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3. Carbon footprint Rijnstaal Alphen bv

Binnen onze bedrijf staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog 

op de agenda. Belangrijk punt hierbij is Duurzaamheid. In dat kader hebben 

wij onze eigen CO2 uitstoot berekend. Rijnstaal Alphen bv wil met deze 

carbon footprint inzicht krijgen en derden inzicht geven in het effect van haar 

activiteiten op de CO2 problematiek.

Om de carbon footprint van onze bedrijf te bepalen, zijn gegevens verzameld 

over alle soorten emissie. Op basis van deze gegevens en de 

conversiefactoren zijn de hoeveelheden CO2 uitstoot bepaald.

Op basis van zes soorten CO2-emissies is de totale CO2-emissie van Rijnstaal 

Alphen bv berekend.

Activiteit CO2 (ton/jr) %

Brandstofverbruik leaseauto's, busjes ed. 13,7 17,3%

Brandstofverbruik vrachtwagens, materieel, ed. 0,0 0,0%

Gasverbruik vestigingen 23,6 29,7%

 - Subtotaal Directe CO2-emissies (scope 1) 37,4 47,0%

Elektriciteitsverbruik vestigingen 42,1 53,0%

Elektriciteitsverbruik op bouwlocaties 0,0 0,0%

Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto 0,0 0,0%

Vliegverkeer 0,0 0,0%

 - Subtotaal Indirecte CO2-emissies (scope 2) 42,1 53,0%

 - Totaal 79,5 100,0%

De totale CO2-emissie van Rijnstaal Alphen bv in 2010 is 79,5 ton CO2. Het 

grootste aandeel hierin, 53%, is afkomstig van 'Elektriciteitsverbruik 

vestigingen.'vestigingen.'

Ten opzichte van 2009 heeft Rijnstaal Alphen bv een reductie van 46,3% 

bewerkstelligd dit komt overeen met 68,7 ton CO2. 68,7 46,34                         

Figuur 1: CO2-emissies scope 1 en 2

Nu Rijnstaal Alphen bv inzicht heeft in haar carbon footprint is de volgende 

stap om reductiedoelstellingen te formuleren. We houden u op de hoogte 

van de CO2 ontwikkelingen binnen onze bedrijf.

3.1 Directe CO2-emissies (scope 1)
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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.

Figuur 2: CO2-emissies scope 1

Brandstofverbruik leaseauto's, busjes e.d.

De totale CO2-emissie van het 'Brandstofverbruik leaseauto's, busjes ed.' is 

gelijk aan 13,7 ton CO2, dit komt overeen met 17,3% van onze gehele CO2-

emissie. Het grootste aandeel hierin, 8,8 ton, is afkomstig van 'Diesel-auto's.'
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Figuur 3: Verdeling brandstofverbruik leaseauto's, busjes e.d.
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Brandstofverbruik vrachtwagens, materieel e.d.

Binnen Civiele technieken deBoer is het brandstofverbruik van het 

'Goederenvervoer algemeen' verantwoordlijke voor 0 ton CO2

Figuur 4: Verdeling Personen- en Goederenvervoer

Gasverbruik

Het gas wordt op onze vestigingslocatie verbruikt voor de verwarming van 

het kantoor en de werkplaats. Het gasverbruik is verantwoordelijk voor 23,6 

ton CO2 dit komt overeen met 29,7% van onze totale CO2-emissie. Het 

gasverbruik is bepaald aan de hand van de jaarafrekening van onze 

gasleverancier.

3.2 Indirecte CO2-emissies (scope 2)

De indirecte CO2-emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door de inkoop 

van elektriciteit op de vestigingslocatie en de bouwlocaties. Zakelijke 
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van elektriciteit op de vestigingslocatie en de bouwlocaties. Zakelijke 

vliegreizen en zakelijk gebruik van privéauto’s behoren tevens tot deze scope

Figuur 5: CO2-emissies scope 2

Elektriciteitsverbruik

Het electriciteitsverbruik van de bedrijfshuisvesting in Nieuwegein is 

verantwoordelijk voor 42,1 ton CO2 dit komt overeen met 53% van onze 

totale CO2-emissie.

Vliegverkeer

Het vliegverkeer is verantwoordelijk voor 0% van onze CO2-emissie.
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