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A SENSE OF URGENCY

Sinds de jaren 60 van vorige eeuw is het bewustzijn gegroeid rond de impact die wij als 
mensen uitoefenen op onze planeet. Over de hele aarde hebben we in de afgelopen decennia 
kunnen waarnemen hoe deze impact onze omgeving verandert. Hier is de klimaatverandering 
één van de belangrijkste uitdagingen die ons als mensheid te wachten staat.  

Onze generatie is de eerste die de gevolgen ziet en meteen ook de laatste die kan ingrijpen 
om het tij te keren. In oktober 2018 waarschuwde het IPCC (International Panel on Climate 
Change) voor een naderend “Tipping Point”. Dit is een kantelpunt waarop onomkeerbare 
gebeurtenissen plaatsvinden. Zo een gebeurtenis is bijvoorbeeld het smelten van de ijskappen 
in Groenland. De meeste oppervlakte op aarde is ingenomen door (zee)water of land. Deze 
oppervlakte absorbeert de warmte van de zon. IJs daarentegen weerkaatst het zonlicht. Dit 
noemt men het albedo-effect. Als het ijs wegsmelt, zal er minder en minder albedo plaatsvinden 
en komt er meer land- en (zee)wateroppervlakte vrij die de warmte van de zon zal absorberen. 
Dit creëert een vicieuze cirkel die een “runaway global warming” kan veroorzaken.  De aarde 
kan hierdoor opwarmen met 4 à 5 °C.  

Het afsmelten van de ijskappen in Groenland is slechts een van de verschillende tipping points. 
In de onderstaande figuur worden nog andere tipping points aangegeven.

Figuur 1: Tipping points
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Figuur 1: Tipping points
In deze figuur is de horizontale zwarte lijn belangrijk als referentie. Deze lijn stelt voor hoe 
ver de temperatuur mag afwijken (+ 2 °C) volgens het huidige klimaatakkoord van Parijs. Ten 
opzichte van deze lijn zijn de geel-oranje-rode balkjes afgebeeld. Deze stellen de drempels 
voor voor de volgende tipping points:  

 ■ Coral reefs: Het verdwijnen van de koraal riffen (bv. The Great Barrier Reef in Australië)
 ■ Albedo effect: Het verdwijnen van oppervlakte bedekt door ijs en sneeuw zal het 

gemiddelde albedo effect van de aarde doen reduceren. Witte oppervlakten hebben 
een veel groter reflectiepercentage dan donkere/zwarte oppervlakten. Dit wil meteen 
zeggen dat ze ook minder snel opwarmen. Als we deze oppervlakten verliezen, wordt het 
gemiddelde albedo effect van de aarde kleiner en warmt de aarde meer op.

 - Arctic summer sea-ice: zeeijs ter hoogte van de Noordpool in de zomer 
 - Alpine glaciers: alpiene gletsjers 
 - Greenland: Groenlandse ijskappen 
 - WAIS: Westelijke ijskap op de Zuidpool 
 - EAIS: Oostelijke ijskap op de Zuidpool 
 - Artic winter sea ice: zeeijs ter hoogte van de Noordpool in de winter 

 ■ Amazone woud: Degradatie van dit woud verlaagt de capaciteit om CO2 uit de atmosfeer 
op te slaan in biomassa

 ■ Boreale wouden: degradatie van deze wouden verlaagt de capaciteit om CO2 uit de 
atmosfeer op te slaan in biomassa

 ■ THC: Thermohaliene circulatie is de circulatie van het zeewater over de verschillende 
oceanen. Deze heeft een invloed op het klimaat en kan zelf beïnvloed worden door het 
smelten van de Groenlandse ijskappen

 ■ Sahel: Vergroening van de Sahel woestijn in Afrika
 ■ ENSO: El Niño Southern Oscillation
 ■ Permafrost: Dooien van de permafrost zorgt voor het vrijkomen van methaan

De positie van de balkjes voor elk van de tipping points ten opzichte van de zwarte horizontale 
lijn is zeer belangrijk. Deze balkjes laten zien hoe hoog het risico is dat bij een bepaalde 
temperatuursstijging een tipping point wordt bereikt (bv. volledige vernietiging van het koraalrif, 
volledig afsmelten van de Groenlandse ijskap, etc.). Zo is voorbij de rode zone het tipping point 
met zekerheid bereikt.
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HET PLAN

Om een scenario van runaway global warming te vermijden, werd er op de klimaatconferentie 
van Parijs 2015 een akkoord onderhandeld dat ondertekend werd door 195 landen. De 
belangrijkste doelen van dit akkoord zijn:

 ■ Ervoor zorgen dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet warmer wordt dan 2°C en om 
maatregelen te verwezenlijken die de temperatuurstijging beperken tot 1,5°C wetende dat 
dit de risico’s en effecten van klimaatverandering aanzienlijk kan reduceren;

 ■ Het vermogen om zich aan de nadelige gevolgen van klimaatverandering aan te passen en 
de veerkracht van het klimaat en de verlaging van de broeikasgasemissie te bevorderen op 
een manier die de voedselproductie niet bedreigt;

 ■ Het creëren van een consistente financiering voor een traject naar lage 
broeikasgasemissies en klimaatbestendige ontwikkeling.

Naar aanleiding van het Parijs akkoord hebben verschillende landen eigen doelstellingen 
opgesteld (INDCs Intended National Determined Contributions) om te voldoen aan de criteria 
van dit akkoord. Zo heeft België zichzelf verbonden om tegen 2020 een reductie van de CO2-
uitstoot te hebben verwezenlijkt van 15% t.o.v. 2005. Tegen 2030 wilt de federale regering een 
reductie verwezenlijken van 35% t.o.v. 2005, hetgeen een zeer uitdagende doelstelling is die 
ambitieuze maatregelen zal vereisen.

No Actio
n

2°C Pathway

Current INDCs

Global Greenhouse Gas Emissions

150
4.5°C

3.5°C

2.0°C

2000 2025 2050 2075 2100

100

50

0

G
lo

ba
l E

m
is

si
on

s 
(G

to
ns

 C
O

2e
/y

r)

Estimated
2100 temp:

Figuur 2: Mogelijke scenario's van de uitstoot 
van broeikasgassen tot 2100
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Figuur 2: Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld
Deze grafiek laat drie scenario’s zien. De blauwe “No Action” lijn toont ons de CO2-uitstoot over 
de volgende jaren als we niets ondernemen. Dit gaat gepaard met een temperatuurstijging van 
4.5°C tegen 2100. De rode lijn toont de CO2-uitstoot in de komende jaren met de doelstellingen 
waartoe de landen, die het klimaatkakkoord hebben ondertekend, zich hebben verbonden. 
Deze doelstellingen staan bekend als de INDCs of de Intended National Determined 
Contributions. Zelfs in dit scenario wordt er nog een temperatuurstijging veroorzaakt van 3.5°C. 
De groene lijn toont het scenario dat zeker moet worden verwezenlijkt volgens het akkoord 
van Parijs. Dit wordt het 2° C pad genoemd. Door dit pad te volgen kan worden vermeden dat 
veel van de voorgenoemde “tipping points” bereikt worden.
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Wanneer een organisatie emissies wil reduceren, is het eerst en vooral zeer belangrijk om te 
weten hoe groot de totale emissie van broeikasgassen effectief is en vooral waar de grootste 
emissiebronnen zitten. Om dit in kaart te brengen wordt er een “Carbon Footprint” opgesteld. 
In het Nederlands ook wel een “CO2-voetafdruk” genoemd. In deze berekening worden al de 
activiteiten van de organisatie omgerekend naar CO2-equivalenten (CO2e). Onder deze noemer 
vallen onder andere de 6 verschillende broeikasgassen die in het Kyotoprotocol van 1997 zijn 
gedefinieerd.

Verschillende beleidsinstrumenten zijn opgesteld om de CO2-emissies te reduceren. Hieronder 
worden 3 voorbeeden gegeven.

Het EU-ETS (EU Emissions Trading System) is daar één van. Het is een beleidsinstrument dat 
opgestart is om een koolstofmarkt te creëren in Europa via een “Cap and Trade” systeem. 
Het is ’s werelds eerste en grootste koolstof markt. Met EU-ETS bepaalt Europa de maximale 
CO2-emissies en verdeelt de emissierechten over verschillende landen en sectoren. Dit noemt 
men de “cap”. Wie meer uitstoot dan er emissierechten werden toegewezen, moet bijkomende 
rechten aankopen. Wie onder de toegekende rechten blijft, kan deze verkopen. Emissierechten 
worden dus verhandeld en het is de markt die de prijs van CO2 bepaalt. Dit noemt men de 
“trade”. 

Een ander beleidsinstrument is dat van de CO2-taks. De overheid legt vast hoeveel een ton 
CO2 kost en er wordt betaald in functie van de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten.

In Nederland werd de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Deze ladder heeft 5 niveau’s. Hoe hoger 
een bedrijf op de ladder staat hoe meer het aantoonbaar “meester” is van haar CO2-emissies. 
Deze ladder wordt veelal gebruikt door overheden bij aanbesteding van infrastructuurwerken. 
Door gebruik te maken van de CO2-prestatieladder kan een overheid bij een publieke 
aanbesteding een contract toewijzen aan een aannemer die eventueel duurder is maar hoger 
op de ladder staat dan een concurrent.

CO2-voetafdruk. What’s in a name?

Het beleid als hefboom

Tabel 1: Verschillende broeikasgassen en hun effect t.o.v. CO2

*Hangt van de gebruikte HFC of PFC af.

Gas Broeikasgaseffect 
(voor 100 jaar tijdshorizon) 

Koolstofdioxide (CO2) 1 
Methaan (CH4) 30 

Stikstofoxide (N2O) 265 
Fluorkoolwaterstoffen (HFC’s) 4 – 12400* 

(Per)Fluorkoolstof (PFC’s) 6630 – 17400* 
Zwavelhexafluoride (SF6) 23500 
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Een CO2-voetafdruk kan niet alleen opgesteld worden voor een organisatie als geheel, maar 
evenzeer voor een product, een productiesite, een proces, een vloot, ... 
Voor elk van deze type voetafdrukken is het belangrijk af te bakenen wat wordt meegenomen 
in de berekening. Hiervoor werden verschillende standaarden ontwikkeld. De meest gekende 
standaarden zijn het Greenhouse Gas Protocol, Bilan Carbone, de ISO14064 (voor organisaties) 
en de ISO14067 (voor producten).

Voor organisaties bijvoorbeeld wordt er toegelicht in het Greenhouse Gas Protocol hoe men 
de grenzen van een organisatie kan afbakenen wanneer men een CO2-voetafdruk wenst te 
berekenen: 

1. Equity share approach 
Met deze benadering worden de grenzen bepaald door het percentage van aandelen 
dat een bedrijf of organisatie heeft in een bepaald proces waar broeikasgasemissies uit 
voortvloeien. Het weerspiegelt de economische belangen van het bedrijf in dat proces.

2. Control approach 
Met deze benadering worden de grenzen bepaald door de processen waar een bedrijf 
of organisatie controle over heeft. De broeikasgasemissies die uit deze processen 
voortvloeien worden voor de volle 100% meegerekend. Controle kan op twee manieren 
geïnterpreteerd worden: operationele of financiële controle.

a.  Operational control 
  Een bedrijf of organisatie heeft operationele controle over een proces als het de 
  volledige autoriteit heeft om zaken te introduceren en te implementeren in het  
  proces.

b.  Financial control 
  Een bedrijf of organisatie heeft financiële controle over een proces als het de  
  mogelijkheid heeft om het financiële of operationele beleid van het proces te  
  sturen, met het oog op het behalen van economische voordelen.  
  Bijvoorbeeld: Als een bedrijf recht heeft op een meerderheid van de voordelen of  
  risico’s van een proces.

In praktijk wordt veelal de operationele controle gebruikt voor de bepaling van de grenzen van 
een organisatie.

Hoeveel is 1 ton CO2?

 ■ 9.500 km met een gemiddelde auto rijden
 ■ 1 maal heen en terug met het vliegtuig van Brussel naar 
Marrakech (1 passagier economy class)

 ■ 2 maanden een huis verwarmen (350 liter stookolie of 
450m³ aardgas)
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Als de grenzen van een organisatie zijn vastgelegd worden alle CO2-emissiebronnen binnen 
deze grenzen in kaart gebracht en onderverdeeld in 3 categorieën:

Scope 1: Directe broeikasgasemissies
Dit zijn emissies die veroorzaakt worden door bronnen die eigendom zijn of gecontroleerd 
worden door de organisatie. Denk maar aan gasverbruik, bedrijfswagens, koelgassen in 
airco-installaties, etc.
Scope 2: Indirecte broeikasgasemissies voor elektriciteit of warmte
Dit zijn emissies veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit of warmte. Deze emissies 
vinden niet plaats bij de organisatie maar komen vrij bij de producent van verbruikte 
elektriciteit of warmte.  
Scope 3: Andere indirecte broeikasgasemissies
Dit zijn emissies die afkomstig zijn van stroomopwaartse en stroomafwaartse bronnen. Ze 
worden veroorzaakt door de activiteiten van de organisatie, maar de organisatie is geen 
eigenaar van de bron en heeft er geen controle over. Het kan hierbij gaan over business 
travel, inkomende materialen/grondstoffen, aankoop van papier, IT-materiaal, inhuren van 
dienstverleners, productie van afval, gebruik van verkochte producten, etc.

SCOPE 1

CO2
SF6 CH4 N2O PFCsHFCs

DIRECT SCOPE 3
INDIRECT

PURCHASED ELECTRICITY
FOR OWN USE

FUEL
COMBUSTION

COMPANY OWNED
VEHICLES OUTSOURCED ACTIVITIES

CONTRACTOR
OWNED VEHICLES

WASTE
DISPOSAL

EMPLOYEE BUSINESS
TRAVELPRODUCTION

PURCHASED
MATERIALS

PRODUCT
USE

SCOPE 2
INDIRECT

Figuur 3: Verdeling van de emissiebronnen in 3 verschillende scopes
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Emissiebronnen hebben allen één of meerdere specifieke eenheden waarin ze worden 
uitgedrukt. Gas en elektriciteit kunnen beide worden gerapporteerd in kWh. Maar gas kan 
evenwel ook in m³ worden uitgedrukt. Het gebruik van bedrijfswagens wordt dan weer in 
aantal gereden kilometers of het aantal liters verbruikte brandstof weergegeven. Dit zijn de 
activiteitendata (primaire data).

KWh, l, m³, km… zijn natuurlijk nog geen kg CO2e.  Voor de omrekening van de activieteitendata 
naar kg CO2e maakt men gebruik van emissiefactoren via volgende formule: activiteitendata 
x emissiefactor. De emissiefactor voor 1 liter diesel is bv. 3,16 kgCO2e/liter . Dit wil zeggen dat 
bij de verbranding van 1 liter diesel 3,16 kg CO2e vrijkomt. De emissiefactor voor het koelgas 
R134a is 1430 kgCO2e/kg wat betekent dat wanneer 1 kg R134a ontsnapt in de atmosfeer dit een 
opwarmingseffect zal veroorzaken dat equivalent is aan 1430 kg CO2 (bron emissiefactoren: CO2 
emissiefactoren.nl Diesel (EUR) en R134a, juli 2019).

Emissiefactoren kunnen worden teruggevonden in (publieke) databanken, bij leveranciers en 
producenten, zoals de elektriciteitsleveranciers, spoorwegbeheerders, dienstverleners, ... 
Het is best dat de emissiefactoren zo recent mogelijk zijn en door onafhankelijke derden/experts 
goedgekeurd. Emissiefactoren kunnen ook per land verschillen voor bijvoorbeeld elektriciteit in 
funtie van energiemix.

Eens alle emissiebronnen zijn omgezet naar kg CO2e kunnen de verschillende emissies bij 
elkaar opgeteld worden om de totale CO2-voetafdruk te bepalen. Emissiebronnen kunnen met 
elkaar vergeleken worden en hot spots kunnen worden geïdentificeerd. Dit is belangrijk om de 
reductieopties te bepalen. 

CO2 neutraliteit wordt steeds vermeld als extra actie 
omtrent duurzaamheid. Er is zeker een meerwaarde. 

Grotere klanten vragen er specifiek achter.
Sustainability coordinator @ Beyers Coffee

“ ”
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In de onderstaande figuur worden de verschillende stappen om het CO2 Neutral Label te 
bekomen weergegeven en toegelicht. 

DATA 
COLLECTION CALCULATE REDUCE OFFSET VERIFY COMMUNICATIE

SERVICE END-2-END

Figuur 4: 6 stappen om CO2 neutraal te worden

1. Data Collection: Deze stap is zeer belangrijk. Hier wordt de primaire data verzameld 
zoals het gasverbruik, de gereden kilometers, etc. Op basis van deze gegevens wordt de 
CO2-voetafdruk bepaald.

2. Calculate: In deze stap wordt de totale CO2-voetafdruk berekend, kunnen hot spots 
worden geïdentificeerd en kan de evolutie van de voetafdruk over de jaren heen worden 
bepaald.  

3. Reduce: Door middel van de berekening kan men de hot spots identificeren en 
reductieopties bepalen om de totale CO2-voetafdruk te verlagen.

4. Offset: De overige emissies die moeilijk te reduceren zijn of slechts tegen een zeer hoge 
kost, worden gecompenseerd door te investeren in robuuste klimaatprojecten.

5. Verify: In deze stap worden alle berekeningen van de carbon footprint afgetoetst met 
de standaarden en normen. Eveneens wordt er nagegaan of de compensatie op een 
correcte manier verlopen is.

6. Communicate: Tenslotte moet er correct en transparant gecommuniceerd worden voor 
welk aspect CO2 neutraliteit behaald is.

Hoe bekom ik het CO2 Neutral Label?
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Eenmaal men bewust is van de CO2-emissies volgt de belangrijkste fase van de weg naar CO2-
neutraliteit: de reductie van CO2-emissies. Hoe CO2 te reduceren hangt sterk af van de activiteiten 
van een organisatie en de hot spots die werden geïdentificeerd. Opties voor het reduceren van 
CO2-emissies zijn bv. : het overschakelen naar groene energiecontracten, vergroening van het 
wagenpark, stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets als transportmiddel, 
overschakelen op LED-verlichting, veranderen van het gas dat gebruikt wordt voor koeling, etc. 
Soms ligt de winst ook in het aanpassen van zeer bedrijfsspecifieke productieprocessen.

CO2 neutraal worden door enkel emissies te reduceren is in de praktijk vaak moeilijk. Daarom dat 
het zeer waarschijnlijk is dat CO2-compensatie een belangrijke rol zal spelen bij het bereiken van 
CO2-neutraliteit. 

Simpelweg de emissies die veroorzaakt zijn door de activiteit van je bedrijf volledig te 
compenseren zonder enige CO2-reductie, is niet ambitieus genoeg om het CO2 Neutral Label 
te bekomen. Het finale doel van het label is om bedrijven aan te zetten de maximale emissie te 
gaan reduceren zodat op termijn compensatie niet meer nodig is.

Het CO2 Neutral Label is een samenwerking 
tussen CO2logic en Vinçotte. Het CO2 Neutral
label garandeert dat de gevalideerde 
organisaties actief hun CO2-uitstoot 
berekenen, reduceren en indien nodig 
compenseren zodat ze CO2 neutraal 
werken. Dit label verzekert dat de erkende 
bedrijven echte klimaatambities hebben en  
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
met het oog op een duurzamere toekomst. 
Meer informatie over het label kan men 
vinden op www.co2-neutral-label.org en via 
YouTube.

Drukkerij Van Der Poorten haalt er een bepaalde eer uit 
voor zichzelf, een goed gevoel dat ze maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.
Het commerciële resultaat ligt wat moeilijker. Extern moet 

het bewustzijn nog groeien omtrent CO2 neutraal papier.
Filip Van Wezemael @ Drukkerij Van Der Poorten

“
”
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Compensatie is een hoeksteen in het bereiken van CO2-neutraliteit. Wanneer na reductie de 
resterende emissie zeer moeilijk of slechts tegen een zeer hoge kostprijs kunnen vermeden 
worden, is het efficiënter om klimaatprojecten elders te ondersteunen waar deze emissiereductie 
wel haalbaar is tegen een redelijke prijs. CO2 kent immers geen landsgrenzen. CO2 die eender 
waar op aarde wordt uitgestoten of vermeden, heeft gevolgen voor de globale opwarming van de 
aarde. Voorbeelden van dergelijke klimaatprojecten zijn: ontbossing voorkomen, hernieuwbare 
energieprojecten zoals zonneparken, windparken & biogas, duurzame bosprojecten, etc.

Binnen het kader van het CO2 Neutral Label worden enkel gecertificeerde klimaatprojecten 
aanvaard voor compensatie van emissies die voldoen aan de hoogste standaarden en die 
onafhankelijk gecertificeerd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de Gold Standard en de VCS (Verified 
Carbon Standard) gecertificieerde klimaatprojecten.

Eén van de belangrijkste criteria waaraan een klimaatproject binnen deze standaarden moet 
voldoen is “additionaliteit”. Dit betekent dat het aantoonbaar moet zijn dat het klimaatproject niet 
zou gerealiseerd worden zonder de externe financiering via de verkoop van de vermeden CO2-
emissies. Een klimaatproject dat op zichzelf rendabel is, zal dus niet in aanmerking komen. 
Andere criteria waaraan klimaatprojecten moeten voldoen zijn: reële en meetbare reducties, 
geen carbon leakage, permanente reducties, gecertificeerd en socio-economische benefits (zie 
figuur 5).

Het doel van deze standaarden is finaal te garanderen dat klimaatprojecten robuust zijn maar ook 
dat ze verder gaan dan enkel het reduceren van de broeikasgasemissies. Klimaatverandering 
is immers geen één-dimensionale uitdaging. Inspanningen die broeikasgasemissies reduceren, 
moeten eveneens de wereld helpen om op een duurzame manier te ontwikkelen. Dit gaat 
over toegang faciliteren tot schone energie, water, goede gezondheid, gezonde voeding, 
veilig leefmilieu en een bloeiend ecosysteem. Klimaatprojecten worden afgetoetst aan de 17 
verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) die zijn opgesteld door de Verenigde 
Naties in 2015. Dit betekent dat klimaat- en ontwikkelingsprojecten allesomvattend en van grote 
impact moeten zijn. Zo rendeert elke geïnvesteerde euro optimaal.

COMPENSATIE VIA KLIMAATPROJECTEN

In het begin was het eerder een prestige project, 
terwijl het nu onderdeel is geworden van onze 

beleidsstrategie en beleidsvoering. 
Naar de cliënten en personeel toe is het belangrijk om aan 

te tonen dat we milieubewust zijn….
Olivier Van Eesbeecq Head of ICT & Facilities @ Stibbe

“
”
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CO2logic ontwikkelde het label al in 2007 en sinds 
2015 werken Vinçotte en CO2logic samen rond het 
CO2 Neutral Label voor een onafhankelijke "third party 
control". CO2logic voert jaarlijks de berekeningen van 
de CO2-voetafdruk uit, helpt bij het ontwikkelen van 
reductiemaatregelen en biedt de mogelijkheid voor 
het compenseren van de resterende CO2-emissies.  

Vinçotte staat in voor de validatie van elk toegekend 
CO2 Neutral Label. Hierbij wordt nagegaan of de 
berekeningen van de CO2-voetafdruk conform een 
erkende standaard verlopen zijn. Zijn er maatregelen 
genomen om CO2 te reduceren? Zijn de resterende 
CO2-emissies gecompenseerd via een gecertificeerd 
klimaatproject?

Om deze validatie uit te voeren heeft Vinçotte een 
validatieprotocol opgesteld waarin duidelijk vermeld 
staat hoe het hele proces verloopt en wat er wordt 
gecontroleerd. 

Tot slot wordt er ook nagegaan dat er correct wordt 
gecommuniceerd over het label. Zo zal het label 
steeds vermelden voor welk aspect CO2-neutraliteit 
is behaald: company, fleet, process, etc. Het label zal 
ook een referentie bevatten naar de factuur voor de 
compensatie van de resterende emissies evenals het 
jaartal. 

Bij de toekenning van het label wordt ook een 
certificaat overhandigd. Op dit certificaat staat een 
verklarende tekst die nog meer transparantie biedt 
voor welke processen CO2-neutraliteit werd bereikt.

Validatie door onafhankelijke derde partij
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