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1

Inleiding

Deze rapportage is opgesteld overeenkomstig het GHG-protocol en de NEN-ISO 14064-1
paragraaf 7.3.1. Hiermee voldoet de voortgangsrapportage aan de eisen zoals opgenomen in het
Handboek CO2-Prestatieladder 3,0, juni 2015 onder 3.A.1 en 5.A.2.
Tabel 1.1
Verwijzingen tabel
ISO 14064-1

§ 7.3 GHG report content

Beschrijving

Hoofdstuk onderhavig
rapport

A

Reporting oganization

2.1

B

Person responsible

2.2

C

Reporting period

2.4

4.1

D

Organizational boudaries

2.1

4.2.2

E

Direct GHG emissions

2.1

4.2.2

F

Combustion of biomass

3.1

4.2.2

G

GHG removals

3.1

4.3.1

H

Exclusion of sources or sinks

3.1

4.2.3

I

Indirect GHG emissions

5.3.1

J

Base year

2.3

5.3.2

K

Changes or recalculations

3.2

4.3.3

L

Methodologies

3.2

4.3.3

M

Changes tot methodologies

3.2

4.3.5

N

Emissions or removal factors used

3.1

5.4

O

Uncertainties

3.1

P

Statement in accordance with ISO 14064

Q

Statement describing verification of the
inventory

2.2 & 2.3

1
2.6
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2

Beschrijving van de organisatie

2.1

Rapporterende organisatie

Snijder Scheepselektro B.V. is gelegen in Genemuiden aan de Sisalstraat. Snijder Scheepselektro
is gespecialiseerd in projecten op het gebied van scheepselektrotechniek, camerasystemen,
satelliet volgsystemen, navigatiesoftware, tachografen, navigatieapparatuur en communicatiesystemen.
Wij ontwerpen, realiseren en onderhouden complete installaties voor opdrachtgevers in de marktsegmenten binnenvaart, zeevaart, offshore en baggerindustrie. In de afgelopen twintig jaar zijn wij
uitgegroeid van een eenmansbedrijf naar een onderneming met veel gespecialiseerde
medewerkers die verstand van zaken hebben, goed zijn opgeleid en aandacht hebben voor service
en kwaliteit. Vandaag de dag is het een onderneming met tien fulltime monteurs en drie parttimers
voor de ondersteunende diensten.
Snijder Scheepselektro is een kleine, jonge onderneming met veel jonge medewerkers. De meeste
medewerkers hebben de praktijk binnen het bedrijf geleerd en hebben affiniteit met de binnenvaart.
Elke nieuwe klus profiteert van de ruimte voor input vanuit de praktijk. Op reparatieklussen zijn de
monteurs vaak volledig zelfstandig en kunnen zij handelen naar bevinding van zaken. Zodoende is
Snijder Scheepselektro een platte organisatie. Het gevolg is dat alle medewerkers zich uitermate
betrokken voelen bij de klanten, het bedrijf en de producten die worden afgeleverd.
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2.2

Organisatorische grens

In overeenstemming met de norm is bepaald wat de organisatorische grens is van de rapporterende organisatie. In overstemming met de eisen uit het handboek is ter bepaling van de
organisatorische grens gebruikgemaakt van het GHG-protocol, deel ‘A Corporate Accounting and
Reporting Standard’, hoofdstuk 3 ‘Setting Organizational Boundaries’.
De organisatorische grens is volgens de ‘operational control’ methodiek bepaald. Hieruit volgt dat
tot de organisatorische grens behoort Snijder-Doorn Holding B.V. te Genemuiden (KVK
05072613), Snijder Scheepselektro B.V. te Genemuiden (KVK 05052164), Snijder Scheepselektro
Harlingen B.V. te Genemuiden (KVK 05075205) en Snijder Scheepselektro Noord B.V. te
Farmsum (KVK 60043830).
Het concern wordt aangestuurd door een en dezelfde directie, waarbij als verantwoordelijk persoon
de heer H. Snijder (directeur) is aangewezen. In het vervolg van de rapportage worden alle
bedrijven aangeduid als Snijder Scheepselektro.

Figuur 2.1
Organogram
Binnen de CO2-Prestatieladder worden drie categorieën van emissies gedefinieerd, deze worden
hierna kort toegelicht.
Scope 1 emissies of directie emissies
Scope 1 of directie emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen
gasgebruik (bijvoorbeeld gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen
wagenpark. Zie ook figuur 2.2.
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. SKAO rekent
‘Business air Travel’ en ‘Personal Cars for business travel’ tot scope 2. Zie figuur 2.2.
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Scope 3 emissies of overige indirecte emissies
Scope 2 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. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van
ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf
aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. SKAO rekent ‘Business air Travel’ en ‘Personal
Cars for business travel’ tot scope 2. Zie figuur 2.2.
Voor certificatie op niveau 3 van de prestatieladder volstaat het om een opgaaf te doen van de
scope 1 en 2 emissies.
Specifiek voor rapporterend bedrijf zijn de volgende scope 1 en scope 2 emissies van toepassing.
Scope 1
Dit zijn de CO2-emissies direct door de eigen organisatie. Bij Snijder zijn dit de emissies door het
gasverbruik (verwarming) en emissies van het eigen wagenpark.
Scope 2
Dit zijn CO2-emissies als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Bij Snijder is dit alleen het elektriciteitsverbruik. Er worden geen privéauto’s gebruikt voor zakelijke ritten en er worden door het bedrijf
geen vluchten gemaakt naar het buitenland.

Figuur 2.2
Scopediagram conform GHG-protocol
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2.2.1 Omvang van rapporterende organisatie
Op basis van de gegevens van 2016 heeft Snijder een CO2-emissie van circa 100 ton. In
overeenstemming met de CO2-Prestatieladder is er sprake van een klein bedrijf.

2.3

Verantwoordelijkheden

Namens de directie is de heer Snijder eindverantwoordelijk voor alle verplichtingen zoals
opgenomen in de CO2-prestatieladder en waaraan wij ons committeren middels certificering op
deze ladder. Deelverantwoordelijkheden zijn, daar waar van toepassing, opgenomen in de
onderliggende stukken en middels deze systematiek gedelegeerd.

2.4

Basisjaar

Het gehanteerde basisjaar is 2016. In 2016 was de totale materiele CO2-emissie 96ton CO2.
71% hiervan kwam voor rekening van het business car travel Diesel (72 ton). De tweede grote
verbruiker was met 13% Business Car Travel Benzine (12 ton). We hebben groene stroom
ingekocht, maar het komt volgens het stroometiket voor 100% uit water uit het buitenland en
volgens de SKAO eisen is dat niet geldig. Vandaar dat met 11% de elektriciteit de 3e grote
verbruiker is (11 ton). De hekkensluiter is de ‘verwarming’ met 5% (5ton). Hier binnen valt het
energieverbruik van het kantoor en het bijbehorende magazijnen en de werkplaats.
De CO2-emissie in het basisjaar was als volgt verdeeld.

Verwarming 5%

Benzine
13%

Elektriciteit 11%

Diesel 71%

Figuur 2.3 Co2-emissie basisjaar
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2.5

Rapportageperiode

De periode waarvoor de CO2-footprint wordt opgesteld betreft het kalenderjaar 2017.

2.6

Verificatie

De CO2-emissie-inventaris is niet geverifieerd door een externe partij.

2.7

Projecten met CO2-gunningvoordeel

In de rapportageperiode zijn er geen projecten met gunningvoordeel aangenomen.
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3

CO2-emissie-inventaris

3.1

CO2-emissies 2017

Het gehanteerde basisjaar is 2016. In 2016 was de totale materiele CO2-emissie 96ton CO2.
71% hiervan kwam voor rekening van het business car travel Diesel (72 ton). De tweede grote
verbruiker was met 13% Business Car Travel Benzine (12 ton). We hebben groene stroom
ingekocht, maar het komt volgens het stroometiket voor 100% uit water uit het buitenland en
volgens de SKAO-eisen is dat niet geldig. Vandaar dat met 11% de elektriciteit de 3e grote
verbruiker is (11 ton). De hekkensluiter is de ‘verwarming’ met 5% (5ton). Hier binnen valt het
energieverbruik van het kantoor en het bijbehorende magazijnen en de werkplaats. Zie ook figuur
2.3 Co2-emissie basisjaar op bladzijde 7 van dit verslag.
Hieronder de gegevens van het jaar 2017.
De diesel is dit jaar 65 ton
Elektra is 10 ton
Verwarming met ruim 7 ton
En de benzine is net geen 5 ton. En wordt dus niet meegenomen
Er is dit jaar een besparing van 13 ton gerealiseerd waardoor we uitkomen op een verbruik van 83
ton in het jaar 2017.
Benzine; 4,94
telt niet mee in
rapportage

Verwarming
7,80
Elektriciteit
10,63

Buisiness car
travel
Diesel 65,03
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In onderstaande tabel zijn de absolute waarden weergegeven voor het basisjaar 2016.
Tabel 3.1
CO2-emissie-inventaris in absolute
CO2-emissie-inventaris (absoluut, ton CO2)

2016

2017

Scope 1: business car travel

84

65,03

Scope 2: Elektriciteitsverbruik (KWH)

11

10,63

4,89

7,80

95

83

Aardgas (verwarming)
Totaal

2018

De totale hoeveelheid CO2-emissies bedroeg in 2016 96,0 ton CO2
De totale hoeveelheid CO2-emissies bedroeg in 2017 83 ton CO2
Om de absolute emissies te kunnen relateren aan het economisch klimaat en de werkzaamheden,
is de CO2-emissie ook relatief inzichtelijk gemaakt. Dit is gerealiseerd door een functionele eenheid
te definiëren in het basisjaar, zijnde de totale materiele CO2-emissie per gereden kilometer. Voor
de verwarming wordt de CO2-emissie gerelateerd aan het aantal graaddagen.
Tabel 3.2
EEI-CO2 totaal
Jaar

Productie-indicator (CO2 per km
per jaar)

2015

0,27 kg CO2/km

2016

0,25 kg CO2/km

2017

0,21 kg CO2/km

2018

Jaar

Productie-indicator (CO2 per
verwarming per jaar)

2015

-

2016

1,7 kg CO2/verwarming

2017

2,8 kg CO2/ verwarming

2018
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3.2

Specificatie scope 1 en 2

In figuur 2.2 zijn de verschillende geïdentificeerde scope 1 emissie bronnen opgenomen,
weergegeven in ton CO2

Figuur 2.2
CO2-emissie bronnen voor scope 1 en 2
In figuur 2.2 is het aandeel van de dieselauto’s in de totale CO2-emissie van Snijder
Scheepselektro duidelijk zichtbaar. Het is ook lastig in te schatten hoeveel Co2 uitstoot er is, omdat
er wisselend gereden wordt. Er zijn klussen hier in de omgeving en dan rij je korte stukken
waardoor je uitstoot hoog zit en we zitten ver weg, waardoor de kilometers meer zijn maar je
doormiddel van cruisecontrole zuiniger kunt rijden.
Maar toch heeft er in 2017 een daling ingezet bij de diesel. De elektra is licht gedaald, we
verwachten in 2018 nog betere resultaten te bereiken daarbij. De benzine is ook gedaald, mede
doordat er een auto weg is. De gas is bijna 1,5 keer gestegen.
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3.3

Specificatie naar projecten

Per emissiebron is bepaald of ze een bijdrage levert aan overhead of aan de projectenportefeuille
als geheel. Er zijn tot op heden geen projecten waarop gunningvoordeel is gekregen. In onderstaande cirkeldiagram is de verhouding overhead en projecten weergegeven. Uit de figuur valt
duidelijk op te maken dat bijna 70% van de CO2-emissies van Snijder Scheepselektro gerealiseerd
wordt door de projecten, zijnde het autoverbruik. De overhead is 18,43%

Figuur 3.1
Verhouding overhead versus projecten voor 2017
3.3.1 Toelichting op de gemaakte inventarisaties
Verbranding van biomassa
Er vindt binnen Snijder Scheepselektro geen verbranding van biomassa plaats.
Verwijdering van emissiefactoren
Bij het bedrijf vond geen verwijdering van emissiefactoren plaats in 2017
Uitzonderingen
Alle geïdentificeerde CO2-bronnen zijn opgenomen in de emissie-inventarisatie.
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3.4

Trends in het energieverbruik

De elektra is licht gedaald in 2017. Een 10,63 tegen een 11,43 in 2016.
De diesel is licht gedaald in 2017. Een 65,03 tegen een 71,74 in 2016.
De benzine is sterk gedaald in 2017. Een 4,94 tegen een 12,75 in 2016.
Het gas is ruim 1,5x gestegen ten opzichte van 2016. 7,80 tegen 4,89.
De benzine is duidelijk gedaald omdat er een auto weg gegaan is. De elektrische auto van Henk
Snijder Sr. is weg en hij heeft een andere auto aangeschaft die niet onder deze bv valt.

3.5

Reductiebeleid en voortgang

3.5.1 Beleid
Gelet op de eigen ambitie en de relatieve positie ten overstaan van sectorgenoten, wordt de
volgende reductiedoelstelling gehanteerd.
Het realiseren van een CO2-reductie van 3% ten opzichte van 2016 in het jaar 2019 (periode 2017
tot en met 2019). Deze reductie wordt gerealiseerd op de totale materiele CO2-uitstoot per
gereden kilometer.
Voor de scope 1 emissies (brandstof van vervoer) hanteren we een doelstelling van 1% CO2
reductie in 2019. De scope 2 emissies hebben een reductiedoelstelling van 2% in 2019 ten
opzichte van 2016.
Uit de CO2-emissie-inventaris komen de volgende meest materiële emissies naar voren.
1. Dieselverbruik voor de auto’s (scope 1).
2. Elektriciteitsverbruik (scope 2).
3. Aardgasverbruik (scope 1)
Deze emissies komen voor circa 84% terug in onze projecten (basisjaar 2016). Primair worden er
reductiemaatregelen geformuleerd voor het dieselverbruik van de auto’s.

3.5.2 Voortgang reductiedoelstellingen
De volgende maatregelen zijn de voorgaande periode getroffen.
- Groene stroom (niet geldig voor SKAO)
- Aanschaf bandenspanningsmeter
- Aanschaf ledverlichting
- Aanschaf bewegingsmelders
- Aanschaf dakraam in magazijn voor meer daglicht
- Aanschaf ledverlichting in werkplaats.
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3.6

Berekeningsmethodiek

3.6.1 Conversiefactoren en verminderingsfactoren
De gehanteerde emissiefactoren voor de CO2-inventaris zijn gebaseerd op de emissiefactorenlijsten van de website www.co2emissiefactoren.nl. Deze emissiefactoren maken het mogelijk om
de uitstoot van CO2 te berekenen. Verwijderingsfactoren zijn niet van toepassing voor het bedrijf.
3.6.2 Kwantificeringsmethode
Voor het opstellen van de CO2-emissie-inventaris is gebruikgemaakt van de kwantificeringsmethodiek van Stichting Adviescentrum Metaal. Binnen deze methodiek is in samenwerking met
het bedrijf geïdentificeerd welke emissiebronnen het bedrijf heeft. Deze zijn vervolgens ingevuld in
een rekensheet, waarna met behulp van de omrekenfactoren van www.co2emissiefactoren.nl
bepaald is wat de CO2-footprint is voor het bedrijf.
Halfjaarlijks wordt vastgesteld wat de meest materiele emissies zijn voor Snijder Scheepselektro.
Hierbij hanteren wij als uitgangspunt voor materialiteit een emissie van 5% van het totaal. Dit is in
overeenstemming met de CO2-Prestatieladder en de ISO 14064-3 (zie omkaderde tekst).
De CO2-emissie-inventaris omvat in ieder geval de emissies die materieel (scope 1 en 2) en
relevant (scope 3) zijn. Of iets materieel of relevant is, is een geval van ‘expert judgement’.
Materieel zijn die emissies van een bedrijf die een dermate omvang hebben, dat ze van invloed zijn
op afwegingen en inschattingen (inclusief reductiedoelstellingen) van beslissers en
belanghebbenden van en rond het bedrijf. […] Als vuistregel voor de drempelwaarde van
materialiteit, wordt voor de CO2-Prestatieladder een waarde van 5% gehanteerd waarbij alle
emissies boven de 5% van de totale emissies materieel zijn.
Bron: CO2-Prestatieladder, handboek 3.0. Onderstreping: Stichting Adviescentrum Metaal.

3.6.3 Verandering berekeningen basisjaar en voorgaande jaren
Wij zouden n.a.v. de Interne audit door Thijs van Rossum afgelopen jaar de eventuele
onzekerheden w.b.t. het autogebruik voor te zijn en hadden we besloten om de gegevens te
baseren op de gereden kilometers met een omrekenfactor. Op deze manier krijgen we een reëler
beeld qua kilometers en Co2 uitstoot en het scheelt werk doordat we de tankgegevens niet meer
hoeven bij te houden. Na overleg met MT is besloten dit nu nog niet te veranderen. Bij eventuele
nieuwe (her) certificering over 3 jaar nemen we dit punt mee.
3.6.4 Onzekerheden
De berekende resultaten hebben een bepaalde onzekerheidsmarge. Oorzaken voor een bepaalde
mate van onzekerheid zijn als volgt.
- Snijder Scheepselektro Noord huurt een ruimte in een bestaand pand waarbij er een vaste prijs
is voor de huur incl. gas, water en licht. Deze kunnen we dus niet meenemen in de emissies.
- Snijder Scheepselektro Harlingen B.V. heeft een container staan in Harlingen. Deze wordt
gebruikt voor de lokale opslag van de goederen en producten en hoeft dus niet gemeten te
worden.
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Initiatieven en bijdragen medewerkers
4.1 Deelname aan initiatieven
Keteninitiatieven
2017. Aangemeld bij het Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland voor 11 oktober.
Status: We hebben dit initiatief bij gewoond als gast op 1 november 2017.
Op 23-11-2017 hebben wij ons ingeschreven bij het sectorinitiatief.
Voor dit jaar hebben we daarmee ons keten initiatief bij gewoond.

4.2
•
•
•

Bijdragen medewerkers
Het scheiden van afval -> bijvoorbeeld de plastic kappen van de schotels. Die zijn allemaal
apart naar Van Dijk in Genemuiden gebracht onder de noemer plastic.
Carpoolen. Het moet mogelijk zijn om meer te carpoolen. Laten we elkaar daar meer bij
aansporen en Johan onze manager ook meer op aanspreken.
Het is soms best mogelijk om van de ene werkplek naar de andere te rijden zonder
tussenstop aan de zaak in Genemuiden. Natuurlijk moet er soms materiaal worden
opgehaald, maar er zijn ook genoeg klusjes die met het standaard materiaal kunnen.
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