
WTH Vloerverwarming en Koeling B.V. 
 
 
 
 
 

CO2 Footprint Rapportage 2021 
 
  



Verantwoording 
 
 
Titel Carbon Footprint Rapportage 2021 
Periode 1/1/18 tot en met 31/12/21 
Revisie c 
Datum 26 Juni 2021 
Auteur R. Schoenmakers 
Gecontroleerd en goedgekeurd door E. Jongeneel 
Datum controle en goedkeuring 27 Juni 2021 
  

 
 
  



Inhoudsopgave 
 
 

Hfdst Paragraaf Sub paragraaf 
1 Inleiding  
2 Afbakening en methode  
 2.1 Afbakening  
  2.1.1 Organisatorische grenzen 
  2.1.2 Aantal medewerkers 
 2.2 Methode  
  Scope 1 
  Scope 2 
  Scope 3  
 2.3 Kengetallen & uitgangspunten  
  Scope 1 
  Scope 2 
 2.4 Biomassa en CO2-verwijdering  
 2.5 Nauwkeurigheid  
  Aardgasgebruik 
  Brandstofverbruik zakelijk verkeer 
  Brandstofverbruik eigen materieel 
  Elektriciteitsverbruik 
  Brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto 
3 Carbon Footprint  
4 Referentie NEN-EN-ISO 14064-

1:2019 
 

5 Literatuur  
 
 
  



1. Inleiding 
 

De scope waarop de CO2 footprint rapportage en het managementsysteem van toepassing 
is betreft:  

“Het ontwerpen, verkopen, leveren, installeren, inregelen en onderhouden van 
vloerverwarming- en koelsystemen” 

 
WTH stuurt alle ontwerp- en realisatieactiviteiten aan vanuit de eigen tender- en 
projectorganisatie. Op eigen locatie worden producten geassembleerd en op de 
bouwlocaties van de klanten worden de systemen geïnstalleerd, getest en opgeleverd. 
 
WTH wordt gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2 - prestatieladder houdt onder andere in 
dat WTH:  
• Inzicht heeft in haar energieverbruik;  
• Beschikt over kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen voor haar eigen organisatie;  
• Intern en extern communiceert over haar CO2-footprint en reductiedoelstelling(-en);  
• Actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten.  
 
In het kader van de CO2 -prestatieladder 3.1 wordt onderscheid gemaakt in 3 scopes voor 
CO2-emissies. De eerste twee scopes zijn uitgewerkt in dit rapport. De derde scope is op dit 
moment voor WTH en Nederland uitermate van toepassing  
 
Deze rapportage is gebaseerd op de Nederlandse norm voor Broeikasgassen - Deel 1 (NEN- 
EN-ISO 14064-1:2019). De rapportage volgt paragraaf 9.3.1. uit deze norm, hiervoor is in 
Hoofdstuk 4 een referentiematrix opgenomen. Daarnaast wordt er in sommige gevallen 
verwezen naar de CO2-prestatieladder 3.1 en het handboek van de SKAO (22 juni 2020).  
 
 
Verantwoordelijkheden  
De Duurzaamheidsmanager is verantwoordelijk voor alles met betrekking tot de CO2- 
prestatieladder en is verantwoordelijk voor het opstellen, het verzamelen van data ten 
behoeve van de Carbon Footprint Rapportage en het rapporteren conform de NEN-EN-ISO 
14064-1:2019.  
 
De heer F. Verdel, algemeen directeur, is binnen WTH verantwoordelijk voor het 
Duurzaamheidsbeleid. 

  



2. Afbakening en methode 
 

Binnen het bedrijfsbeleid van WTH speelt duurzaam ondernemen een erg belangrijke rol.  
Om dit beleid goed uit te voeren is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de 
energiestromen van de organisatie om hier vervolgens verbetermaatregelen of doelstellingen 
voor te bepalen. Het jaarlijks opstellen van een CO2-footprint is een belangrijk uitgangspunt 
met betrekking tot het inzichtelijk maken van de energiestromen. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft in de eerste paragraaf de afbakening van de organisatie. In paragraaf 
2 wordt de methodiek van het in kaart brengen van de energiestromen beschreven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3 de gebruikte kengetallen en uitgangspunten toegelicht.  
 
 
2.1. Afbakening  
In de afbakening worden de organisatorische grenzen van WTH Vloerverwarming.  
Ook is het aantal medewerkers aangegeven. 
 
 
2.1.1. Organisatorische grenzen  
Op basis van het Greenhouse Gas protocol (2004), ofwel GHG-protocol heeft WTH haar 
organisatorische grenzen bepaald.  
 
Voor het vaststellen van de carbon footprint heeft WTH de methodiek van de control 
approach gehanteerd.  
Dit maakt WTH verantwoordelijk voor het nemen van de volledige verantwoordelijkheid over 
100% van de uitstoot voor de bedrijfsonderdelen waar zij operationele controle over heeft.  
 
Na analyse is de organisatorische grens (volgens de laterale methode) voor de Carbon 
footprint bepaald voor WTH: voor 2020 valt alleen WTH Vloerverwarming b.v., gevestigd te 
Dordrecht met dependances in Zaandam en Deventer binnen de organisatorische grens. 
 
 
2.1.2. Aantal medewerkers  
Het aantal medewerkers in een verslagjaar wordt bepaald aan de hand van het aantal FTE in 
dienst op 31 december van het betreffende jaar.  

• -  Voor 2018 is het aantal vaste FTE vastgesteld op 72.  
• -  Voor 2019 is het aantal vaste FTE vastgesteld op 75.  
• -  Voor 2020 is het aantal vaste FTE vastgesteld op 80.  
• -  Voor 2021 is het aantal vaste FTE vastgesteld op 75.  

 
 

2.2. Methode  
Dit rapport en de carbon footprint zijn opgesteld conform de NEN-EN-ISO 14064-1:2019. 
Deze norm onderscheidt verschillende types van CO2-emissies.  
Alle emissies zijn terug te voeren op 3 verschillende scopes, te weten:  

1. Directe CO2-emissies,  
2. Indirecte CO2-emissies door energieopwekking  
3. Overige indirecte CO2-emissies.  

 



 
 

Om de carbon footprint van WTH te bepalen is gekeken naar de eerste twee scopes zoals 
beschreven in de CO2	-prestatieladder 3.1 (d.d. 22-6-2020). Hieronder een overzicht van de 
verschillende emissiesoorten per scope.  

Scope 1  

Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door 
eigen gas gebruik (bijvoorbeeld CV-installatie) en emissies door het eigen wagenpark. Zie 
ook figuur 1, het scopediagram.  

Scope 2  

Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit 
die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren.  

Scope 3 (niet van toepassing, slechts ter informatie)  

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het 
bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn 
noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de 
productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het 
door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering.  

 
 
 
 
 



2.3. Kengetallen & uitgangspunten  
De Carbon footprint van WTH is bepaald aan de hand van scope 1, 2 en 3. Hiervoor zijn 
binnen de organisatie de gegevens verzameld van de website van 
https://www.duurzameleverancier.nl/. 
Dit platform rekent met de actuele conversiefactoren, zoals genoemd in het handboek CO2	- 
prestatieladder 3.1 en via www.CO2emissiefactoren.nl. Op deze manier is bepaald hoeveel 
CO2	er is uitgestoten.  
 
Conform de scope-indeling uit het handboek CO2	-prestatieladder 3.1 is het mogelijk om 
koudemiddelen buiten beschouwing te laten (deze worden binnen de organisatie niet 
gebruikt). 
 
Het basisjaar is het jaar 2018. Dit rapport beschrijft de carbon footprint vanaf 2018. 
Er zijn sinds de lancering van de emissiefactoren in november 2014 zijn er diverse 
wijzigingen doorgevoerd en uitgebracht op www.CO2emissiefactoren.nl. 
Alle CO2	uitstootcijfers in dit rapport zijn berekend aan de hand van de actueel geldende 
conversiefactoren.  
 

Scope 1  

Brandstof voor Herkomst gegevens Opmerkingen 
Brandstoffen voor verwarming;  
Gas in m3 

Meterstanden per 
vestiging 

Geen gasverbruik in de 
vestiging 

Brandstoffen voor heftruck; 
Gas in liter 

Maandfacturen van 
leveranciers  
 

Heftrucks zijn electrisch, 
daarom geen gasverbruik 

Brandstoffen voor zakelijk verkeer; 
benzine 

Kwartaalfacturen van 
leveranciers 
 

 

Brandstoffen voor zakelijk verkeer; 
diesel 

Kwartaalfacturen van 
leveranciers  
 

 

 
 

Scope 2 

Brandstof voor Herkomst gegevens Opmerkingen 
Electriciteit Meterstanden per 

vestiging 
Er wordt gebruik gemaakt 
van Nederlands Windstroom 
met 0 gram CO2 per kWh. 

 
 

Scope 3 

Brandstof voor Herkomst gegevens Opmerkingen 
Privéauto voor zakelijk verkeer Declaratieformulier 

medewerker in 
kilometers  

Verzamelde gegevens 
komen uit de boekhouding. 

Vliegen Agenda en tickets Er is niet zakelijk gevlogen 
in 2020. 

 



De kilometers die met een privéauto worden gereden worden verrekend middels 
autorijstaten. Zo kan met het aantal kilometers zien wat er is gereden. Hierbij worden de 
gereden kilometers in een verslagjaar gelijkgesteld aan het aantal kilometers gedeclareerd in 
het verslag jaar. Aan de hand van het kenteken van de auto is vastgesteld wat de brandstof 
van deze auto is.  

Aan de hand van de bepaalde gegevens wordt met de conversiefactoren bepaald hoeveel 
CO2	uitstoot de verschillende bronnen hebben veroorzaakt.  

 
2.4. Biomassa en CO2-verwijdering 
In Hoofdstuk 7 uit de NEN-EN-ISO 14064-1:2019 wordt gesproken over CO2-emissies uit 
het verbranden van biomassa en broeikasgasverwijdering.  
In 2017 heeft geen biomassaverbranding plaatsgevonden bij WTH, daarnaast zijn er ook 
geen broeikasgassen verwijderd.  
 
 
2.5. Nauwkeurigheid  
WTH heeft de in dit rapport gepresenteerde resultaten met de grootst mogelijke 
nauwkeurigheid geschat en berekend. Bij het bepalen van de CO2-emissie is gebruik 
gemaakt van inventarisaties, benaderingen en conversiefactoren. Onderstaand is een 
overzicht gegeven van de geschatte nauwkeurigheid van de gegevens.  
 
Aardgasgebruik  
Binnen WTH Dordrecht wordt geen aardgas verbruikt; in de vestigingen Zaandam en 
Deventer zeer beperkt. Alle verwarming in Dordrecht is electrisch middels warmtepompen. 
Tapwater wordt gemaakt met een electrische boiler. 
 
Brandstofgebruik zakelijk verkeer  
Bepaling a.d.h.v. geregistreerde tankbeurten met tankpassen via het tankcardsysteem.  
Het getankte bedrag van één jaar is gelijkgesteld aan het verbruik in dezelfde periode. Dit 
kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Hiervan zal namelijk nog 
een deel verbruikt zijn in december van het voorgaande jaar en er wordt in december 
brandstof getankt die niet meer in het huidige jaar verbruikt wordt.  
 
Brandstofverbruik eigen materieel  
Binnen de organisatie wordt er geen brandstof verbruikend eigen materieel ingezet. 
 
Elektriciteitsgebruik  
Het elektriciteitsgebruik van WTH is overwegend bepaald op basis van de meterstanden van 
de slimme meters. De gegevens geven het exacte verbruik weer.  
 
Brandstofgebruik zakelijk verkeer privé́ auto  
De zakelijke reizen met privéauto’s zijn bekend op basis van declaraties. Hierbij worden de 
gereden kilometers in een verslagjaar gelijkgesteld aan het aantal kilometers gedeclareerd in 
het verslag jaar. De gegevens geven de exacte uitstoot weer.  
 
 

  



4. Carbon Footprint 
 
 

 
 
Opmerkingen over 2021: 

• Binnen de vestiging WTH te Dordrecht wordt geen aardgas verbruikt. Verwarming en 
koeling van de ruimten geschiedt middels electrische warmtepompen. 

• Het wagenpark is uitgebreid in 2021. Omdat er minder kilometers met de eigen 
bussen worden gereden daalt ook de CO2-uitstoot. 

• Het aantal electrische auto’s is in 2021 toegenomen tot 7 en het bijbehorende 
electriciteitsverbruik is in beeld. 

• Electriciteitsverbruik is gedetailleerd in beeld. Vanwege het feit dat er Nederlandse 
Windstroom wordt gebruikt is de hieraan verbonden CO2-uitstoot precies 0 ton. 

 
Reductiedoelstellingen. 

• Voor 2022 wil WTH de Scope-1 doelstellingen meer specifiek maken en koppelen 
aan de productiekentallen. 

• We willen de CO2-uitstoot voor het eigen wagenpark in 2022 met 2% terugdringen. 
• We willen het elektriciteitsgebruik in 2022 met 2% reduceren. 

 
 
  



4. Referentie NEN-EN-ISO 14064-1:2019.  

Deze emissie-inventarisatie is opgesteld in overeenstemming met NEN-EN-ISO 14064- 
1:2019. In de onderstaande tabel wordt volgens paragraaf 9.3.1 de referentie weergegeven 
tussen de rapporteringeisen en de inventarisatie.  
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