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Emissie inventaris Martinus Groep 2020  

• Deze Emissie Inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de CO2 Prestatieladder; “het bedrijf beschikt 
over een uitgewerkte emissie inventaris voor haar scope 1 en 2 CO2 emissies conform ISO 14064-1”.  

• De CO2 voetafdruk wordt gerapporteerd conform § 7.3.1 van de norm.  
• Deze inventarisatie is opgesteld conform de eisen uit ISO 14064-1; 2015, § 7: 
• Onderstaande verwijzingstabel geeft aan in welke hoofdstukken van dit rapport de aspecten uit ISO 14064-1 zijn verwerkt 

ISO 14064-1 
Paragraaf 

§7.3 GHG 
report content 

Beschrijving Referentie 
onderhavig document 

Toelichting 

 A Reporting organization 1  
 B Person responsible   
 C Reporting period 1 2019 
4.1 D Organizational boundaries 2  
4.2.2 E Direct GHG emissions 3  
4.2.2 F Combustion of biomass n.v.t.  
4.2.2 G GHG removals n.v.t.  
4.3.1 H Exclusion of sources or sinks n.v.t.  
4.2.3 I Indirect GHG emissions 3  
5.3.1 J Base year  2015 
5.3.2 K Changes or recalculations n.v.t.  
4.3.3 L Methodologies Bijlage 1  
4.3.3 M Changes to methodologies n.v.t.  
4.3.5 N Emission or removal factors used 2.2  
5.4 O Uncertainties 3  
 P Statement in accordance with ISO 14064 1  

 

 

1. Inleiding 

De Martinus Groep is een holding en vertegenwoordigd 4 onderliggende werkmaatschappijen waar in totaal zo’n 85 medewerkers 
zich actief inzetten voor overheidsinstanties, bedrijven en de industriële sector: 
 

 Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.  
  - Uitvoeren van infrastructurele projecten 
 Lindeloof Services B.V. 
  - Uitvoeren van infrastructurele projecten in de industrie  
  - Uitvoeren van werkzaamheden aan brandblussystemen en appendages  
  - Uitvoeren van bodemsaneringen 
 Vibor B.V.  
  - Uitvoeren en onderhoud van cultuurtechnische werken 
 
Door expertise en maatschappelijk verantwoord ondernemen schuift de Martinus Groep op in de waardeketen door 
verantwoordelijkheid te nemen bij het in stand houden van een duurzame leefbare buitenruimte.  
 
De organisatie is zich bewust van haar klimaatimpact en heeft de behoefte om inzicht te hebben in de eigen CO2 voetafdruk. De 
organisatie is sinds 2013 gecertificeerd voor het CO2 bewust certificaat op trede 3. Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 
emissies biedt de organisatie de kans haar uitstoot te monitoren, CO2 reductiemaatregelen te formuleren teneinde haar 
bedrijfsvoering te verduurzamen.  

Deze inventarisatie bevat de CO2 voetafdruk van de Martinus Groep over het gehele rapportagejaar en geeft hiermee inzicht in de 
totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, alsmede in de herkomst van deze emissies. Deze inventarisatie vormt input voor 
het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de vaststelling van energie reductiedoelstellingen & -maatregelen. 
 
De CO2 Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail met als doel bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen en dit te 
kunnen belonen in aanbestedingen. Inmiddels is de CO2 Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom bij de onafhankelijke 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Ook andere (publieke en commerciële) organisaties maken 
gebruik van de CO2 Prestatieladder bij aanbestedingen. 
 
De Prestatieladder kent 4 invalshoeken, waarbij elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus: hoe hoger het niveau per 
invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren. Een certificeerde instantie zal de activiteiten onafhankelijk beoordelen om 
het niveau van het CO2 bewust certificaat te bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen A t/m D van de 
ladder:  
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A Inzicht (het opstellen van een CO2 voetafdruk, conform de mondiale ISO 14064 normen) 
B CO2 reductie (de ambitie van het bedrijf de uitstoot te verminderen) 
C Transparantie (de wijze waarop een bedrijf daarover intern en extern communiceert) 
D Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren. 
 
 
2. Afbakening 

De inventarisatie is gebaseerd op de methodiek van de CO2 Prestatieladder (versie 3.0), welke voortborduurt op het Greenhouse 
Gas Protocol (GHG Protocol), dat een internationaal erkende stapsgewijze aanpak beschrijft om een CO2 voetafdruk te berekenen. 
 

2.1 Organisatiegrenzen 

Bij het bepalen van de organisatiegrenzen zijn alle activiteiten waarover de Martinus Groep de regie voert meegenomen in deze 
CO2 inventarisatieiconform de in het Greenhouse Gas Protocol genoemde “Operational Control” methode  

Onderstaande werkmaatschappijen van de Martinus Groep zijn voor de bepaling van de CO2 voetafdruk meegenomen: 
• Lindeloof GWW BV  (KvK nummer 24234014) 
• Lindeloof Services BV  (KvK nummer 24422076) 
 VIBOR BV   (KvK nummer 24263158) 
 
Om de CO2 uitstoot van het bedrijf te bepalen is de organisatie onderverdeeld in “bedrijfsonderdelen”. De bedrijfsonderdelen zijn 
opgedeeld in sub-bedrijfsonderdelen en eventuele in sub-sub-bedrijfsonderdelen. De totale CO2 uitstoot (organisatie breed) is op 
jaarbasis minder dan 2.000 ton per jaar, waardoor de organisatie onder de categorie “Klein” wordt ingedeeld. 
 

Bedrijfsonderdeel Sub-bedrijfsonderdeel Sub-sub-bedrijfsonderdeel 
Bedrijfslocaties Hoofdkantoor  Verwarming (aardgas) 

Elektriciteitsverbruik 
Koelvloeistoffen 

VIBOR Verwarming (aardgas) 
Elektriciteitsverbruik 

Bedrijfsbureau (Rond Ruimte) Verwarming (aardgas) 
Elektriciteitsverbruik 

Rotterdam Verwarming (aardgas) 
Elektriciteitsverbruik 

Projectlocaties Diverse locaties Verwarming (propaan) 
Rijdend materieel 
Klein materieel 

Mobiliteit Eigen wagenpark Auto’s 

Zakelijke kilometers 
 
 

2.2 Operationele Grenzen 
Internationale normen schrijven voor dat naast CO2 nog vijf broeikasgassen worden meegerekend in het bepalen van een CO2 
voetafdruk, te weten CH4, N2O, HFCs, PFCs en SF. Vervolgens kan de CO2 voetafdruk (uitgedrukt in CO2 equivalenten) aan de hand 
van specifieke emissiefactoren worden bepaald. HFC’s die vrijkomen bij lekkage van koelvloeistoffen in koel-/vriesapparatuur en 
airconditioning, hebben een broeikasgaseffect dat honderden malen hoger kan liggen dan dat van CO2. 

Conform het GHG Protocol wordt onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (scopes) in twee categorieën: directe 
emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2 en 3) 
• Scope 1 
De CO2 uitstoot in scope 1 betreft alleen de directe broeikasgasemissie van het bedrijf zelf, dus veroorzaakt door de verbranding 
van fossiele brandstoffen (diesel, aardgas, benzine) en overige directe emissie van broeikasgassen (bijvoorbeeld de lekkage van 
koelvloeistoffen ter plaatse) als gevolg van de activiteiten die het bedrijf zelf uitoefent. 
• Scope 2 
Daarnaast wordt in een CO2 voetafdruk ook indirecte CO2 uitstoot ten gevolge van het elektriciteitsgebruik meegenomen. 
Bij het gebruik van elektriciteit op het bedrijf komt weliswaar geen CO2 emissie vrij (met andere woorden in een elektrisch 
apparaat vindt geen verbrandingsproces plaats), maar bij de productie van elektriciteit in de elektriciteitscentrale wel. 
Door het inkopen van elektriciteit stoot het bedrijf op indirecte wijze CO2 uit. Ook de inkoop van rest- of stadswarmte 
wordt om deze reden tot scope 2 gerekend. In de CO2 Prestatieladder worden “zakelijke kilometers met privé auto” 
(personale cars for business travel) en “zakelijke vliegtuigkilometers” (business air travel) tevens tot scope 2 gerekend, in 
tegenstelling tot het GHG Protocol, die deze onderdelen aan scope 3 toeschrijft. 
• Scope 3 
Tenslotte komen bij een organisatie indirecte CO2 emissie vrij door activiteiten waar men geen invloed op kan uitoefenen; 
bijvoorbeeld emissies die vrijkomen bij de afvalverwerking door een externe partij, door productie van materialen die de 
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organisatie inkoopt, of door woon-werkverkeer van medewerkers (OV of eigen auto). Deze indirecte emissies worden 
scope 3 emissies genoemd. 

 
 
Schematisch overzicht van de scopes van de Martinus Groep: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scope-invulling Martinus Groep: 

Scope Subbedrijfsonderdeel Emissiebron 
Scope 1 Verwarming Ingekocht aardgas voor verwarming van gebouwen 

Koelgas   Airco-unit hoofdkantoor 
Auto’s Verbruikte autobrandstoffen 
Rijdend materieel op projectlocaties Verbruikte dieselbrandstof  
Klein materieel Verbruikte brandstof (diesel, motomix) 

Scope 2 Elektriciteitsverbruik Verbruikt elektra van gebouwen 
Gedeclareerde zakelijke kilometers met privé voertuigen Kilometerstaten van de bestuurders 
Zakelijke vliegtuigkilometers (n.v.t. in rapportageperiode) 

 
Verwijderingsfactoren 
De organisatie wekt zelf geen duurzame energie op. Ook verbranding van biomassa vond binnen scope 1 en scope 2 niet plaats in 
de rapportageperiode. Verwijderingsfactoren die de hoeveelheid CO2 emissie per energie-eenheid door eigen duurzame 
energieproductie weergeven zijn derhalve niet van toepassing. 
 
Ad-Blue 
De CO2 uitstoot van de Ad-blue is o.b.v. volgende onderbouwing niet meegenomen in de berekeningen. 

Het verbruik van Ad-blue is vastgesteld op ongeveer 4% t.o.v. diesel (1 liter Ad-blue per 25 liter diesel). Een (niet bevestigde) 

emissiefactor van Ad-blue is 260 g/liter, wat inhoudt dat de CO2 uitstoot van Ad-blue per liter minder dan 8% van de uitstoot van 

diesel (3140 g CO2/liter diesel). Concreet betekent dit dat de CO2 uitstoot van de Ad-blue ten opzichte van de CO2 uitstoot van de 

diesel 4% van 8% is, (0,04*0,08 = 0,003), ofwel ongeveer 0,3% t.o.v. de uitstoot van diesel en daarmee nauwelijks significant 

bijdraagt aan de CO2 uitstoot. 
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3.0 Resultaten 
M.i.v. 2015 zijn strengere emissiefactoren (www.co2emissiefactoren.nl) van toepassing. De resultaten verkregen uit de jaren voor 
2015 kunnen dan ook niet één op één met elkaar worden vergeleken. Vanuit wijzigingen in het KVGM-managementsysteem zijn 
t.o.v. voorgaande jaren de rapportages aangepast. 
 
 
3.1 Onzekerheid in de resultaten 

Onderstaande resultaten zijn geïnterpreteerd met een bepaalde onzekerheidsmarge. De onzekerheid wordt op basis van “expert 
judgement” geschat op minder dan 3% als gevolg van: 

 De opgegeven hoeveelheid brandstof betreft de ingekochte hoeveelheid over het rapportagejaar zonder 
voorraadcorrectie.  

 Dit geldt voor de brandstof in de mobiele tanks en eigen voertuigen.  
 De onzekerheid die hieruit volgt voor het daadwerkelijke verbruik wordt geschat op maximaal 4%.  
 Op de totale voetafdruk leidt dit tot een onzekerheidsmarge van circa 2%. 

 
 
3.1 Co2 Emissies Scope 1 en 2 over het rapportagejaar  

Uitstoot CO2 in tonnen Martinus Groep over rapportageperiode: 2015   2020 
• Scope 1 en 2:      1033,07 ton  606,93 ton 
• Emissie vertaald naar energiegebruik autokilometers1:   110 gr CO2/km  85 gr CO2/km 
•          9,39 miljoen  7,14 miljoen 
• Uitgaande van 40.075 km rijdt één voertuig op CO2:  234 keer   178 keer de wereld rond 1 
 
Uitstoot per FTE over rapportageperiode 
• Totale CO2 uitstoot in tonnen:     9,39 (115 fte)  7,49 (81 fte) 
Het overgrote deel van de emissies is het gevolg van directe emissie: 
 Scope 1 in tonnen:      967,85 (100)  557,66 (42%) 
 Scope 2 in tonnen:      65,22 (100)  49,27 (24%) 
 
 

Observaties n.a.v. bovenstaande tabel: 

• Observatie t.o.v. bedrijfslocaties 

o Een daling van 41% waarneembaar t.o.v. 2015 

• Observatie t.o.v. brandstofverbruik 

o Significante afname met 99,72 CO2/ton diesel voor mobiliteit. 

o Significante toename van het benzineverbruik van 14,85 CO2/ton. Dit is verklaarbaar door het ontmoedigingsbeleid op 

dieselauto’s 

o Over het rapportagejaar is een toename van het aantal leasewagens waarneembaar. Dit is echter niet geheel in verhouding 

met de toename van het CO2 emissie.  

o Een sluitende verklaring m.b.t. de significante toename dient te worden onderzocht. 

3.4. Inbreng certificaat bij aanbestedingen. 
Over het rapportagejaar is bij aanbestedingen geen gunningsvoordeel genoten waarbij het certificaat is ingebracht.  
Eindresultaat is dat er geen invloed wordt uitgeoefend op de footprint. (Bij voordeel wordt CO2 emissie bepaald naar rato van de 
omzet). 
 
 
4.0  CONCLUSIE 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CO2 emissie inventarisatie van het bedrijf besproken. Tevens worden in dit hoofdstuk 
verbeterpunten aangedragen voor een nauwkeurigere voetafdruk. 

 
4.1. CO2 emissies Martinus Groep  

 
A. Totale emissie scope 1 en 2: 
• Totale emissie scope 1 en 2 over rapportagejaar: 606,93 ton.  
• Resultaat t.o.v. voorgaand jaar:   - 5% (afname) 
 

 
1 Een gemiddelde autokilometer veroorzaakt 220 gram CO2 uitstoot (CO2 Prestatieladder 3.0) 
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B. Verdeling naar scope: 
• Directe emissie (scope 1):    557,66 ton*   
• Indirecte emissie (scope 2):   49,27 ton**   
• CO2 uitstoot per FTE eigen medewerkers:   7,49 ton***  

 
 
Toelichting op emissies rapportagejaar 
A: 

• De afname is significant met 5%. Dit heeft een directe relatie met de gedaalde omzet. 
 
B:  
*) Diesel is de dominante emissiebron bij de Martinus Groep; 71% van alle emissies is het gevolg van de verbranding van diesel 
(door materieel, aggregaten en het eigen wagenpark).  
**) Elektriciteit wordt gebruikt op de bedrijfslocaties is verantwoordelijk voor 2% van de emissies. Verbranding van aardgas vindt 
plaats op de bedrijfslocaties en zorgt voor 5% van de CO2 emissies van de Martinus Groep. De emissies van de overige 
emissiebronnen zijn dusdanig beperkt, dat zij niet tot uiting komen in deze voetafdruk. 
***) De emissies zijn vooral het gevolg van mobiliteit van het eigen wagenpark en activiteiten op de projectlocaties. De bijdrage 
van de kantoren en loodsen aan de totale CO2 uitstoot is relatief beperkt. 
 
Onzekerheid in resultaten 
De gepresenteerde resultaten moeten geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. De onzekerheid in de 
voetafdruk van de scope 1 en 2 emissie wordt geschat op minder dan 2%. 
 
 
4.2 Aanbevelingen verbeteren nauwkeurigheid voetafdruk 

Om in de komende jaren een nauwkeurigere voetafdruk te kunnen berekenen wordt een aantal aanbevelingen gedaan: 

• Verder doorvoeren van voertuig registratie, zodat per voertuig inzichtelijk is wat het verbruik is 
• Nauwkeuriger bijhouden van verbruiksstatistieken en elk kwartaal terugkoppeling geven om sneller inzicht te krijgen in 

verbruik en tijdig te kunnen coachen/bijsturen. 
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BIJLAGE 1  
 

Formulier Berekeningen CO2 scope 1 en 2 emissies Martinus Groep 
De emissie van de verschillende sub-bedrijfsonderdelen van dit bedrijf is bepaald met behulp van het Excel-document  
Berekeningen CO2 scope 1 en 2 emissies Martinus Groep”.  
 
In veel gevallen zijn gegevens over het energieverbruik bekend. Deze gegevens worden in het Excel-formulier ingevoerd, waarna 
automatisch met de juiste emissiefactoren de CO2 emissies worden berekend. De volgende formule wordt gehanteerd:  
CO2 uitstoot = (energiegebruik) x (emissiefactor).   

 
Voor de CO2 inventarisatie worden emissiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd. Omdat het gaat om 
zeer specifieke emissiefactoren op nationaal niveau zijn de gehanteerde conversiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van 
broeikasgas activiteiten data naar de daarvoor veroorzaakte CO2 emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de  
weergegeven tabellen, kolom “emissiefactor”.  
 
In een aantal gevallen zijn energie verbruiksgegevens niet bekend. In dat geval wordt het niveau van een “(sub) bedrijfsonderdeel 
gerelateerde activiteiten” gebruikt (bijv. aantal gereden autokilometers) gebaseerd op volgende formule:  
CO2 uitstoot = (activiteit van het bedrijfsonderdeel) x (energie-indicator) x (emissiefactor). 
 
In de weergegeven tabellen staat voor ieder (sub)bedrijfsonderdeel vermeld welke indicatoren zijn gebruikt, welke conversie-
factoren zijn gebruikt en welke aannames zijn gedaan. 
 
Alle data is door middel van berekeningen (calculaties) tot stand gekomen, er zijn geen metingen uitgevoerd om de uitstoot van 
broeikasgassen te bepalen. 

 

 


