
Verificatie CO2-voetafdruk 
Bedrijven en organisaties die hun CO2-voetafdruk berekenen en actief reduceren zijn competitiever, 
herstellen sneller na een crisis en zijn interessanter voor investeerders.
Een door Vinçotte geverifieerde CO2-voetafdruk heeft nog meer voordelen: u bent zeker dat u op de 
goede weg bent, u verhoogt uw score op platformen zoals het Carbon Disclosure Project (CDP) en u kan in 
vol vertrouwen communiceren naar de buitenwereld. In bepaalde gevallen voldoet u zelfs aan een wettelijke 
verplichting tot verificatie zoals bij het Europese Emissiehandelssysteem (EU-ETS).
In het kader van de Europese Green Deal zijn er nog andere initiatieven genomen of op komst waarbij 
verificatie door een onafhankelijke derde partij belangrijk is, zoals EU Taxonomy, Carbon Border Adjustment 
Mechanism, Carbon Removal Certification, uitbreiding van het EU-ETS.

Your tailor-made solution

We kunnen zowel een voetafdrukberekening van een bedrijf als van een product nakijken.
Samen met u bepalen we hoe de verificatie wordt uitgevoerd. Afhankelijk van uw ambitie en budget kan u kiezen voor een 
limited assurance of een reasonable assurance. We toetsen de berekening af aan de internationaal erkende normen zoals 
ISO14064 voor organisaties, ISO14067 voor producten of het Greenhouse Gas Protocol. Daarnaast controleren we de 
primaire data die gebruikt zijn zoals bv. gereden kilometers, elektriciteitsverbruik, gasverbruik, etc.

Your result

U ontvangt een 'verificatie- of assurance-statement' dat u kunt toevoegen aan uw CO2-voetafdruk. Er wordt ook een 
vertrouwelijk rapport afgeleverd waarin de uitgevoerde verificatieactiviteiten worden beschreven en waarin voorstellen worden 
gedaan voor verdere verbetering van uw voetafdrukberekening.

Please note

ISO14064 – Berekening en rapportage van een CO2-voetafdruk voor organisaties

ISO14064-1 : Specificatie met advies op organisatieniveau voor de kwantificering en rapportage van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen
ISO14064-2 : Specificatie met advies op projectniveau voor de kwantificering, bewaking en rapportage van 
broeikasgasemissiereducties of verwijderingsverbeteringen
ISO14064-3 : Specificatie met advies voor de verificatie en validering van verklaringen inzake broeikasgassen

ISO14067 - Berekening en rapportage van een CO2-voetafdruk voor producten
Greenhouse Gas Protocol
Europees Emissiehandelssysteem (EU-ETS) en de uitbreiding naar andere sectoren
Carbon Border Adjustment Mechanism
Carbon Removal Certification
EU Taxonomy
The European Union Innovation Fund

In which situation?

Voor alle bedrijven en organisaties die hun CO2-voetafdruk meten
Voor de bedrijven en organisaties die wettelijk verplicht zijn om hun CO2-voetafdruk te laten verifiëren
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