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Samenvatting 
 
De absolute CO2 uitstoot van Wolfswinkel over de periode januari t/m december 2021 is 2.467 ton 
CO2. 
 
De metingen van deze Footprint laten zien, dat de ingezette maatregel richting integrale 
verduurzaming van haar vastgoed -althans in deze periode- is gerealiseerd, waardoor nagenoeg 
97,7% van de door Wolfswinkel gegenereerde CO2-emissies veroorzaakt zijn door brandstofverbruik 
van het voertuigen/machinepark.  
 
Uit de cijfers van 2021 blijkt dat er in 52,3 kg meer CO2 is uitgestoten dan in 2020. Dit betreft een 
stijging van de CO2 uitstoot van 2%  ten opzicht van 2020. De omzet is in 2021 met ruim 670.000 
euro gestegen ten opzichte van 2020. De CO2/omzet van 2021 is met 5% gedaald ten opzichte van 
2020. Hiernaast blijkt uit de metingen dat het netto energieverbruik ten opzichte van 2020 met 
8.681 kWh is gedaald. 
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1. Inleiding en verantwoording 

1.1  Inleiding 
In deze CO2 Footprint legt Wolfswinkel verantwoording af over de CO2-emissies in de periode van 
januari tot en met december 2021.  
 
Deze emissie-inventaris is opgesteld conform ISO 14064-1“ (quantification and reporting of 
greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2018). Dit rapport volgt daartoe paragraaf 
9.3.1. van deze norm.  

1.2 Beschrijving van de organisatie 
Wolfswinkel Reiniging BV en Wolfswinkel Beheer BV (verder te noemen Wolfswinkel) is een 
familiebedrijf dat actief is op het gebied van huisvuilinzameling, straatkolkenreiniging en verhuur 
van veegmachines en containers.  
De organisatie telt anno 2021 55 medewerkers en is in 2020 verhuisd naar de huidige werklocatie, 
gelegen aan de Haarbos 19 te Maarsbergen.  

1.3       Verantwoordelijken 
De directie van Wolfswinkel is verantwoordelijk voor het CO2 reductiebeleid. Aan die 
verantwoordelijkheid wordt uitvoering gegeven door de Bedrijfsleider. De KAM coördinator is 
verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de CO2 inventarisatie. 

1.4 Basisjaar en rapportageperiode 
In deze rapportage zijn de CO2-emissies geïnventariseerd over de periode van januari tot en met 
december 2021.  Als basisjaar voor deze periode geldt het jaar 2020. In 2020 bedroeg de emissie van 
Wolfswinkel 2392 ton CO2.  

1.5 Afbakening 
1.5.1 Organisatorische grenzen 
Bij het bepalen van de organisatorische grenzen (organizational boundary) is als basis operationele 
controle genomen (operational control). De CO2 uitstoot behorende bij alle activiteiten waarvoor 
Wolfswinkel verantwoordelijk is zijn onderdeel van deze inventaris.  
Het organogram van Wolfswinkel ziet er als volgt uit, voor de rapportageperiode: 

 

 
Figuur 1. Organisatorische afgrenzing  
 

Bij Wolfswinkel werken per januari 2021 55 fulltime medewerkers, zoals weergegeven in het 
organogram (figuur 2). De groottecategorie voorgelegd door het CO2-prestatieladder handboek 3.1 
wordt bepaald door de totale uitstoot op jaarbasis.  
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Figuur 2. Organogram Wolfswinkel 
 
Er zijn voor Wolfswinkel nog geen projecten in opdracht gegeven, waarop gunningvoordeel is 
verkregen. Indien van toepassing zal in de toekomst in deze rapportage tevens verantwoording van 
de CO2-emissies van deze projecten worden opgenomen. Er zijn geen onderdelen uitgesloten van 
deze rapportage.  
 

1.5.2 Operationele grenzen. 
Onderstaand is een kort overzicht weergegeven van de belangrijkste definities en eisen van de CO2- 
prestatieladder. Dit overzicht is opgesteld aan de hand van drie verschillende scopes, deze geven elk 
de reikwijdte van de emissiefactoren weer. 
 
Scope 1 emissies of directe emissies 

Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas 
gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen 
wagenpark. Zie ook scopediagram hierna. 
 

Scope 2 emissies of indirecte emissies  
Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die 
de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren  
 

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies  
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf 
(de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch 
beheerd worden door het bedrijf. SKAO rekent “Business air Travel” en “Personal Cars for 
business travel” tot scope 3. Zie ook onderstaand scopediagram,  figuur 3.  
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Figuur 3. Scopediagram volgens het GHG protocol  
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2. CO2 Footprint  

2.1 Cijfers CO2 Footprint Wolfswinkel 
De CO2 emissies van Wolfswinkel over de periode januari tot en met december 2021 bedragen 2.353 
ton CO2. De volledige rapportage is vastgelegd in een uitgebreid Excel-bestand. In het betreffende 
bestand staan bedrijfsspecifieke gegevens. Dit bestand staat uiteraard ter beschikking voor officiële 
beoordelings- en certificeringsdoeleinden, maar zal niet openbaar wordt gemaakt.  
 
De jaar omzet voor geheel 2021 bedroeg omstreeks 7,8 mln. Euro. De emissies komen daarmee uit 
op 0,31 ton CO2 per miljoen Euro. In onderstaand overzicht zijn de emissies per scope weergegeven 
in absolute cijfers: en onderstaande tabellen. 

 
Scope 1 Omvang Eenheid Conversiefactor 

22-02-2021 
Ton CO2 

Gasverbruik n.v.t. m3  1,884  - 
TRAXX Diesel 661.305 Liters 3,473  2.296,71 
HVO 100 7.946 Liters 0,314  2,50 
HVO 50 5.200 Liters 0,314 1,63 
Diesel (onderweg) 11.313 Liters 3,473  39,29 
Petroleum (TTW)  22.838 Liters 3,099 70,77 
Totaal                                                                                       2.410,91  

Tabel 1.1 emissiestroom scope 1, geheel 2021 

 
 

Scope 2 Omvang Eenheid Conversiefactor 
22-02-2021 

Ton CO2 

     

Netto grijze elektriciteit 101.669 kWh 0,556  56,53  

Inkoop grijze elektriciteit  138.948 kWh - - 

Eigen opwek elektriciteit 88.657 kWh - - 

Terug levering elektriciteit -37.279 kWh - - 

Totaal verbruik elektriciteit 190.326 kWh - - 

Totaal  56,53 

Tabel 1.2 emissiestroom scope 2, geheel 2021 

2.2 Evaluatie reductiedoelstellingen 
De door de directie van Wolfswinkel gestelde doelen richten zich op een CO2-reductie van 2% per 
jaar, 10 procent voor de komende vijf jaar, met als referentiejaar 2020. Paragraaf 4, “Conclusies en 
maatregelen” gaat daar verder op in.  

2.3 Cijfers CO2 Footprint projecten met gunningvoordeel 
Het jaar 2021 heeft Wolfswinkel geen projecten met gunningvoordeel verkregen of uitgevoerd.  

2.4 Verbranding van biomassa 
Verbranding van biomassa is niet van toepassing in deze periode.  
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2.5 GHG-verwijdering 
Broeikasgasverwijdering, of binding van CO2 heeft niet plaatsgevonden bij Wolfswinkel gedurende 
deze rapportage periode.  

2.6 Uitzonderingen  
Het verbruik van benzine in de pompjes van veegvoertuigen wordt niet separaat geregistreerd in 
verband met het zeer geringe verbruik van nog geen 1.000 liter per jaar. Het verbruik van de airco in 
de voertuigen is nihil en zal niet worden meegenomen in de inventarisatie. De met terug levering 
van opgewekte duurzame energie gepaard gaande CO2-emissies-reductie is verrekend met de 
totale footprint.  

  



 9 

3. Samenstelling emissie-inventaris 
Na de vaststelling van het referentiejaar 2020 en de kwantificering van de gegevens over dat jaar, 
betreft deze rapportage de eerste daaropvolgende jaarlijkse rapportage. Voor het kwantificeren van 
de CO2-emissies is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de facturen en bonnen van leveranciers. Aan 
de hand van de ervaringen van het referentiejaar en deze eerste jaarlijkse rapportage is de 
werkwijze beschreven en geëvalueerd.  (zie ook bijlage 1) 

3.1   CO2-emissies Wolfswinkel 
Voor het berekenen van de CO2-emissies van Wolfswinkel over het jaar 2020 en het jaar van 2021 
zijn de emissiefactoren van www.co2emissiefactoren.nl toegepast. Deze factoren zijn gebaseerd op 
de meest accurate recente internationale/Europese cijfers. Tenzij de Nederlandse cijfers afwijken 
dan worden deze toegepast. Omrekening van andere broeikasgassen is in dit kader niet aan de orde. 
De Global Warming Potential is gelijk aan de totale CO2-emissies.   

3.2 Nauwkeurigheid 
Met vooral door de leveranciers ter beschikking gestelde data is het mogelijk geweest op dit niveau 
tot de vaststelling van de footprint te komen. De gerapporteerde verbruiken en emissies moeten 
worden gelezen als “best guess”. Veel van de invoerwaarden worden nog omgeven door een 
onzekerheidsmarge, bepaald door de mate van betrouwbaarheid van de beschikbaar gestelde data. 
De onzekerheidsmarge van de verwerkte variabelen hebben een onzekerheidsmarge van maximaal 
5%.  

3.3     Brandstofverbruik  
Het op de locatie van Wolfswinkel aanwezige brandstoftank- en registratiesysteem heeft de 
mogelijkheid voor geïndividualiseerde verwerking van verbruiksgegevens, gereden kilometers en/of 
draaiuren. Een GPS-systeem biedt aanvullende mogelijkheden voor het verder registreren van 
draaiuren en bewegingen van de voertuigen. Door de status en mate van integratie van de systemen 
en de huidige wijze van gebruik en registratie kunnen voor de vaststelling en analyse van de 
verbruiken en de vaststelling van de footprint daaruit nog geen bruikbare detail-data worden 
verkregen. Het daarop inrichten van de systemen is daarom een belangrijkste maatregel. Daarmee 
wordt het vervolgens mogelijk te werken aan analyses om op basis daarvan te komen tot 
onderbouwde keuzes voor te kiezen (clusters van) voertuigen en daarmee te nemen 
besparingsmaatregelen in begin 2023. 
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4. Conclusies en maatregelen 

4.1 Conclusies jaar 2021. 
De ontwikkeling van de emissies op locatie bevestigt in ieder geval al wel de daar geplande CO2-
emissiereducties door het wegvallen van gasverbruik in een duurzaam pand, dat bovendien zelf 
bijdraagt aan de opwekking van elektriciteit met zonnepanelen. Daarmee komt het aandeel van het 
voertuigen/machinepark voor de Footprint nagenoeg op 97,7%.  
 
De meting over 2021 geeft na de initiële meting over het gehele jaar 2020 een goede indicatie van 
de wijze waarop data verkregen kunnen worden en over de voortgang van de verbruiken.  
Een belangrijke conclusie, die met deze resultaten al wel bevestigd wordt is dat voor het meten van 
de ontwikkelingen van het voertuigen/machinepark beter geregistreerde en meer gedetailleerde 
cijfers noodzakelijk zijn, waarmee op draai-uren en/of afgelegde afstanden kan worden gemeten.   
 
Uit de cijfers van 2021 blijkt dat er in 52,3 kg meer CO2 is uitgestoten dan in 2020. Dit betreft een 
stijging van de CO2 uitstoot van 2%  ten opzicht van 2020. De omzet is in 2021 met ruim 670.000 
euro gestegen ten opzichte van 2020. De CO2/omzet van 2021 is met 5% gedaald ten opzichte van 
2020. Hiernaast blijkt uit de metingen dat het netto energieverbruik ten opzichte van 2020 met 
8.681 kWh is gedaald. 
 

4.2 Maatregel, gericht op methodiek van kwantificeren 
De onder 3.3. genoemde systemen voor registratie van het brandstofverbruik zullen in het voorjaar 
van 2023 op enkele vooraf geselecteerde voortuigen verder ingericht en uitgetest gaan worden. 
Daarmee worden verbruik, emissies, monitoring en dus ook het meten van het effect van 
maatregelen op individueel niveau mogelijk.  
 
Het streven is erop gericht om in 2023 alle middelen in ieder geval te voorzien van een 
basisinrichting waarmee, afhankelijk van het type voortuig/machine de verbruiken en kilometers 
en/of draaiuren geregistreerd kunnen worden. Het verschil van meting in afstand of uren is 
noodzakelijk, omdat de resp. voertuigen van dien aard zijn, dat de één productief is per gereden 
kilometer, terwijl de ander juist productief is bij stilstand en combinaties daarvan.  

4.3 Vervolgmaatregelen per type en categorie voertuig/machine 
De meer geïndividualiseerde wijze van monitoring maakt het t.z.t. mogelijk om op een individuele 
en meer gefundeerde basis keuzes te maken voor de focus op aan te pakken middelen en in te 
zetten maatregelen.  
De voor 2023 reeds geplande- besparingsmaatregelen zullen op deze wijze meer individueel gevolgd 
en geëvalueerd kunnen worden. Daardoor is benchmarking per type mogelijk en kan naast 
individueel ook per cluster en voor het gehele voertuigen/machinepark worden gemonitord.  
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Bijlage 1. Kwantificatiemethode (werkwijze) 

De CO2 footprint waarover in deze rapportage verantwoording wordt afgelegd is samengesteld op 
basis van de ISO 14064-1: 2018 en de CO2 prestatieladder versie 3.1 De gebruikte conversiefactoren 
zijn afkomstig uit www.co2emissiefactoren.nl . Deze factoren zijn gebaseerd op de meest accurate 
recente internationale/Europese cijfers. Tenzij de Nederlandse cijfers afwijken dan worden deze 
toegepast. Het aantal ton CO2-emissie van een categorie wordt bepaald door de geregistreerde 
hoeveelheid van een basiseenheid CO2 emissiebron te vermenigvuldigen met de relevante 
CO2 conversiefactor. 

Kwantificatiemethode 

Brandstoffen locatie 
CO2-emissie door aardgasverbruik is gekwantificeerd aan de hand van de hoeveelheid kubieke 
meters verbruikt aardgas. Deze hoeveelheid wordt met name geregistreerd op basis van facturatie 
door de leverancier en opnamen van meterstanden. 

Brandstoffen mobiele werktuigen (voertuigen/machinepark) 
Uitgangspunt voor de CO2 footprint is, dat alle brandstoffen worden gekwantificeerd en 
getotaliseerd per type brandstof op basis van de binnengekomen facturen en bonnen.  

Zakelijk verkeer 
De CO2 emissie door het gebruik voor zakelijk personenvervoer voor de drie voertuigen is geschat 
op basis van de geregistreerde kilometers. Er bestaat momenteel geen inzicht in de verdeling van 
zakelijk-, woon-werk- en privé ́verkeer van deze voertuigen.  

Ingekochte elektriciteit 
CO2-emissie door ingekochte elektriciteit is gekwantificeerd aan de hand van het aantal kWh 
elektriciteit dat is verbruikt. De hoeveelheid wordt geregistreerd op basis van facturatie door de 
leverancier en opnames van meterstanden. 

Zakelijk verkeer met privéauto’s 
Het gebruik van privéauto’s voor zakelijk gebruik binnen Wolfswinkel is nihil.  

Projecten 
Er is nog geen sprake van met gunningvoordeel verkregen projecten.  
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Bijlage 2 Verwijzingstabellen ISO en CO2 Prestatieladder 
 
Deze rapportage is opgesteld conform de eisen uit de NEN-ISO 14064-1; 2018 hoofdstuk 9 en  ISO 
50001 §4.4.3. In deze bijlage is per norm een referentiematrix opgenomen om de rapportage 
inzichtelijk te maken.  
 

Tabel ISO 14064-1:2018 

 
ISO 14064-
1:2018 

§ 9.3 GHG 
rapport 

Beschrijving 
 

Hoofdstuk rapport 
 

 A Rapporterende organisatie 1.2 

 B Verantwoordelijke voor rapportage  1.3 

 C Rapportage periode  1.4. 

5.1 D Organisatie grenzen 1.5.1. 

 E Rapportage grenzen en significante 
emissies 

1.5.2. 

5.2.2 F Directe emissies 2.1 

 G Verbranden van Biomassa 2.3 

5.2.2 H CO2-verwijdering  2.4. 

5.2.3 I Uitsluitingen 2.5. 

5.2.4 J Indirecte CO2 emissies (scope 2) 2.1 

6.4.1 K Geselecteerd historisch basis jaar 1.4. 

6.4.1 L Aanpassingen of herberekeningen n.v.t. 

6.2 M Methodologie 3 en bijlage 1 

6.2 N Aanpassingen aan methodologie n.v.t. 

6.2 O Emissiefactoren 3.1 en bijlage 1 

8.3 P Invloed van onzekerheden  3.2. 

8.3 Q Onzekerheden  3.2. en 4 

 R Statement ISO 14064-1 1. en bijlage 1 

 S Verificatie n.t.b.  

 T Global Warming Potential 3.1. 

 
 

Tabel ISO 50001 §4.4.3. 

ISO 50001 §4.4.3.  

 

Beschrijving 

 

Hoofdstuk rapport 

 

A) hoofdlijn analyse 

 

Analyse van de scope 1 en 2 
hoofdlijnen 

 

2.1. en 4. 

 

B) Detail analyse  

 

Identificeren van faciliteiten, 
voertuigen, apparaten of 
processen 

 

4.2 en de separaat opgestelde 
gedetailleerde lijsten 
voertuigen/machinepark en materieel 
(zie bijl. 3) 

 

C) Verbeter kansen 

 

Mogelijke maatregelen 

 

4.3 en de separaat opgestelde 
gedetailleerde lijsten 
voertuigen/machinepark en materieel 
(zie bijl. 3) 
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Bijlage 3 Footprint, maatregelenlijst en doelstellingen 
 

De reductie doelstellingen zijn opgenomen in onderstaande documenten. 

Deze documenten bevatten gedetailleerde bedrijfsinformatie en zijn daarom niet als document 
bijgevoegd. Deze informatie zal door Wolfswinkel op aanvraag ter beschikking worden gesteld aan 
daartoe bevoegden.  Het betreffen de documenten 

 Document: CO2 Footprint meetgegevens  - Wolfswinkel status 01-08-2022 

 Document: Maatregelenlijst 2020-2021 en doelstelling 2021-2025 def 25112021 
 

 


