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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de 
METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de 
rechtbank Rotterdam. 
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In het kader van de SKAO CO2 prestatieladder ontvangt u via dit bericht onze 
halfjaarlijkse update met betrekking tot ons CO2-uitstoot. 
 
Carbon footprint 2009 – H2 
In de eerste helft van 2009 (ons referentiejaar) is onze carbon footprint bepaald. De 
uitstoot in deze periode bedroeg 54,6 ton. 

Activiteit 
CO2 

(ton/jr)  %

Brandstofverbruik leaseauto's, busjes ed.  9,6   17,6%

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

Elektriciteitsverbruik vestigingen  28,8   52,7%

Elektriciteitsverbruik op bouwlocaties  0,0   0,0%

Gasverbruik vestigingen  16,2   29,7%

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

Aggregaten  0,0   0,0%

Totaal  54,6   100,0%

 
Carbon footprint 2012 – H2 
Ook voor de tweede helft van 2012 hebben we onze carbon footprint vastgesteld. 
De uitstoot in deze periode bedroeg 57,1 ton, exclusief het gasverbruik op locatie 
(129,6 ton). Deze uitstoot wordt veroorzaakt door ons productieproces door het 
gebruik van lasgassen (Ar/CO2). 

Activiteit 
CO2 

(ton/jr)  %

Brandstofverbruik leaseauto's, busjes ed.  12,1   6,5%

Brandstofverbruik vrachtwagens, materieel, ed.  0,6   0,3%

Gasverbruik vestigingen  14,9   8,0%

Gasvormige brandstoffen op lokatie  129,6   69,4%

 ‐ Subtotaal Directe CO2‐emissies (scope 1)  157,2   84,2%

Elektriciteitsverbruik vestigingen  29,5   15,8%

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)  29,5   15,8%

 ‐ Totaal  186,7   100,0%

 
Doelstellingen 
Onze doelstelling voor 2012 is een reductie van 10% ten opzichte van 2009. In de 
tweede helft van 2012 is er volgens de prestatieladder v2 van SKAO en de daarbij 
behorende omrekenfactoren een lichte toename te zien van 4,5% wat overeenkomt 
met 2,5 ton CO2. Reden is gelegen in het gasverbruik van de vestiging en het 
brandstofverbruik van de leaseauto’s en busjes. 
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Voor scope 1, met name het brandstofverbruik van auto’s en materieel, zijn de 
volgende doelstellingen opgesteld: 
1. bij aanschaf van nieuwe personenauto’s kiezen voor een A of B label; 
2. bij aanschaf van nieuwe bestelbussen kiezen voor een model uit de top 10 

zuinige bestelbussen; 
 
Ondernomen acties voor scope 1: 
1. Er is in februari 2011 een nieuwe materieelbus aangeschaft met een euro 5 

motor met roetfilter. Deze auto is in september 2012 getuned (Eco-tuning) zodat 
het verbruik vermoedelijk omlaag gaat. De eerste tijd wordt er zonder tuning 
gereden. Na de tuning zal het verbruik nauwkeurig worden gemonitored. 
Tevens is er een nieuwe personenauto aangeschaft met A-label. 
In juni 2012 is er één personenauto vervangen. Dat was een C-label en is nu een 
zuinigere auto geworden, B-label. 

2. Het pand aan de Magazijnweg 7 is volledig gescand op warmtelekkage. Aan de 
hand van de rapportage is te zien waar de warmtelekkages zich bevinden. 

 
Het brandstofverbruik van de leaseauto’s, busjes ed. proberen we naar beneden te 
brengen door auto’s welke aan vervanging toe waren te vervangen door zuinigere 
minder belastende auto’s. Zie hierboven onder punt 1. 
 
Voor scope 2, met name het elektriciteits- en gasverbruik van onze vestigingen, zijn 
de volgende doelstellingen opgesteld: 
1. het overstappen van grijze naar groene stroom: dit wordt per januari 2013 

effectief. Leverancier van stroom en gas wordt Greenchoice. 
2. good housekeeping, d.w.z. verlichting en verwarming uitdoen in ruimtes waar 

niemand is, sensoren aanbrengen, etc.; 
3. in kaart brengen van mogelijke bezuinigingen door energiezuinige apparatuur, 

verlichting en verwarming. Alle verlichting is inmiddels geanalyseerd. Uit de 
rapportages zijn voorstellen gekomen waarmee onze bedrijfsruimtes 
energiezuiniger verlicht kunnen worden. Dit vergt wat investeringen welke nader 
worden bekeken. 

 
Onze CO2 uitstoot voor het elektriciteitsverbruik van onze vestiging is licht hoger  
geworden. Ten opzichte van H2 2009 is er in H2 2012 meer verbruikt. 
Na de overstap naar Greenchoice zal de conversiefactor van 455g CO2/kWh naar 
aanzienlijk lagere waarden gaan en zal onze berekende CO2 uitstoot sterk dalen. 
 
Ondernomen acties voor scope 2: 
1. Een auto (materieelbus) is getuned om te onderzoeken of dit brandstofbesparing 

opleverd. 
2. Het energiecontract is over gegaan in een groene stroom – en gasleverancier. 
3. Van alle apparatuur is het verbruik, en sluimerverbruik gemeten. De conclusie is 

dat hierin geen grote besparingen zijn te halen. Toch wordt de A0 laserplotter 
vervangen door een inkt-jet plotter. Deze techniek vraagt minder energie. 

 
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u op onze website kijken onder MVO/CO2 
Van een ieder binnen- en buiten onze organisatie verwachten wij een actieve 
inbreng. 
Dus iedereen kan meehelpen! Heb je zelf goede ideeën? Meld dit dan via 
CO2@ctdeboer.nl of CO2@rijnstaal.nl en help de doelstelling te behalen! 
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u op onze website kijken onder MVO. 


