
RAPPORTAGE CO2-EMISSIE 2016/Q2 
 

Halfjaarrapportage CO2 2016.docx  Pagina 1 van 3 

Analyse 2016/Q2 
De CO2-emissie van 2016/Q2 is ten opzichte van 2015/Q2 met 7,5% (35 ton CO2) gedaald van 463 ton CO2 
naar 428 ton CO2 in 2016/Q2. 

 Brandstofverbruik van de bedrijfswagen 
In 2016/Q2 is 9.287 liter minder brandstof verbruikt hetgeen een reductie is van 7% ten opzichte van 
2015/Q2. De hoeveelheid benzine is met ruim 40% gedaald. De hoeveelheid dieselbrandstof is met 4% 
gestegen. De CO2-reductie van het brandstofverbruik bedraagt in 2016/Q2 23 ton CO2 en is een daling 
van 6% ten opzichte van 2015/Q2.  

 

 

 

 Zakelijke kilometers met privé auto 
Het aantal zakelijke kilometers met gebruikmaking van privéauto’s is ten opzichte van 2015/Q2 gestegen 
met 3.856 kilometer (4%). 

 Vliegreizen 
Het aantal vliegkilometers is ten opzichte van 2015/Q2 met 57.747 vliegkilometers gedaald (60%) als 
gevolg waarvan de CO2-emissie met 13 ton CO2 is gedaald. 

 Elektriciteitsverbruik 
Het stroomverbruik in 2016/Q2 is 9% gestegen (19.460 kWh) ten opzichte van 2015/Q2. Dit heeft geen 
invloed op de CO2-uitstoot, aangezien voor Nederlandse Wind een emissiefactor van 0 geldt. 

 Gasverbruik 
Het gasverbruik in 2016/Q2 is 3% gedaald (516 Nm3) ten opzichte van 2015/Q2.  
 

2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1

Liters 132.103 129.174 125.348 127.873 124.864 125.965 123.052 121.399 120.687
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Analyse eerste half jaar 2016 
De totale CO2-emissie van het eerste half jaar van 2016 is met 4% gedaald ten opzichte van het 
eerste half jaar van 2015 (43 ton CO2). Met een reductiedoelstelling van 2% voor 2016 zit de 
reductie daarmee op koers. De twee opmerkelijkste dalers dit eerste half jaar zijn benzine en 
vliegverkeer. De CO2-uitstoot door benzine daalt met 43% van 168 ton naar 97 ton, een verschil 
van 72 ton. Het aandeel van benzine in de totale CO2-uitstoot daalt hiermee van 17% naar 10%. 
Binnen de totale uitstoot van benzine wordt een onderscheid gemaakt tussen conventioneel, 
hybride en de poolauto’s Up2Share. Het aandeel van de conventioneel in het totaal van de CO2-
uitstoot van benzine daalt dit jaar van 85% naar 69%. Hybride en Up2Share zijn nu beiden 
verantwoordelijk voor 15% van het totaal. In 2015 was hybride nam 5% voor haar rekening en 
Up2Share 10%. De daling in CO2-uitstoot bij benzine wordt echter volledig gecompenseerd door 
een stijging van 7% in het aandeel van diesel, de opmerkelijkste stijger. De reductie gerealiseerd 
door het vliegverkeer is 29% (19 ton). Het aandeel van vliegverkeer in de totale CO2-uitstoot daalt 
hiermee van 6% naar 5%. Het aardgasverbruik en het zakelijk verkeer met privé auto blijven vrijwel 
gelijk. De reductie genoteerd voor energie (elektriciteit en warmte) is 36% ten opzichte van het 
eerste half jaar van 2015, echter de invloed van energie op de totale CO2-uitstoot van FGS is zeer 
gering (0,1%). In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
emissies in eerste helft 2016 in vergelijking met de eerste helft 2015. 

  

Brandstof Zakelijk verkeer Energie Totaal

2015 Q1 488 62 0,6 550

2015 Q2 422 40 0,1 463

2015 Q3 396 36 0,1 432

2015 Q4 463 32 0,7 496

2016 Q1 483 58 0,8 542

2016 Q2 400 28 0,2 428
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Belangrijkste CO2-emissies Q1-Q2 2016 in vergelijking met Q1-Q2 2015 

Categorie 
Emissie Q1-Q2 

2015 (ton CO2) 

Emissie Q1-Q2 

2016 (ton CO2) 

Verschil  

(ton CO2) 

Percentage 

verschil 

Benzine 168 97 72 43% 

Diesel 611 652 -42 -7% 

Aardgas 131 134 -3 -2% 

Totaal Brandstof 910 883 27 3% 

Elektriciteit - -   

Warmte 1 1 0 -36% 

Totaal Energie 1 1 0 -36% 

Zakelijk verkeer privé auto 38 40 -2 -6% 

Vliegverkeer 64 45 19 29% 

Totaal Zakelijk verkeer 102 86 16 16% 

Totaal CO2-uitstoot 1.013 969 43 4% 

 
 

Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde 
onzekerheidsmarge. Daarnaast moesten als gevolg van enkele praktische beperkingen bepaalde 
aannames worden gemaakt. Het is de verwachting dat deze nauwelijks invloed hebben op de 
daadwerkelijke CO2-emissiecijfers. 

1. Voor zes kantoren is er een verdeelsleutel gehanteerd om het energieverbruik van FGSBV 
te kunnen berekenen waar FGSBV de panden niet alleen in gebruik heeft.  

2. Privé kilometers met auto’s van de zaak zijn meegenomen in de totale CO2-uitstoot van 
FGSBV. 

3. 3% van de totale CO2-uitstoot van 2016 is opgeschaald (gekopieerd van 2015). 


