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1. Organisatiegrenzen 
DONAR Groen B.V., hierna te noemen DONAR Groen, is een leverancier van handgereedschap en 
persoonlijke beschermingsmiddelen aan professionele eindgebruiker in het groen, hoveniers, 
gemeentes en sociale werkplaatsen. 
 

1.1. Rapporterende organisatie 
DONAR Groen is de rapporterende organisatie voor de CO2-Prestatieladder. 
 

1.2. Organisatiegrenzen 
In het document “CO2-emissie_inventaris_DONAR_Groen_2020” zijn de organisatiegrenzen 
beschreven.  
 
Er zijn geen hierin geen wijzigingen. 
 

1.3. Verantwoordelijkheden 
In het document “CO2-emissie_inventaris_DONAR_Groen_2020” is de verantwoordelijke 
beschreven. 
 
Er zijn geen hierin geen wijzigingen. 
 

1.4. Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel 
In 2021 zijn er geen projecten geweest met CO2-gerelateerd gunningvoordeel. 
 

2. Berekeningsmethodiek 
Het jaarlijks berekenen en beoordelen van de CO2-uitstoot van de organisatie is onderdeel van het 
Energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO2-prestatieladder is ingevoerd.  
 
De berekeningen zijn nader uitgewerkt in een apart Excel-bestand genaamd: “Emissie-inventaris 
2020-2021”. 
 

2.1. Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren 
Het Handboek (3.1) CO2-prestatieladder, uitgegeven door de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden 
& Ondernemen (SKAO), is leidend binnen de berekeningsmethodiek. De emissiefactoren zoals 
genoemd op de website www.co2emissiefactoren.nl worden jaarlijks geraadpleegd en gevolgd. 
 
De actuele CO2-emissie inventarisatie van DONAR Groen wordt bijgehouden in een Exceldocument, 
die apart beschikbaar is. De CO2-emissies zijn gebaseerd op berekeningen van aangeleverde en 
verzamelde gegevens. Er zijn geen metingen uitgevoerd om de exacte uitstoot van broeikasgassen te 
bepalen. 
 

2.2. Rapportageperiode 
Deze jaarbeoordeling beschrijft de CO2-emissies van 2021 (01-01-2021 tot 31-12-2021). De CO2-
inventaris/verificatie blijft geldig voor ladder toepassingen tot maximaal 15 kalendermaanden (1 jaar 
plus 3 kalendermaanden) na afloop van dat jaar. Een (inventaris)jaar bestaat daarbij uit 12 
opeenvolgende kalendermaanden. Het jaar 2020 is het basis-/referentiejaar waarmee de voortgang 
op reductiedoelstellingen wordt vergeleken. 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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2.3. Verificatie 
Deze emissierapportage wordt geverifieerd door een LadderCI tijdens de jaarlijkse 
ladderbeoordeling, waarmee wordt voldaan aan eis 3.A.2 uit het CO2-Prestatieladder Handboek 3.1 
(“De emissie-inventaris van 3.A.1 is door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van 
zekerheid”). 
 

2.4. Berekening /allocatie van emissies binnen projecten met gunningvoordeel 
Er zijn geen projecten met gunningvoordeel in 2021. 
 

2.5. Wijzigingen berekeningsmethodiek 
Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek. 
 

2.6. Herberekening basisjaar & historische gegevens 
In januari 2021 zijn nieuwe conversiefactoren gepubliceerd, deze worden gehanteerd voor de 
jaarbeoordeling 2021. Hierbij is gebruik gemaakt van www.co2emissiefactoren.nl. 
 

2.7. Uitsluitingen 
Er zijn geen uitsluitingen. 
 

2.8. Opname van CO2 
Er heeft in de afgelopen periode geen opname van CO2 plaatsgevonden binnen de 
bedrijfsactiviteiten. 
 

2.9. GHG verwijderingen 
Broeikasverwijdering d.m.v. binding van CO₂ heeft niet plaats gevonden. 
 

2.10. Uitstoot van biogene CO2 en overige broeikasgassen 
Er vindt geen verbranding van biomassa plaats binnen scope 1 en 2. Uitzondering hierop is de 
biobrandstof die eventueel is bijgemengd in commerciële brandstoffen, maar deze emissie wordt 
meegenomen in de WTW-uitstoot van de brandstof. is 2021 geen gebruik gemaakt van 
biomassaverbranding. 
 
In de bedrijfsvoering van DONAR Groen komen (vrijwel) geen CO2-broeikasgassen vrij. Bovendien 
vermeld het handboek (versie 3.1) dat de rapportage van andere broeikasgasemissies niet vereist is. 
 

2.11. Uitgangspunten en onzekerheden 
De gegevens uit de footprint zijn gebaseerd op gegevens uit de facturen van leveranciers van energie 
(gas, elektra) en de daadwerkelijk geregistreerde verbruiken. De brandstof verbruiken zijn bepaald 
aan de hand van de facturen, registraties tankpassen en opgaven van de leveranciers. 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3. Operationele grenzen 
De CO2-emissies van de activiteiten van DONAR Groen zijn geïdentificeerd conform het CO2-
Prestatieladder-protocol van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Dit 
protocol maakt onderscheid tussen de volgende drie bronnen van emissies of scopes: 
 
Scope 1 emissies of directe emissies 
Scope 1 emissies, of directe, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom 
zijn van of gecontroleerd worden door DONAR Groen. De actuele emissiestromen binnen de scope 1 
zijn: 

• Verwarming kantoor en overige bedrijfsgebouwen; 

• Brandstofverbruik wagenpark (bedrijfswagens) 
 
Scope 2 emissies of indirecte emissies 
Scope 2 of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte 
en koeling en stoom in installaties die niet tot DONAR Groen behoren, of die door de organisatie 
worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in 
centrales.  

• Elektriciteit bedrijfsgebouw. 
 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan als gevolg van de 
activiteiten van DONAR Groen maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van DONAR 
Groen zijn noch beheerd worden door de organisatie. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen 
zogeheten upstream scope 3 emissies en downstream scope 3 emissies. 

• Upstream: gerelateerd aan inkoop of verkregen goederen en diensten; 

• Downstream: gerelateerd aan verkochte goederen en diensten. 
 
Binnen DONAR Groen is geen sprake van emissies ten gevolge van zakelijk reizen (personenvervoer 
onder werktijd). Business travel is ‘business air travel’, ‘personal cars for business travel’ en ‘business 
travel via public transport’. 

 
Figuur 1: het scopediagram van de GHG Protocol Scope 3 Standard 
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De CO2-uitstoot is geanalyseerd in overeenstemming met handboek versie 3.1 (SKAO, juni 2020) van 
de CO2–Prestatieladder. 
 

3.1. Energieverbruikers 
Jaarlijks worden in onderliggende jaarbeoordeling de energieverbruikers van de organisatie 
herzien. Deze energieverbruikers hebben invloed op de CO2-uitstoot binnen DONAR Groen. 
 
In 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan binnen de emissiestromen- en of 
energieverbruikers ten opzichte van 2020. De energieverbruikers zijn: 
 

Elektriciteit (ENGIE Energie): 

• Verlichting; 

• Kantoor-/ ICT-apparatuur; 

• Klimaatbeheersing (airconditioning) 

• Keukenapparatuur 

Benzine (EURO95, diverse tankstations) 
Wagenpark (Volkswagen Tiguan, 2020)  
 
LPG/aspen/gasflessen 

• N.v.t. 

 
Gas (Total Gas & Power Nederland): 

• Verwarming 

 

 

3.2. Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 
In deze jaarbeoordeling wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik 
waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke 
energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei 
invloeden. In het geval van DONAR Groen wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de 
omzet. 

4. Analyse van de voortgang 
Op basis van gegevens en informatie is over het jaar 2021 een CO2-voetafdruk opgesteld. In dit 
hoofdstuk wordt een totaal overzicht van de scope 1 en 2 emissies over 2021 en voorgaande jaren 
weergegeven en worden ze gerelateerd aan de totaalemissie. Deze emissies zijn opgesteld op basis 
van maand- en jaarfacturen en opgaven van brandstofleveranciers. 
 

Omschrijving 2020 
CO2-emissie [ton] 

2021 
CO2-emissie [ton] 

Scope 1 18,4 19,5 

Scope 2 15,10 15,0 

Scope 3 business travel 0 0 

Totaal scope 1 & 2 33,5 34,4 

 
Het meeste verbruik van energie is in 2021 toe te schrijven aan elektriciteit kantoor/magazijn 
gevolgd door benzineverbruik personenvervoer. Uit onderstaande grafiek kan worden opgemaakt 
dat 43% van de uitstoot wordt veroorzaakt door elektriciteitsverbruik (grijze stroom) van kantoor, 
34% door benzineverbruik personenvervoer en 23% door gasverbruik voor verwarming van kantoor 
en magazijn. Het nemen van maatregelen gericht op het verminderen van het elektriciteits- en 
gasverbruik op de bedrijfslocatie levert dan ook de meeste milieuwinst op. De maatregelen zijn hier 
voor een groot deel op gericht. 
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4.1. Trend 

 

Er hebben zich in 2021 geen wezenlijke wijzigingen voorgedaan in energieverbruikers binnen DONAR 
Groen. 
 

4.2. Voortgang reductiedoelstellingen 
Op basis van de eerder genoemde cijfers kan de conclusie getrokken worden dat de totale uitstoot 
van DONAR Groen is toegenomen met 2,53% in 2021 ten opzichte van 2020. DONAR Groen heeft als 
doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar (2020) tot aan het jaar van 
herbeoordeling (waarschijnlijk 2025), onderstaande CO2-reductie te realiseren: 
 

Scope 1 doelstelling 

In 2025 ten opzichte van 2020 4% minder CO2 uitstoten 

 
Binnen scope 1 is de CO2-uitstoot van DONAR Groen toegenomen met 5,45% in 2021 ten opzichte 
van 2020. In 2020 is vanwege de coronamaatregelen minder gebruik gemaakt van de bedrijfsauto ten 
opzichte van 2021.  

34%

0%

0%

23%

43%

CO2 uitstoot 2021

S1 - 2B Personenvervoer -
conventioneel personenvervoer
(benzineverbruik personenvervoer)
S1 - 3A Goederenvervoer -
goederenvervoer  (dieselverbruik
goederen en personen)
S1 - 5A Overige energiedragers
voor andere doeleinde dan vervoer
(dieselverbruik inhuur)
S1 - 5C Overige energiedragers
voor andere doeleinde dan vervoer
- gas Verwarming
S2 - 4A Elektriciteitsgebruik - grijze
stroom (elektraverbruik kantoor)

32,8

33,0

33,2

33,4

33,6

33,8

34,0

34,2

34,4

34,6

CO2 (ton) 2020 CO2 (ton) 2021

Totaal Scope 1 & 2
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Scope 2 + business travel doelstelling 

In 2025 ten opzichte van 2020 10% minder CO2 uitstoten 

 
Binnen scope 2 is de CO2-uitstoot van DONAR Groen afgenomen met 0,66% in 2021 ten opzichte van 
2020. Dit is een marginaal verschil waardoor gesteld kan worden dat de uitstoot gelijk is gebleven. 
 
In 2021 zijn nog geen maatregelen genomen in het kader van de CO2-Prestatieladder, eind 2021 
gestart met het opzetten van een CO2-managementsysteem waarbij de uitstoten inzichtelijk zijn en 
er gestreefd gaat worden naar reductie. Vanaf 2022 is het CO2-managementsysteem operationeel en 
wordt een verlaging in de reductie verwacht. 
 

4.3. Medewerker bijdrage 
DONAR Groen maakt het op de volgende manier mogelijk voor medewerkers om bij te dragen aan en 
mee te denken over CO2-reductie: 
 

• Er is een energiemanager aangesteld. Deze persoon verstrekt informatie aan de organisatie 
over de CO₂-Prestatieladder en is contactpersoon voor ideeën en suggesties;  

• De energiemanager stelt binnen DONAR Groen een werkgroep samen om de voortgang te 
bespreken en initiatieven te bedenken of de functionaliteit te toetsen. 

• Medewerkers kunnen letten op het elektriciteitsverbruik door hier bewust mee om te gaan 
en anderen te wijzen op de bewust omgang hiervan. 

• Medewerkers nemen deel aan toolboxen en interne bijeenkomsten over de CO₂-
Prestatieladder. 

 

4.4. Verbeterpunten 
Er heeft nog geen certificering voor de CO₂-Prestatieladder plaatsgevonden waardoor er nog geen 

verbeterpunten zijn geconstateerd. 

5. Maatregelen en initiatieven 
Er heeft nog geen certificering voor de CO₂-Prestatieladder plaatsgevonden waardoor er nog geen 

maatregelen zijn genomen.  

5.1. Getroffen maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

5.2. Systematiek opvolging en naleving 
De energiemanager blijft op de hoogte van initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van de   CO₂-
Prestatieladder. Hij gebruikt hierbij de volgende tools: 

• Nieuwsbrieven van SKAO 

• Nieuwsbrieven van brancheverenigingen 

• Bezoek bijeenkomsten initiatieven 

• Informatie via externe adviseur van IVARBO Bedrijfscertificering & Advisering B.V. 
 
Bij belangrijke ontwikkelingen of wijzigingen gaat energiemanager na welke documentatie moet 
worden gewijzigd en of medewerkers hiervan op de hoogte moeten worden gebracht, en op welke 
manier. 
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5.3. Initiatieven 
Jaarlijks wordt bekeken of er nieuwe of andere initiatieven zijn die een bijdrage kunnen leveren aan 
het behalen van de reductiedoelstellingen. In deze jaarbeoordeling wordt bekeken of de initiatieven 
nog actueel zijn. In het jaarplan is opgenomen aan welke initiatieven wordt deelgenomen. 
 

5.4. Afgeronde initiatieven 
Niet van toepassing. 
 

5.5. Lopende / nieuwe initiatieven 
DONAR Groen heeft zich in februari 2022 aangemeld voor het initiatief “De Duurzame Leverancier”. 
Er wordt tweejaarlijks deelgenomen aan een bijeenkomst door de directie. Nieuw verkregen 
informatie en kennis wordt doorgevoerd naar de werkvloer. 
 

5.6. Verklaring ISO 14064-1 
De onderstaande tabel geeft weer dat deze rapportage volgens NEN-ISO 14064-1 is weergegeven. 
 

§ 9.3 Beschrijving Hoofdstuk in document 

a Description of the reporting organization 1.1 

b Person or entity responsible for the report 1.3 

c Reporting period covered 2.3 

d Documentation of organizational boundaries 1 

e Documentation of reporting boundaries 1 

f Direct GHG emissions 3 

g Biogenic CO₂ emissions and removals 2.11 

h Direct GHG removals 2.9 

i Exclusion of any significant GHG sources 3 

j Indirecte GHG emissions 3 

k Historical base year 2.2 

l Change to the base year or other historical GHG data 2.2 

m Quantification approaches 3.1 

n Change to quantification approaches 3.1 

o GHG emission or removal factors 2.8 

p Impact of uncertainties on the accuracy of the data 3.2 

q Uncertainty assessment 3.2 

r Statement that the GHG report has been prepared in 
accordance with ISO 14061-1 

5.6 

s Type of verification and level of assurance 2.4 

t GWP values used in the calculation n.v.t. (niveau 5) 

 


