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Inleiding 
Op basis van de diverse soorten CO2-emissies is de totale CO2-emissie (scope 1 & 2 
emissie conform ISO 14064) van de KoningGroep berekend. De totale CO2-emissie van is 
in 2013 nagenoeg is gelijk gebleven ten opzichte van 2012/2011. Het grootste aandeel 
hierin, is afkomstig vanuit het eigen wagenparkbrandstof. In de tabel is de totale 
CO2-emissie onderverdeeld naar de verschillende soorten weergegeven. 
 

 
 
 
 
Directe CO2-emissies (scope 1) 
De directe CO2-emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door het brandstofverbruik 
van het eigen materieel, het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en het 
gasverbruik. 
 
Brandstofverbruik auto’s 
De totale CO2-emissie van het brandstofverbruik eigen wagenpark is stijgende. De 
verdeling tussen benzine en diesel auto’s is nagenoeg gelijk. Een en ander een gevolg van 
het steeds zuiniger worden van de benzine auto’s een een substantieel deel van hybride 
wagens. 
Gezegd dient te zijn dat het wagenpark in 2013 ong. 18% groter is ten opzichte van 
2012/2011. Waarmee gesteld dat de CO2-emissie per gebruiker dalend is geweest. 
 
Brandstofverbruik materieel 
De CO2-emissie door het brandstofverbruik materieel wordt veroorzaakt door het 
verbruik van diesel. De CO2-emissie door diesel verbruik materieel wordt bepaald aan de 
hand van de project administratie. Hier wordt per project diesel ingekocht en aan het 
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project toegewezen. Gebleken is dat tengevolge van een project dieselverbruik gestegen 
is. 
 
Gasverbruik  
Het gas wordt op de vestiging verbruikt voor de verwarming van het kantoor en de 
hallen. Het gasverbruik is bepaald aan de hand van jaarafrekeningen van de 
gasleverancier. 
 
Onderbouwing carbon footprint scope 1 
De CO2-emissie door brandstoffen is berekend aan de hand van de volume-eenheden van 
de verbruikte brandstoffen. De brandstofverbruiken worden berekend aan de hand van 
het tankgedrag en registratiesystemen op de auto’s. 
Deze methode is inzichtelijk en transparant. doorgevoerd. Bij de CO2-emissieberekening 
is dus de emissie voor privékilometers meegenomen. 
 
Wijzigingen in de geïnventariseerde emissies zijn niet aan de orde. Tevens zijn geen 
wijzingen in de analyse methode doorgevoerd. 
 
2.1. Indirecte CO2-emissies door energieopwekking (scope 2) 
De indirecte CO2-emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door de inkoop van 
elektriciteit op de locatie, zakelijk gebruik van privéauto’s en zakelijke vliegreizen. 
 
Elektriciteitsverbruik  
Het elektriciteitsverbruik is gebaseerd op de jaarafrekening van de leverancier.  
 
Brandstofverbruik 
Het wagenpark heeft het meeste effect op de CO2 emissie. Daarnaast is te verwachten 
dat deze verhouding steeds groter zal worden tengevolge van het toenemen van het 
aantal activiteiten. Een en ander zal steeds verder uitgewerkt worden. 
 
Vliegverkeer  
In 2013 is het vliegverkeer uitgebreidt ten opzichte van 2012. Naar verwachting zal door 
het innemen van een steeds internationalere houding het vliegverkeer verder uitbreiden.  
 
Onderbouwing carbon footprint scope 2 
Binnen de rapportage zijn de CO2-emissie geïdentificeerd. Geen van de bronnen zijn 
uitgesloten.  
Het binden of compenseren van scope 2 emissies heeft niet plaatsgevonden. 
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