facturen van gas, waar onder andere het jaarlijkse 
verbruik op staat, over het jaar 2019 geleverd. Dit gas wordt gebruikt voor het verwarmen van het pand en 
het verhitten van water. 
 
Willems Vastgoedonderhoud is eigenaar van een aantal voertuigen, waardoor zij binnen scope 1 
verantwoordelijk is voor de hoeveelheid uitstoot van de brandstoffen die worden gebruikt door het 
wagenpark. Bij het berekenen van het brandstofverbruik is het belangrijk dat er een onderscheid wordt 
gemaakt in benzine en diesel, aangezien deze een andere emissiefactor hanteren bij het berekenen van de 
CO2-uitstoot. De verbruiksgegevens zijn opgevraagd bij onze partner Shell. Wij werken samen met Shell en 
zij kunnen het verbruik in een jaaroverzicht uitgebreid aan ons weergeven.  

Scope	2	
Om te bepalen hoe hoog het elektriciteitsverbruik van Willems VGO is, moet er berekend worden hoeveel 
kWh er verbruikt is voor zowel het kantoorpand als voor het opladen van de bedrijfsvoertuigen. Aan de 
hand van de maandelijkse facturen vanuit Eneco is berekend hoe hoog het totale verbruik van energie is 
over 2019. Na contact met de energieleverancier Eneco, is vastgesteld dat Willems gebruik maakt van 100% 
groene stroom tender. Dit betreft 100% groene stroom dat is verkregen vanuit Europese Wind. In nader 
onderzoek blijkt echter dat deze groene stroom niet voldoet aan de richtlijnen van échte groene stroom. 
‘Doordat de stroom niet volledig in Nederland is geproduceerd kan er niet gegarandeerd worden dat dit 
product de opwekking van duurzame energie stimuleert.’ (Hier, 2020) Het totale verbruik van energie voor 
het opladen van de bedrijfsvoertuigen is ook opgevraagd bij Shell. Aangezien de bron van deze energie 
onbekend is, zal er gerekend worden met de emissiefactor van grijze stroom. De emissiefactoren worden 
in hoofdstuk 5 verder toegelicht. 

Scope	3	
Sinds de 3.1 versie van de CO2 Prestatieladder valt business travel onder scope 3. Omdat Willems VGO 
gecertificeerd is volgens trede 3, is dit het enige aspect van scope 3 dat wordt meegenomen. Business travel 
houdt in: Personenvervoer onder werktijd (Werk-werk verkeer dat iemand maakt in eigen auto/ 
Openbaar vervoer/ vliegtuig).  
 
Noot1: In 2019 is er geen splitsing gemaakt in business travel m.b.t. de zakelijke kilometers in 
privéauto’s. Deze gegevens zullen- indien berekenbaar- meegenomen worden in de 2020 data die in 
januari 2021 vastgesteld kan worden.  
 
Noot 2: De conversiefactor van onbekende stroom ref. 0,475 is nog gehanteerd in 2019. De uiteindelijke 
invloed als er voor 0,556 wordt gekozen is slechts (5,6-4,7= 0,9 Ton) CO2 en ook deze zal in de 2020 
cijfers verder verwerkt worden.  

Resultaat	
De uitkomsten van de bijbehorende berekeningen staan in externe documenten en kunnen indien nodig 
worden weergegeven. De emissie-inventaris van Willems VGO wordt jaarlijks geverifieerd tijdens de 
externe audit aan de hand van steekproeven door de externe auditor. Daarnaast wordt de emissie-
inventaris ook geverifieerd door de externe adviseur. 
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Aanpassingen	
Er hebben geen aanpassingen plaats gevonden in de huidige methodieken voor het berekenen van de 
emissie-inventaris. 

5.	Emissiefactoren	
Aan al de uitstoot van schadelijke stoffen zitten emissiefactoren verbonden. De hoogte van deze 
emissiefactor is afhankelijk van de bron waar de brandstoffen, energie, gassen etc. uit geproduceerd 
is. Met behulp van de website co2emissiefactoren zijn de emissiefactoren die relevant zijn voor dit 
onderzoek in tabel 2 weergegeven.  
 
Voorbeeld: De emissiefactor per eenheid (liter) voor de brandstof benzine is 2,740 Kg CO2. Dit betekent 
dat er per 1 liter benzine een uitstoot is van 2,740kg CO2. (Emissiefactoren, 2020) 

Type Bron Eenheid Emissiefactor per eenheid 
Brandstof Benzine Liter 2,740 Kg CO2 
Brandstof Diesel Liter 3,230 Kg CO2 
Elektriciteit Grijze Stroom KWh 0,556 Kg CO2 
Elektriciteit Groene Stroom KWh 0,000 Kg CO2 
Gas Aardgas Nm³ 1,884 Kg CO2 

Tabel 2 - Emissiefactor per Bron 
  



3.A.1 | Emissie-Inventaris | Willems Vastgoedonderhoud 

 
9 

 

6.	Emissie-Inventaris	

6.1	Berekening	Emissies	
In dit hoofdstuk worden de totale directe en indirecte emissies van Willems Vastgoedonderhoud 
weergegeven voor het jaar 2019. De specificering van de berekeningen staan in een extern document 
dat niet door Willems gepubliceerd is. De CO2-footprint is op de volgende pagina in figuur 5 
weergegeven. Door de jaarlijkse verbruiken te vermenigvuldigen met de emissiefactor kan de 
hoeveelheid CO2 berekend worden. Aan de hand van de groottecategorieën uit het handboek van de 
CO2-prestatieladder wordt bepaald dat Willems VGO een klein bedrijf is, aangezien de uitstoot van 
schadelijke stoffen minder dan 500 Ton CO2 per jaar bedraagt. 
 
Om de CO2-footprint aan de hand van het conceptueel moment overzichtelijk aan te geven is in figuur 
4 weergegeven hoe dit conceptueel model er uit ziet. In het conceptueel model wordt weergegeven 
hoeveel Ton CO2 er per energieaspect in 2019 wordt gebruikt. Onderstaand in figuur 2 en 3 staat de 
uitstoot in CO2 over 2019 overzichtelijk weergegeven. 

 
Figuur 2 - CO2-uitstoot in Ton per energieaspect - 2019	

 
Figuur 3 - Verdeling CO2-uitstoot per scope – 2019 
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Figuur 4 - Conceptueel Model CO2-footprint 
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6.2	CO2-footprint	2019	
Samen met de externe adviseur is een template opgesteld voor de berekening van de CO2-footprint van Willems VGO. De CO2-conversiefactoren zijn 

handmatig geïmplementeerd gebaseerd op de waarden afkomstig uit de website van CO2emissiefactoren. Verder is er binnen de onderstaande template 

ruimte gemaakt voor slechts de scopes die van toepassing zijn voor de certificering op niveau 3 van de prestatieladder, aangezien dit momenteel het doel is 

van Willems. Dit zorgt ervoor dat de footprint duidelijker en overzichtelijker wordt. 

 

 

Over 2019 waren er 107,2 FTE werkzaam binnen Willems Vastgoedonderhoud, waardoor de totale CO2-emissie per FTE 4,17 ton CO2 bedroeg. 

Over 2019 waren er 22 benzine voertuigen in bezit van Willems Vastgoedonderhoud, waardoor de totale CO2-emissie per voertuig 4523 KG CO2 bedroeg. 

Over 2019 waren er 66 diesel voertuigen in bezit van Willems Vastgoedonderhoud, waardoor de totale CO2-emissie per voertuig 3401 KG CO2 bedroeg. 

Over 2019 waren er 14 elektrische voertuigen in bezit van Willems Vastgoedonderhoud, waardoor de totale CO2-emissie per voertuig 335,7 KG CO2 bedroeg. 

Over 2019 waren er 35 hoogwerkers in het bezit van Willems Vastgoedonderhoud, waardoor de totale CO2-emissie per hoogwerker 886,2 KG CO2 bedroeg. 

6.3	Biomassaverbranding	en	verwijdering		
Er is binnen Willems Vastgoedonderhoud geen opname/verwijdering geweest van CO2 of biomassaverbranding binnen de bedrijfsactiviteiten. 

6.4	Uitsluitingen	van	CO2	emissiebronnen	
Er is geen rekening gehouden met de GHG-emissies van het koudemiddel van de airconditioning binnen de rapportage van dit document. 

Invullen
Scope Categorie Onderdeel extra gegevens Contactpersoon Eenheid Hoeveelheden CO2 conversie factor € conversiefactor Ton CO2

Brandstof verbruikt Verwarming Vestiging 1 23.064 1.884 0,20 43,5
Vestiging 2 0 1.884 0,20 0,0

Wagenpark Diesel Liter Diesel 69.500 3.230 1,00 224,5
Benzine Liter Benzine 36.297 2.740 1,50 99,5
Hoogwerkers Liter Diesel 9.603 3.230 1,00 31,0

Zakelijke vluchten Boeking agent vlucht <700 km Kilometers 0 270 0,50 0,0
vlucht 700-2500  km Kilometers 0 200 0,35 0,0
vlucht >2500 km Kilometers 0 135 0,20 0,0

Papier Usage of Paper Kilogram 2.063 1.210 0,11 2,5
Elektriciteit verbruik Elektriciteit Vestiging 74.519 556 0,11 41,4

Voertuigen 9.986 475 0,11 4,7

447,1

KWh

Totaal ton CO2 

Scope 1

Scope 2

CO2 data inventarisatie

m3 gas

Figuur 5 - CO2-footprint Willems 2019 
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6.5	KPI-Dashboard	
Voor het inzichtelijk maken van de totale hoeveelheid CO2 uitstoot in kilogram per miljoen Euro omzet, 
is er een KPI-dashboard opgesteld. Deze KPI-dashboard zal getoond worden in de kantine van Willems 
VGO, zodat de medewerkers de mogelijkheid krijgt om deze periodiek te analyseren. Er zal hierbij een 
vergelijking worden gemaakt met het referentiejaar 2019. Hier zal een overzicht worden gemaakt van 
de vergelijkingen omtrent de volgende variabelen: 

• Tonnage in CO2 per periode; 
• Omzet in miljoen Euro; 
• Ton CO2 per miljoen Euro; 
• Procentueel verschil ter vergelijking met het referentiejaar. 

 
In de onderstaande afbeeldingen worden voorbeelden weergegeven van de KPI-dashboards. De 
grafieken zullen worden bijgewerkt en ingevuld voor de emissie-inventarissen die na het referentiejaar 
volgen. 

 

 
Figuur 1 - KPI-Dashboard Ton CO2 per miljoen Euro omzet 
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7.	(On)zekerheden	m.b.t.	emissieberekeningen	

7.1	Onzekerheden	
Aan de hand van de methoden waarmee de registratie van verbruiken wordt bijgehouden kan worden 
vastgesteld dat bijna al de emissieberekeningen accuraat zijn uitgevoerd. In tabel 3 wordt 
weergegeven aan welke emissieberekeningen er onzekerheden voldoen. 

Meetwaarde Reden van onzekerheid Impact van onzekerheid 
- - - 

Tabel 3 – Meetwaarde - Reden van onzekerheid 

7.2	Zekerheden	
De data die gebruikt zijn voor het meten van het verbruik binnen de verschillende processen bestaat 
uit verschillende bronnen. Deze zijn verkregen door administratieve gegevens, tankgegevens van de 
tankpassen, data afkomstig van facturen en inkoopdata. Deze gegevens worden allen per periode 
(maand) opgevraagd bij de leverancier of vanuit de administratie van de tankpashouder. De gegevens 
van de verbruiken binnen Willems worden hierdoor efficiënt en effectief opgevraagd, waarna de 
berekening kan worden gemaakt met behulp van de emissiefactor. 
 
Willems Vastgoedonderhoud beschikt over een rapport met meetgegevens vanaf 2018 zodat 
vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen deze jaren.  
 
Voor de CO2 Prestatieladder is gekozen om te werken met het basisjaar 2019. Wat opvalt is dat 
Willems VGO zich ten opzichte van 2018 al heeft verbeterd op meerdere vlakken omtrent de reductie 
van GHG-emissies.  
 
Over 2018 zijn er geen volledige gegevens over de verbruiken van de hoogwerkers, doordat deze wel 
zijn meegenomen in de footprint van 2019 ontstaat er een stijging in de hoeveelheid CO2 in tonnage. 
Het valt op dat de uitstoot van totaal ton CO2in 2019 (exclusief de uitstoot van hoogwerkers) is 
gedaald met 9,4ton CO2 ten opzichte van het jaar daarvoor (Van425,5naar416,1ton CO2). 
 
Het resultaat hiervan geeft aan dat Willems zich al goed ontwikkeld op het gebied van CO2-
besparing, terwijl het bedrijf zich nu pas focust op een emissiereductie-beleid. Het continu 
ontwikkelen richting een duurzamere bedrijfsvoering toont aan dat Willens goede stappen maakt 
richting de certificering op deCO2-prestatieladder 
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Bijlagen	

Bijlage	I:	Begrippenlijst	
CO2-uitstoot: Uitgedrukt in Kg CO2/ eenheid. De uitstoot van schadelijke stoffen. 
 
CO2-footprint: De afdruk dat een bedrijf achterlaat aan schadelijke stoffen in het milieu. Met behulp 
van deze footprint kan een bedrijf overzichtelijk zien op welke gebied er verlaging kan ontstaan van 
CO2. 
 
Critical to Business: Dit betekent letterlijk “Cruciaal voor de organisatie”, hierin worden de 
belangrijkste wensen en eisen van de organisatie gespecificeerd. 
 
Duurzaamheid: Bij duurzaamheid wordt er gewerkt op een manier waarop het milieu centraal staat. 
Reductie van factoren die schadelijk zijn voor het milieu, zoals bijvoorbeeld CO2 en Nox, zijn hierbij van 
belang. 
 
Emissiefactor: De emissie is afhankelijk van de bron. Als voorbeeld kan er gekeken worden naar de 
emissie van brandstof, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen diesel en benzine. Ook bij 
warmte bestaat er een onderscheid in uitstoot, wanneer er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van 
een STEG-centrale of een afvalverbrandingsinstallatie. 
 
Energielabel: Een energielabel van een woning laat onder andere weten hoe goed een pand geïsoleerd 
is. Hoe beter de isolatie van een woning, des te minder energie en gas onnodig verbruikt wordt. 
 
Grijze stroom: Dit wordt gegenereerd uit de winning van aardgas en steenkool. 
 
Groene stroom: Dit bestaat uit duurzame energiebronnen, waarbij er geen uitstoot plaats vindt. Het 
winnen van deze energie komt voornamelijk voort uit waterkracht, zonne-energie, biomassa en 
windenergie.  
 
KwH: Een kilowattuur is de eenheid die gebruikt wordt voor arbeid of, een hoeveelheid elektrische 
energie. Bij het verbruik van 1 kWh wordt er in een periode van 1 uur, 1000 watt verbruikt. 
 
Nm³: Staat voor normaal kubieke meter, waarbij Nm³ wordt gebruikt voor de standaard eenheid 
waarin gas wordt uitgedrukt. Dit betekent de hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 0 graden 
onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van 1m³ inneemt. (Energie-vergelijken, 2020) 
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Bijlage	II:	Wijziging	Logboek	

Logboek: wijziging in referentiejaar of andere historische data 
Datum Wie Onderwerp Reden Reactie 

17-12-
2020  

Oud 
Arlesteyn  

 Aanpassing naar 3.1 versie van CO2 
Prestatieladder  

Audit wordt uitgevoerd 
conform 3.1 versie    

          
            
          
          
          
            
          
          
          
            
          
          
          
            
          
          
          
            
          


