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Inleiding
Dit document zal zich richten op de CO2 emissie inventaris 2019 van De Leeuw Groep B.V. Deze documentatie gaat
conform de ISO 14064-1 registratie.
De reden voor de emissie inventaris is het door ProRail geinitieerde CO2 reductie instrument, wel genoemd de CO2
Prestatieladder. De CO2 Prestatieladder richt zich op het reduceren van CO2 binnen de organisatie en het
aanmoedigen van samenwerkingen binnen de keten. De CO2 Prestatieladder is opgedeeld in vier invalshoeken,
namelijk:
A. Inzicht
B. Reductie (Ambitie) van CO2-emissies
C. Transparantie (intern en extern)
D. Participatie in CO2 initiatieven
De ladder is daarnaast opgedeel in vijf ladderniveaus. Per invalshoek zijn er stappen te ondernemen en te behalen
voor het specifieke niveau. De Leeuw Groep B.V. is gecertificeerd voor niveau 5.

1.0 DE ORGANISATIE
1.1 Organogram Juridische structuur van het bedrijf
De Leeuw Groep B.V.

Gebr. de Leeuw B.V.

De Leeuw Renovatie B.V.

De Leeuw Materieel B.V.

De Leeuw Infra B.V.

De Leeuw Groep B.V.
Dient als moedermaatschappij voor alle ondernemingen binnen de organisatie
Gebr. de Leeuw B.V. (Werkmaatschappij)
Gebr. de Leeuw B.V. is in 1977 opgericht als verhuurbedrijf van grondverzetmachines. Inmiddels is de onderneming
uitgegroeid tot een aannemersbedrijf werkzaam in de Grond-, Weg- en Waterbouw.
Gebr. de Leeuw B.V. neemt dan ook de leiding binnen de organisatie en is zowel intern als extern onder deze naam
bekend. De werkzaamheden worden gerealiseerd met personeel dat zelf opgeleid word, (deels) met materieel dat zelf
ontwikkeld word en methodes die in combinatie met duurzaamheid bedacht en toegepast worden. De GWWopdrachten worden uitgevoerd voor overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven rond een straal
van ongeveer 80 kilometer rond Oosterhout, Noord-Brabant.
De Leeuw Renovatie B.V. (Werkmaatschappij)
De Leeuw Renovatie is in 2014 opgestart als het zusterbedrijf van Gebr. de Leeuw B.V. Omdat we zijn blijven
innoveren en ontwikkelen zijn we onze expertise gaan splitsen om op alle vlakken op een evenwichtige manier onze
aandacht te kunnen vestigen De Leeuw Renovatie neemt dan ook vanaf 2014 het 'renovatietechnieken- stokje' over
van Gebr. de Leeuw.
De Leeuw Materieel B.V.
De Leeuw Materieel heeft als doel het beheren van het materieel en neemt geen deel in de activiteiten.
De Leeuw Infra B.V.
De Leeuw Infra B.V. heeft als doel het beheren van het personeel en neemt geen deel in de activiteiten.

1.2 Organogram bedrijfsindeling

1.3 Verantwoordelijk
Directeur

Mark de Leeuw

Directie

KAM- coördinator

Djeny Wouters

Onderzoek & Adviesbureau

Rikko Fransen

Auteur en verantwoordelijk
voor de gehele certificering
Onafhankelijke controle

1.4 Gerapporteerde periode en referentiejaar
De periode waar dit verslag zich op richt is het gehele kalenderjaar van 2019. Met als referentiejaar 2014 en
toekomst doelstellingen genomen t/m het jaar 2021.

1.5 Omvang van het bedrijf
Voor het vaststellen van de omvang van het bedrijf is gebruik gemaakt van tabel 4.1 Groottecategorieën CO2Prestatieladder uit het SKO handboek 3.0. De Leeuw Groep B.V. is vastgesteld op Groottecategorieën Klein bedrijf.

2.0 ORGANISATORISCHE GRENS
Om de organisatorische grens te bepalen voor De Leeuw Groep B.V. zijn alle CO2 emissies verzameld voor de
activiteiten waar De Leeuw Groep de leiding heeft. Dit is conform de NEN-EN-ISO 14064 controle benadering,
ofwel de operationele controle.
De Leeuw Groep B.V. functioneert als holding van het bedrijf met als dochterbedrijven/ werkmaatschappijen De
Leeuw Infra B.V., Gebr. de Leeuw B.V., De Leeuw Renovatie B.V. en De Leeuw Materieel B.V.. De focus voor
energiebesparing ligt dan ook op de grootste energiestromen van de gehele holding ( De Leeuw Groep B.V.).Het
organogram van de onderneming is te vinden in hoofdstuk 1.1.
De emissies van De Leeuw Groep B.V. komen voort uit de werkplaats/kantoor en de projecten van de
onderneming. Onder projecten valt ook het transport welke zorgen voor toe- en afvoer van materieel, materiaal
en afval.

2.1 GHG Protocol Corporate Standard
Voor het inventariseren van de emissies veroorzaakt door De Leeuw Groep B.V. wordt gebruik gemaakt van het
SKAO handboek 3.0 (Methode 1) waarvoor het 'Green House Gas Protocol als logisch vertrekpunt wordt gebruikt'.
Op holding niveau wordt de totale emissie inventaris opgedeeld in drie verschillende scopes die hieronder uitgezet
zullen worden:
Scope één emissie→ Emissies of directe emissies. Deze richten zich op emissies van de eigen organisatie. Dit zijn
bijvoorbeeld het eigen gasverbruik en het wagenpark.
Scope twee emissies→ Emissies of indirecte emissies. Dit zijn emissies die ontstaan door opwekking van elektriciteit
die de organisatie zelf gebruikt.
Scope drie emissies of overige indirecte emissies→Dit zijn emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van het
bedrijf. Ze komen voort uit bronnen die geen eigendom zijn van- of beheerd worden door het bedrijf. Dit zijn
bijvoorbeeld emissies die voortkomen uit ingekochte materialen.

2.2 Kwantificatie methode
De kwantificatie methode die De Leeuw Groep B.V. gebruikt om de emissie inventaris te realiseren is de ISO 14064-1
'calculation method based upon GHG activity data, multiplied by GHG emission factors'.
VERBRUIK (ACITIVTY DATA) X EMISSIE FACTOR (GHG EMISSION FACTOR)= CO2 UITSTOOT

Het kan ook voorkomen dat het verbruik bekend is maar dat hier geen conversiefactor voor is. Dit is bijvoorbeeld
voorgekomen bij het materieel waar geen kilometers, dus liter verbruik vermeld stonden, maar het aantal draaiuren. In
deze situatie wordt de volgende formule gebruikt:
VERBRUIK (ACITIVTY DATA) X ENERGIE INDICATOR X EMISSIE FACTOR (GHG EMISSION
FACTOR)= CO2 UITSTOOT
Als basis voor de emissieberekeningen hanteren wij:
-

de omzet
de geregistreerde gereden kilometers van ons totale wagenpark;
de draaiuren van ons materieel.

2.3 Meetgegevens en conversiefactoren
De emissiefactoren zijn afkomstig van de Wijzigingenlijst SKAO handboek 3.0 'bijlage A; blz. 19 t/m. Deze zijn
gebruikt voor de meeste berekeningen. De berekeningen welke gebruik maakten van de conversiefactoren van het
SKAO handboek maakten ook gebruik van de eerste formule die hierboven weergegeven word.
De data verzameling heeft op een zo betrouwbaar mogelijke manier plaatsgevonden. De kilometerstanden en
urenstanden worden wekelijks bijgehouden en zijn daardoor goed terug te vinden. De meetgegeven en bronnen van
de emissie inventaris scope één en twee zijn hieronder weergegeven.
Bedrijfs
Subonderdeel
Emissie Verbruiksdata
Conversiefactor Conversiefactor
onderdeel
bron
(WTW)
bron
Werkplaats/
kantoor

Project

Mobiliteit

Elektriciteit

stroom

Verwarming

Aardgas

Transport
(vrachtwagens)
Brandstof Materieel

Diesel

Eindafrekening
administratie
Eindafrekening
administratie
Meetgegevens

0,649
Kg CO2/kWh
1,89
Kg CO2/m3
3,230
Kg CO2/L
3,230
Kg CO2/L
3,230
Kg CO2/L
1,725
Kg CO2/L

CO2 emissiefactoren

Diesel

Meetgegevens

Aggregaat

Diesel

Meetgegevens

Overige energiedragers
voor andere doeleinden
dan vervoer
Overige energiedragers
voor andere doeleinden
dan vervoer
Vervoer personeel

Productiegassen

Afrekening administratie

Smeeroliën

Afrekening administratie

3,035
Kg CO2/L

CO2 emissiefactoren

Diesel

Meetgegevens

3,230
Kg CO2/L

CO2 emissiefactoren

CO2 emissiefactoren
CO2 emissiefactoren
CO2 emissiefactoren
CO2 emissiefactoren
CO2 emissiefactoren

A. INZICHT
1.A Energiestromen inventarisatie
1.A.1 Identificatie energiestromen
Diesel
Aardgas

Elektriciteit

Smeeroliën

Gassen

1.A.2 Analyse energiestromen
Diesel
Diesel wordt gebruikt voor de vrachtwagens die rijden voor de onderneming, de machines, het wagenpark inclusief de
directiewagens. In de tabel is de conversie gedaan op basis verbruikte liters brandstof. Deze hoeveelheid is op basis
van gereden kilometers van al onze voertuigen en draaiuren van het materieel.
Aardgas
Aardgas werd voorheen binnen de onderneming gebruikt voor het verwarmen van het kantoor en de werkplaats
alsmede voor het verwarmen van het water.. Sinds medio 2018 is er geïnvesteerd in een luchtwarmtepomp die op
elektrische Air Conditioners zitten aangesloten. Het gebruik van de radiatoren is hiermee overbodig geworden. De
individuele vertrekken op het kantoor worden nu verwarmd/gekoeld middels elektriciteit i.p.v. gas. Alleen het water
wordt vooralsnog verwarmt middels een cv-installatie. Wel is de oude cv ketel vervangen in 2017 voor een nieuwe cvinstallatie die zuiniger is in het gas verbruik.
Elektriciteit
Binnen De Leeuw Groep B.V. wordt elektriciteit voor verschillende doeleinden gebruikt. We verkoelen en verwarmen
de vertrekken middels airco’s, welke functioneren op elektriciteit. Ook de verlichting, de computers, machines op de
werkplaatsen en de keuken, welke uit een koelkast, vaatwasser en koffiezetapparaat bestaan, verbruiken elektriciteit.
Smeerolie
Wordt gebruikt in het totale wagenpark en het materieel.
Gassen
Produktiegassen (acetyleen en propaan) worden in de werkplaats en op de projectsites gebruikt. Echter het aandeel
van deze gassen in de totale CO2 emissie is veel lager dan 2% van het totaal. Omdat deze energiestromen in
vergelijking met overige nihil zijn kunnen deze worden verwaarloosd. Tijdens de inventaris van 2019 zal deze dan ook
niet meer worden meegenomen in de footprint.
Scope één→ Directe GHG Emissies
Voor De Leeuw Groep B.V. vallen onder scope één verschillende emissies. Zo wordt de werkplaats en het kantoor
verwarmd met aardgas welke valt onder scope één. Hiernaast is het materieel en het vervoer wat wordt gebruikt voor
de projecten ook meegerekend met scope één. Onder materieel valt ook de aggregaat die gebruikt wordt voor het
opwekken van stroom op de projecten. Deze aggregaat draait op diesel. In totaal rekent de onderneming dus de
uitstoot van de hoeveelheid dieselverbruik en de hoeveel aardgas tot de CO2 uitstoot van scope één.
Ook valt onder deze scope de verbruikte produktiegassen in onze werkplaats en op de projectensites.
Scope twee→ Indirecte GHG Emissies
Onder scope twee valt het zakelijk rijden. Voor de onderneming houdt dit in de auto's van de uitvoerder, projectleiders
en de directie die dagelijks de projecten bezoekt. Hiernaast wordt het ingekochte elektriciteitverbruik, welke gebruik
maakt van gedeeltelijk groene stroom, meegerekend. Deze elektriciteit werd vooral verbruikt door de verlichting in de
werkplaats en het kantoor.
Scope drie→ Overige Indirecte GHG Emissies
Voor De Leeuw Groep B.V. vallen hieronder papierproductie, afvalverwerking en het woon- werkverkeer.

2.A. Inzicht energieverbruik 2.A.1 Analyse energieverbruik

Energiestromen
Diesel
Elektriciteit
Aardgas
Smeeroliën
Produktiegassen
Totaal

2014
96 %
2%
1%
1%
0%
100 %

2015
95 %
3%
1%
1%
0%
100 %

2016
94 %
3%
1%
1%
0%
100 %

2017
95 %
3%
2%
0%
0%
100%

2018
94%
4%
1%
1%
0%
100%

2019
95%
4%
0%
1%
0%
100%

2019

0% 1%
0%
4%

Diesel
Elektriciteit
95%

2.A.2 Analyse energieverbruik per bedrijfsonderdeel
Bedrijfsonderdeel

Subonderdeel

Emissiebron

Projecten

Brandstof transport,
Materieel en aggregaat
Brandstof personeel
Verwarming
Elektriciteit
Produktiegassen
Smeeroliën

Diesel

461,3 ton CO2

Diesel
Aardgas
Stroom
Acetyleen/propaan
Olie

157,3 ton CO2
1,5 ton CO2
25,0 ton CO2
0,1 ton CO2
5,7 ton CO2
626,4 ton CO2

Mobiliteit
Werkplaats/kantoor

Totale CO2 uitstoot

CO2 uitstoot

Hierboven is te zien wat de verschillende emissies zijn per bedrijfsonderdeel. Voor De Leeuw Groep B.V. zijn
verschillende soorten brandstof verbruik te vinden. Deze omvatten het volgende:
Brandstof transport. Dit is het vervoer van de vrachtwagens onder beheer van de onderneming.
Brandstof materieel. Onder materieel verstaan we de wielladers, trekkers, graafmachines, het werkschip en overig
kleiner materieel.
Brandstof aggregaat. Dit is de aggregaat die wordt gebruikt voor het aanleveren van elektriciteit op projecten.
Brandstof personeel. Hieronder vallen de auto's en busjes die worden gebruikt om het personeel van huis naar het
project te vervoeren. Ook het vervoer van en naar verschillende projecten valt hieronder.
Verwarming. Verwarming geeft de gegevens weer van de aardgas die in het rapportjaar nodig was om het kantoor en
de werkplaats op te warmen.

3.A Emissie inventaris per scope
3.A.1 Scope één inventaris
Bedrijfsonderdeel

Subonderdeel

Emissiebron

Projecten

Brandstof transport,
Materieel en aggregaat
Brandstof personeel
Verwarming
Produktiegassen
Smeeroliën

Diesel

461,3 ton CO2

Diesel
Aardgas
Acetyleen/propaan
Olie

85,6 ton CO2
1,5 ton CO2
0,1 ton CO2
5,7 ton CO2
554,2 ton CO2

Mobiliteit
Werkplaats/kantoor

CO2 uitstoot

Totale CO2 uitstoot

3.A.2 Evaluatie scope één

Energiestromen

2014
CO2uitstoot
(ton)
648,9

Diesel projecten mobiliteit
Scope 1
Aardgas verwarming
5,3
Scope 1
Olie smeeroliën
6,7
Scope 1
Produktiegassen
0,1
Acetyleen/ propaan Scope 1

0%

1%

0%

2015
CO2uitstoot
(ton)
625,4

2016
CO2- uitstoot
(ton)
560,9

2017
CO2uitstoot
(ton)
504

2018
CO2uitstoot
(ton)
535,8

2019
CO2uitstoot
(ton)
546,9

8,8

9,4

9,5

4,1

1,5

9,1

7,2

3,0

4,3

5,7

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Scope één
brandstof
projecten/mobiliteit
verwarming aardgas

99%

produktiegassen
Smeeroliën

3.A.3 Scope twee inventaris
Bedrijfsonderdeel

Subonderdeel

Emissiebron

CO2 uitstoot

Kantoor/werkplaats

Zakelijk rijden

Diesel

71,7 ton CO2

Elektriciteit

Stroom

25,0 ton CO2

Totale CO2 uitstoot

96,7 ton CO2

Hierboven is een overzicht te zien van de CO2 uitstoot per bedrijfsonderdeel voor De Leeuw Groep B.V. gericht op
scope twee emissies. De subonderdelen omvatten het volgende:
Zakelijk rijden: Onder zakelijk rijden worden de kilometers van de uitvoerder, projectleiders en de directie verstaan.
Deze kilometers dragen wel bij aan de projecten, maar passen vooral bij de bedrijfsvoering van de onderneming.
Deze kilometers zijn namelijk gericht op afspraken, vergaderingen en controle van de werken.
Verlichting: Aangezien het verbruik van de verlichting zo hoog is in percentage van het totale verbruik van de
elektriciteit wordt deze apart benoemd. Dit ook om hier maatregelen voor te kunnen treffen.
Overige elektriciteit: Hieronder vallen de computers, laptops, printers, keukenapparatuur en overige kleine
elektriciteitsverbruikers.

Scope twee
26 %
Diesel
74 %

Stroom

3.A.3 Evaluatie Scope twee

Energiestromen

Diesel projecten mobiliteit
Scope 1
Stoom elektriciteit
Scope 1

2014
CO2uitstoot
(ton)
70,0

2015
CO2uitstoot
(ton)
67,9

2016
CO2uitstoot
(ton)
51,2

2017
CO2uitstoot
(ton
67,0

2018
CO2uitstoot
(ton
57,4

2019
CO2uitstoot
(ton
71,7

15,7

18,9

19,5

19,4

24,6

25,0

4.A CO₂ footprint
CO2-footprint 2019
Energiestroom

Toepassing

Diesel
Aardgas
Elektriciteit

Hoeveelheid

Wagenpark,
machines,
zakelijk reizen

1&2

191.528

Liter

3,230

618,6 ton CO2

Verwarming

1

793

m3

1,89

1,5 ton CO2

Stroom

2

38.418

kWh

0,649

25,0 ton CO2

1

1.872

liter

3,035

5,7 ton CO2

1

30
80

liter

1,725
0,054

0,1 ton CO2

Wagenpark,
materieel
acetyleen
menggas

Smeerolie
Produktiegassen

Eenheid

Conversiefactor Kg-CO2
volgens lijst
emissiefactoren

Scope

CO2-emissie

CO2-footprint 2014/2015/2016/2017/2018/2019
Energiestroom

Scope
1&2

Diesel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CO2-emissie
in ton CO2

CO2-emissie
in ton CO2

CO2-emissie
in ton CO2

CO2-emissie
in ton CO2

CO2-emissie
in ton CO2

CO2-emissie
in ton CO2

718,9

693,3

612,2

571,0

593,2

618,6

Aardgas

1

5,3

8,8

9,4

9,5

4,1

1,5

Elektriciteit

2

15,7

18,9

19,5

19,4

24,6

25,0

Smeerolie

1

6,7

9,1

7,2

3,0

4,3

5,7

Produktiegassen

1

Totaal CO2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

746,7

730,2

648,5

603,1

626,4

650,9

800
700
600

diesel

500

aardgas

400

elektriciteit

300

smeerolie

200

produktiegassen

100
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Deze footprint zal worden gebruikt als fundering voor het maken van het energiebeleid en energiemanagementplan.
De gegevens die in de emissie inventaris naar boven zijn gekomen, zullen dienen als input voor de te realiseren
doelstellingen. Het is belangrijk dat de meest opvallende gegevens, welke beïnvloedbaar en dus te reduceren zijn,
worden meegenomen in de doelstellingen.

4.A.1 Scope drie
Volgens het SKAO handboek staan de scope drie emissies voor overige indirecte emissies. Deze zijn volgens SKAO
'het gevolg van activiteiten van de onderneming. Deze komen alleen voort uit bronnen die geen eigendom zijn vanen/of beheerd worden door de onderneming. Onderstaand figuur laat een overzicht zien van de scope drie emissies
volgens het GHG protocol.

5.A Verdieping inzicht en reductie scope 3
(Zie scope 3 analyse en ketenanalyse)

B. REDUCTIE
(Zie Interne audit)
(Zie Energie Management Actieplan)

C. TRANSPARANTIE
C.1 Duurzaamheid Beleid

C.2/ C.3 Interne/ externe communicatie
( Zie communicatie plan)
( Zie Voortgangsrapportage)

D. PARTICIPATIE
1.D Actieve deelname
Door participatie binnen de keten, het onderzoeken, inventariseren en samenwerken binnen de sector is het de
bedoeling elkaar te informeren en stimuleren om duurzaam te ondernemen.
Afgeronde deelnames
• Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
•

Seminar en Webinar Duurzaam ondernemen
Deelname 19-03-2019 door Nick Moerkerk ( De Duurzame Adviseurs)
Deelname 29-11-2019 Nick Moerkerk ( De Duurzame Adviseurs)
Deelname 06-03-2020 door Nick Moerkerk ( De Duurzame adviseurs)

2.D Passieve deelname
•
•
•

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
Contracten afvalverwerkers (duurzame afvalverwerking)
Contracten leveranciers (duurzaam inkopen)

3.D Actieve deelname initiatief
( Zie duurzaamheidsinitiatief PROJECT GROEIGROEN)

4.D Initiatief ontwikkelingsproject
( Zie duurzaamheidsinitiatief PROJECT GROEIGROEN)

5.D Sectorbreed reductieprogramma in samenwerking met een overheidsinstelling
( Zie duurzaamheidsinitiatief PROJECT GROEIGROEN)

Ondertekend
Mark de Leeuw ( Directie)

Ondertekend
Djeny Wouters ( KAM- coördinator)

