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WIJZIGINGBEHEER 

 

Auteur Datum Versie Status Commentaar 

L. Schel 19-5-2016 0.1 Concept Eerste opzet ter review naar HR 
L. Schel 23-5-2016 1.0 Definitief Autoleaseregeling aangepast n.a.v. review 

HR. Ter beoordeling naar MT 
L. Schel 4-7-2016 1.1 Concept Voorstel aangepast n.a.v. overleg met Lex 

Boon d.d. 30 juni jl.: toevoegen onderzoek 
mobiliteitsvergoeding en stimuleren OV, 
verwijderen thuiswerken, proef myJini en 
carpoolen. 

L. Schel 12-9-2016 2.0 Definitief  
L. Schel 1-2-2017 2.1 Concept Stellingname reductiedoelstellingen in 

relatie tot sectorgenoten en ambitieniveau 
toegevoegd (3.2.1). Reductieplan is 
toegevoegd (3.4). 

L. Schel 2-2-2017 2.2 Concept Downstream scope 3 emissies toegevoegd 
(3.2 en 3.4). 

L. Schel 2-2-2017 3.0 Definitief Ondertekening door L. Boon 
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VOORWOORD 

Verebus hecht eraan een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van uitstoot van schadelijke 

broeikasgassen. Voor een klein ingenieursbedrijf is het nog niet zo eenvoudig om hier zeer aansprekende 

resultaten neer te zetten, maar in de afgelopen jaren hebben we toch zeer mooie resultaten geboekt. In 

vergelijking met de start met de CO2 Prestatieladder in 2009 stoten we in 2015 per FTE 7,2% minder uit. Dit 

komt neer op ca. 300 kg CO2 per medewerker. Om een idee te krijgen: dat zijn 2 volle tanken benzine. 

 

Met gerichte maatregelen moeten we in staat zijn om de komende jaren een verdere reductie te 

bewerkstelligen, en zodoende onze producten duurzamer maken. Dit document beschrijft de mogelijkheden 

om de eigen ‘inkoop’ van energieverbruikers te beïnvloeden. 

 

Als we naar de output van ons werk kijken, dan lijken de mogelijkheden echter talrijker en vooral de effecten 

vele malen groter. We hebben laten berekenen dat 100 meter kabel in de grond leggen tot ongeveer 103 kg 

CO2-uitstoot leidt. Als de bekabeling in een mantelbuis moet liggen, is dit al snel een factor 8 tot 15 hoger! 

Door slim te ontwerpen met efficiënt materiaalgebruik (denk ook aan grondverzet) kunnen we blijkbaar pas 

echt duurzaam werken. We hebben dan ook een rotsvast vertrouwen in de potentie van het sectorinitiatief 

van Logitech, DRC, Verebus en Two-B om multidisciplinair duurzaam te ontwerpen. 
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1. Inleiding 

Verebus werkt vanaf 2009 met de CO2 Prestatieladder en heeft sinds 30 maart 2015 een CO2 Bewust 

Certificaat voor niveau 5 (Certificaatnummer 175204-2015-Q-NLD-DNV). Om een certificaat te kunnen 

behouden, dient jaarlijks te worden vastgesteld dat aan de eisen van de ladder is voldaan. Eén van de eisen, 

en de kern van de ladder, is dat een bedrijf een gericht beleid voert op de reductie van CO2-uitstoot. Dit 

document beschrijft het beleid voor de komende periode van 2016 tot en met 2018. 

1.1. Terugblik op afgelopen periode (2013-2015) 

De belangrijkste bevindingen zijn: 

 Het vergt een aanzienlijke investering in tijd en capaciteit om de bestaande bedrijfsprocessen om te 

vormen naar processen waarin milieuaspecten, en reductie van CO2-uitstoot in het bijzonder, volledig zijn 

geïntegreerd. Met name de integratie met de projecten vraagt nog aandacht. 

 De uitvoering voor de CO2 Prestatieladder is i.v.m. de specialistische milieu- en certificaataspecten  

organisatorisch terug gelegd bij de Kwaliteitsmanager van Verebus. De business unit Rail is inhoudelijk 

verantwoordelijk voor de aansluiting van de beleidsdoelstellingen op de projecten die zijn gewonnen met 

toepassing van de CO2 Prestatieladder. 

 Het blijft lastig om periodiek verbruiksgegevens te krijgen van de verhuurder. De aanlevering en 

verwerking van de administratieve data kost nog steeds erg veel menskracht binnen Verebus. Gezien de 

beperkte omvang van de uitstoot en de gebleken geringe invloed van Verebus om emissiestromen te 

beïnvloeden is het niet reëel gebleken om de methodiek verder te verfijnen naar maandelijkse of 

driemaandelijkse sturing. Voor Verebus bestaat een doeltreffend energiemanagement programma 

derhalve uit de (verplichte) halfjaarlijkse rapportages. 

 De energielevering is bij nader inzien toch grijs gebleken, omdat de leverancier niet voldoet aan de 

gestelde eisen voor groene energie. Overstappen naar gegarandeerde groene stroom kan uitsluitend in 

samenspraak met de overige huurders van het pand en tegen additionele kosten. Aangezien de aan 

Verebus toerekenbare uitstoot voor bijna de helft uit niet-beïnvloedbaar verbruik bestaat (omslag 

algemene ruimten en leegstand), en ook de leverancier niet zal wijzigen met een blijvende onzekerheid 

van erkende groene energie, zal Verebus zich niet verder inspannen om over te stappen op groene 

stroom. 

 Verebus neemt actief deel aan een sectorinitiatief met Logitech, DCR en Two-B om het energieverbruik 

door de afnemer te beïnvloeden via hun adviezen/ontwerpen. Met het beoogde eindproduct moet het 

mogelijk zijn om ontwerp- en/of uitvoeringskeuzen kwantitatief te toetsen op CO2-uitstoot.  

 Er is een nieuwe versie van het Handboek CO2-Prestatieladder (3.0) gepubliceerd op 10 juni 2015. 

Verebus zal deze in haar vernieuwde doelstellingen moeten toepassen, en wordt hier vanaf 2017 ook op 

beoordeeld. Belangrijke aanvullingen: 

o Er moet jaarlijks tenminste eenmaal een interne audit worden uitgevoerd over de relevante 

uitvoeringseisen van de CO2-Prestatieladder. 

o Er moet jaarlijks tenminste eenmaal een directiebeoordeling plaats hebben. 

o Er moet een actueel verslag worden gemaakt van een onafhankelijke interne controle. 

 

De CO2 Prestatieladder is zowel voor SKAO als voor Verebus een dynamisch instrument, waarvan de 

ontwikkeling en wijze van toepassing aan verandering onderhevig is. 
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2. Beknopte trendanalyse 

2.1. Kader 

Voor de achterliggende periode (2013-2015) waren de volgende doelstellingen vastgesteld (kwantitatief 

tussen haakjes): 

 

1. Terugdringen van de CO2 uitstoot van leaseauto’s (- 7,7 ton). 

2. Beperken van de CO2 emissie door elektriciteitsverbruik (- 3,21 ton) 

3. Terugdringen van de CO2 uitstoot van woon-werkverkeer. 

4. Beperken van de CO2 emissie van (re)productiefaciliteiten. 

 

In totaal was de doelstelling om 10,91 ton CO2 minder uit te stoten. In navolgende paragrafen wordt eerst de 

algemene trend toegelicht, en vervolgens in meer detail gekeken naar specifieke kenmerken voor de 

emissiestroom waarop een kwantitatieve doelstelling is bepaald. 

2.2. Algemeen beeld 

We monitoren nu 7 jaren onze uitstoot wat het volgende beeld oplevert: 

 

In de afgelopen beleidsperiode hebben we 17% minder CO2 uitgestoten. De totale uitstoot ligt per eind 2015 

16% onder het niveau van 2009, waarbij in de huidige scope 16 ton CO2 is inbegrepen voor emissiestromen 

die we in 2009 nog niet opnamen (hoefde niet voor niveau 3 van de CO2 Prestatieladder). 

 

Om een betrouwbaarder beeld te krijgen van het effect van onze maatregelen, kijken we naar de uitstoot per 

medewerker in de gerapporteerde jaren. 

 

Hier zien we weliswaar een minder hoge afname, maar nog steeds een mooi resultaat. Het blijft evenwel 

lastig om de afname volledig aan het gevolgde beleid te koppelen. Conjuncturele invloeden en fiscale 

regelgeving spelen zeker ook een behoorlijke rol.  

 

In onderstaande tabel zoomen we in op de gerealiseerde uitstoot op alle emissiestromen binnen de 3 

scopes tijdens de afgelopen beleidsperiode. De 5 grootste emissiestromen zijn voorzien van een kleur (deze 

komt terug in de figuur Top 5). 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totale uitstoot (ton CO2) 428,77 458,82 522,71 450,89 467,82 431,20 373,30

verschil t.o.v. voorgaand jaar 7,01% 13,92% -13,74% 3,76% -7,83% -13,43%

verschil t.o.v. vorig ijk jaar (2012) 3,76% -4,37% -17,21%

gewogen t.o.v. 2009 (correctie emissiestromen) -2,29% 9,87% -5,01% -2,70% -8,74% -16,03%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Uitstoot per FTE (ton CO2) 4,03 4,13 4,69 4,04 4,20 3,93 3,74

verschil t.o.v. voorgaand jaar 2,39% 13,46% -13,74% 3,97% -6,55% -4,71%

verschil t.o.v. vorig ijk jaar (2012) 3,97% -2,83% -7,41%

gewogen t.o.v. 2009 (correctie emissiestromen) -6,16% 5,19% -9,07% -6,63% -11,38% -10,72%
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Scope 3 is het meest afgenomen, gevolgd door scope 1 en scope 2. 

 

De volgende categorieën zijn in 2015 verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot (in totaal 86,4%). 

Tussen haakjes het gemiddelde over de afgelopen 7 jaar: 

1. Dienstverkeer leaseauto’s: 30,6% (37,0%). 

2. Woon-werkverkeer: 32,7% (30,2%). 

3. Elektriciteitsverbruik 14,4% (12,7%). 

4. Gasverbruik voor verwarming van gebouwen: 8,7% (6,8%). 

5. Energieverbruik toeleveranciers (uitbestede emissie): 3,9% (3,8%) 

N.B. dit de uitstoot voor woon-werkverkeer door onze inleners 

 

We kunnen concluderen dat 2/3 van onze uitstoot het directe gevolg is van onze mobiliteit. 

 

Onderstaande figuren tonen de uitstoot binnen de 3 scopes en de uitstoot van de grootste emissiestromen.  

 

2012 2013 2014 2015
Gasverbruik (verwarming) 20,76 30,81 21,78 32,63

Dienstverkeer leaseauto's 154,42 184,59 155,38 114,39

Dienstverkeer huurauto's 1,78 1,34 1,47 2,63

Airco vloeibare gassen 0,00 0,00 0,00 0,00

Dienstverkeer luchtvaart 6,10 3,36 0,97 5,83

Dienstverkeer eigen vervoer 13,73 8,05 8,59 22,79

Elektriciteitsverbruik 64,12 57,55 57,89 53,58

Dienstverkeer openbaar vervoer 0,80 0,66 0,53 1,09

Woon-werk verkeer 136,87 125,66 136,75 121,96

Papierverbruik 6,21 3,57 3,94 2,62

Afvoer materialen 3,10 1,78 1,97 1,31

Elektriciteitsverbruik detacheerders 26,73 23,64 22,22 0,00

Energieverbruik toeleveranciers (uitbestede emissie) 16,07 26,62 19,53 14,46

Overig kantoor (o.a. drinkwater) 0,19 0,19 0,19 0,00

SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3
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We zien dat van de kwantitatieve doelen zowel de Leaseauto’s (-40,03 ton) en Elektriciteit (-10,54 ton) 

ruimschoots zijn gerealiseerd. Samen is de totale reductiedoelstelling van -10,91 ton met -50,57 ton ruim 

gehaald. 

2.3. Leaseauto’s 

De ingezette leaseauto’s worden door de volgende factoren beïnvloed: 

 Vervangtermijn (gewoonlijk na afloop van een 4- of 5-jarige termijn). 

 Fiscale regels inzake bijtelling (speelt bij de meeste medewerkers een rol i.v.m. privégebruik leaseauto). 

De regelgeving is de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar label A-auto’s al dan niet in 

combinatie met hybride/elektrische aandrijftechnieken. 

 Autoleaseregeling (normbedrag inclusief/exclusief brandstof, beschikbare modellen). Verebus staat 

momenteel alleen auto’s toe met een maximum CO2 uitstoot van 115 gram/kilometer. 

 

In de afgelopen 7 jaren hebben we de vergroening van het wagenpark gemonitord op basis van de labels. 

Dat levert onderstaande beeld op. 

 

label (aantal) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A 12 17 21 31 35 26

B 13 9 13 10 6 6

C 12 12 6 6 3 3

D 6 6 4 4 1 0

E 2 1 0 0 0 0

F 1 0 0 0 0 0

Totalen 46 45 44 51 45 35

Diesel 13 9 6 9 7 9

Benzine 33 36 38 42 38 26

Diesel 28% 20% 14% 18% 16% 26%

Benzine 72% 80% 86% 82% 84% 74%
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Als we inzoomen op het verbruik per medewerker, dan zien we ook dat de uitstoot afgelopen jaren gestaag 

is afgenomen (gemiddeld 1,40 ton CO2). Kanttekening hierbij is dat zowel woon-werkverkeer, zakelijke ritten 

en privégebruik van de leaserijders in de geregistreerde uitstoot zit. Voor de berekening per FTE zijn alle 

medewerkers meegenomen. 

 

Als we uitsluitend binnen de groep leaserijders kijken zien we eveneens een gestage afname. 

 

 

Er zit zeker nog ruimte in verdere vergroening, maar dat kunnen we niet langer doen op basis van labels. 

We stappen over op gemiddelde uitstoot in gram CO2/kilometer volgens internationale testen. Voor de 

verantwoording berekenen we overigens al jaren de uitstoot op basis van de verbruikte brandstoffen. 

2.4. Elektriciteitsverbruik 

Het kantoorpand is uitgerust met bewegingsensoren voor de verlichting in combinatie met een blokverdeling 

in de kantoorruimte. Hierdoor brandt de verlichting in alle vergaderruimten, gemeenschappelijke ruimten, 

sanitaire blokken alleen als die ruimten worden bezocht. Dit geldt ook voor delen van de kantoorruimte, wat 

vooral na 16.00 uur leidt tot een verlichting van die delen waar nog wordt gewerkt. 

 

2012 2013 2014 2015
Per FTE Per FTE Per FTE Per FTE

ton CO2 ton CO2 ton CO2 ton CO2

Dienstverkeer leaseauto's 1,38 1,66 1,42 1,15

2012 2013 2014 2015
ton CO2 ton CO2 ton CO2 ton CO2

Dienstverkeer leaseauto's PER LEASERIJDER 3,51 3,62 3,45 3,27
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Het elektriciteitsverbruik kent ieder jaar een zeer stabiel verloop, wat wordt veroorzaakt door een redelijk 

contant blijvende hoeveelheid apparatuur (huishoudelijk, computers, servers en randapparaten). Als we 

inzoomen op het verbruik per medewerker, dan zien we ook een tamelijk constante uitstoot van gemiddeld 

0,54 ton CO2. 

 

 

Ongeveer de helft van de aan Verebus toegekende uitstoot is gerelateerd aan het gemeenschappelijke 

ruimten en voorzieningen van het kantoorpand, waarbij het aandeel van Verebus wordt berekend op basis 

van bruto vloeroppervlak en een deel van de leegstand. Verebus heeft hierop nauwelijks tot geen invloed. 

 

In het verleden is via de verhuurder verzocht om groene energie af te nemen. De geleverde variant met 

Scandinavische certificaten is voor de CO2-Prestatieladder echter niet acceptabel gebleken. Nader 

onderzoek bij de verhuurder leidde tot de vaststelling dat het mogelijk is om tegen meerkosten de inkoop van 

elektriciteit en gas voor het pand in Rijswijk 100% CO2 te compenseren op basis van Nederlandse 

oorsprong, mits het gehele gebouw meedoet. De verhuurder acht de bereidheid hiervoor bij andere huurders 

gering. Daarnaast blijft de leverancier, Main Energie, ongewijzigd, en er is nergens onafhankelijk vast te 

stellen dat deze inderdaad geaccepteerde groene energie kan leveren. 

2.5. Woon-werkverkeer 

Conjuncturele invloeden blijken een grote invloed te hebben op het aantal reisbewegingen. Naarmate het 

aantal detacheringen toeneemt, stijgt ook het verbruik voor woon-werkverkeer, omdat de reisafstand tot de 

klanten in de meeste gevallen groter is dan tot het kantoor. In een aantal gevallen worden ook 

(short)leaseauto’s ingezet voor woon-werkverkeer bij detacheringen. De invloed die de werkgever kan 

uitoefenen of het specifieke gebruik van type vervoersmiddel is gering. In enkele gevallen worden openbaar 

vervoer-abonnementen ingezet, maar het effect daarvan is te gering, en het is ook bedrijfseconomisch  

moeilijk te verantwoorden. 

 

Als we inzoomen op het verbruik per medewerker, dan zien we ook dat de uitstoot afgelopen jaren redelijk 

stabiel is met gemiddeld 1,21 ton CO2. Kanttekening hierbij is dat het woon-werkverkeer van de leaserijders 

niet in de geregistreerde uitstoot zit, maar de leaserijder wel meetelt in de berekening per FTE.  

 

 

2.6. Papierverbruik 

Het papierverbruik wordt beïnvloed door projectspecifieke eisen en conjuncturele  invloeden. Als de output 

op papier dient te worden afgeleverd, dan valt hier over het algemeen weinig aan te veranderen. Alle 

2012 2013 2014 2015
Per FTE Per FTE Per FTE Per FTE

ton CO2 ton CO2 ton CO2 ton CO2

Elektriciteitsverbruik 0,57 0,52 0,53 0,54

2012 2013 2014 2015
Per FTE Per FTE Per FTE Per FTE

ton CO2 ton CO2 ton CO2 ton CO2

Woon-werk verkeer 1,23 1,13 1,25 1,22
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stakeholders (ProRail, aannemers, ingenieursbureaus) willen het papierverbruik reduceren. Soms leidt dit 

ertoe dat de producerende partij opdraait voor het papier. In het geval van Verebus betreft dat alle relevante 

documentatie voor treinbeveiligingsontwerpen (plannen, tekeningen e.d.). 

 

In toenemende gevallen wordt digitaal opgeleverd. Ook zijn verbeteringen aangebracht in ontwerprocessen, 

waardoor minder papier nodig is. 

 

Als we inzoomen op het verbruik per medewerker, dan zien we dat de uitstoot afgelopen jaren redelijk 

stabiel is met gemiddeld 0,04 ton CO2. 

 

2012 2013 2014 2015
Per FTE Per FTE Per FTE Per FTE

ton CO2 ton CO2 ton CO2 ton CO2

Papierverbruik 0,06 0,03 0,04 0,03
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3. Aanbevelingen voor CO2 reductie 

We hebben in hoofdstuk 2 vastgesteld dat: 

 Liefst 2/3 van onze uitstoot het directe gevolg is van onze mobiliteit. 

 De meeste ruimte voor beïnvloeding aanwezig is bij de emissiestroom Leaseauto’s. 

 Geringe ruimte voor beïnvloeding aanwezig is bij de emissiestroom Woon-werkverkeer. 

 Geen ruimte voor beïnvloeding aanwezig is bij de overige emissiestromen. 

 

Het ligt dus voor de hand om voor nieuwe beleidsdoelstellingen de focus te leggen op mobiliteit. 

3.1. Verwachte ontwikkelingen mobiliteit in 2016-2018 

In 2016 zijn de fiscale regels voor leaseauto’s iets aangescherpt, en zijn ook de normen bijgesteld (zie 

onderstaande figuur). Het wordt hierdoor moeilijker om een fiscaal gunstige auto te rijden. 

  

 

Vanaf 2017 gelden waarschijnlijk nog maar 2 tarieven: 

o 4% bijtelling voor leaseauto’s die 0 gram CO2 uitstoten. 

o 22% bijtelling voor leaseauto’s die meer dan 0 gram CO2 uitstoten. 

o En er komt een overgangsregeling voor hybride plug-in auto’s met een bijtelling van 17% in 2017 en 19% 

in 2018. Daarna geldt het hoogste tarief. 

 

Daarnaast heeft het kabinet ervoor gekozen om het belang van de BPM geleidelijk te verminderen. Het 

kabinet verlaagt de BPM tot 2020 met 12%, uitgaande van de huidige inschatting van de BPM-inkomsten. 

 

Per saldo wordt privégebruik van een leaseauto de komende jaren duurder, en lijkt het gebruik van een 

eigen auto interessanter te worden.  

 

Per eind 2015 hebben we 35 leaseauto’s in gebruik. In onderstaande figuur is de verdeling per label 

uitgebreid met de gemiddelde uitstoot in gram/kilometer. 

 

Bijtellingsregels per 1 januari 2016

Bijtelling 2014 2015 2016

4% 0 g/km 0 g/km -

7% 1-50 g/km 1-50 g/km 0 g/km

14% 51-88 g/km 51-82 g/km 1-50 g/km

20% 89-117 g/km 83-110 g/km 51-79 g/km

25% > 117 g/km > 110 g/km > 80 g/km

label aantal CO2

A 26 101

B 6 133

C 3 123

Einde 2015 35 108
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Gemiddeld scoren we een stuk boven het ambitieniveau van de overheid. Om dit beter te begrijpen kijken 

we hieronder naar de spreiding van het bestaande wagenpark. 

 

Op de x-as staat het aantal leaseauto’s met links de oudste en rechts de jongste. We zien dat iets meer dan 

de helft tussen de 80 en 100 gram uitstoot zit. Hiervan eindigt in 3 gevallen het leasecontract in 2016, van 11 

in 2017, en van de overige na 2018. 

 

Vervangingsjaar Aantal Gemiddelde 
uitstoot nu 

Gemiddelde 
uitstoot na 
vervanging 

Besparing 
binnen selectie 
(%) 

Besparing op 
totaal (%) 

2016 3 92 85 7,61% 0,65% 
2017 11 89 80 10,11% 3,18% 
2018 - - -   
Tabel 1: Vervanging leaseauto's < 100 g/km  

Van de leaseauto’s die boven de 100 gram uitstoot zitten, eindigt het leasecontract naar verwachting op één 

na in 2016. Dat biedt dus kansen. En geeft ook aan wat in realistische zin haalbaar is. 

 

Vervangingsjaar Aantal Gemiddelde 
uitstoot nu 

Gemiddelde 
uitstoot na 
vervanging 

Besparing 
binnen selectie 
(%) 

Besparing op 
totaal (%) 

2016 11 136 85 37,50% 11,79% 
2017 2 135 80 40,74% 2,33% 
2018 1 137 75 45,26% 1,29% 
Tabel 2: Vervanging leaseauto's >100 g/km 

Opgeteld levert dit onderstaande, mogelijke besparing op bij ongewijzigd aantal leaseauto’s en eenzelfde 

verbruik als in 2015. 

Vervangingsjaar Besparing op 
totaal (%) 

Besparing in 
ton CO2 

2016 12,44% 14,23 
2017 5,51% 6,30 
2018 1,29% 1,48 
Totaal  22,01 
Tabel 3: Mogelijke reductie uitstoot door leaseauto’s 
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In bovenstaande berekening wordt er uitgegaan dat berijders hun leaseauto inwisselen voor een nieuwe. Het 

zal niet meevallen om in 2016 nog een auto te vinden met minder dan 25% bijtelling. Het is lastig in te 

schatten wat hiervan het effect zal zijn op het keuzegedrag van de medewerker, maar met de volgende 

scenario’s moeten we zeker rekening houden: 

1. De medewerker wil liever geen leaseauto meer, omdat de kosten voor privégebruik te hoog worden. 

2. De medewerker gebruikt de leaseauto alleen nog maar zakelijk. 

3. De medewerker gaat meer privékilometers maken, omdat de kosten voor privégebruik stijgen. 

 

De mogelijke gevolgen voor Verebus worden hieronder opgesomd. 

3.1.1. De medewerker wil liever geen leaseauto meer 

Hiervoor zijn twee oplossingen mogelijk: 

1. De medewerker komt voortaan met eigen vervoer tegen een kilometervergoeding. Het is niet 

aannemelijk dat medewerkers die veel kilometers maken voor deze optie zullen kiezen. Het hangt 

uiteraard ook af van de hoogte van de kilometervergoeding. 

Voor Verebus kan dit financieel aantrekkelijk zijn, maar het houdt ook in dat de toerekenbare uitstoot 

mogelijk zal afnemen. Immers in de huidige verbruikscijfers wordt rekening gehouden met 15% aftrek 

voor privégebruik van de leaseauto. Het werkelijke privégebruik wordt niet gemeten, en kan dus ook 

hoger liggen. 

2. De medewerker krijgt een mobiliteitsvergoeding waaruit hij zijn vervoer financiert. 

Ook dit kan voor Verebus financieel aantrekkelijk zijn, en leidt het tot minder risico bij beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst, omdat geen leaseauto achterblijft. Het effect op de uitstoot is vergelijkbaar met de 

eerste oplossing.   

3.1.2. De medewerker gebruikt de leaseauto alleen nog maar zakelijk 

Voor Verebus zal hiermee de toerekenbare uitstoot mogelijk afnemen. Immers in de huidige verbruikscijfers 

wordt rekening gehouden met 15% aftrek voor privé gebruik van de leaseauto. Het werkelijke privégebruik 

wordt niet gemeten, en kan dus ook hoger liggen. 

3.1.3. De medewerker gaat meer privékilometers maken 

Dit is het slechtst denkbare scenario. Voor Verebus leidt dit tot hogere verbruikskosten, en het houdt ook in 

dat de toerekenbare uitstoot zal toenemen. Het is bovendien niet ondenkbeeIdig dat de bewijslast voor het 

aandeel privégebruik van de leaseauto uiteindelijk (ook) bij de werkgever komt te liggen. Zonder deugdelijk  

registratiesysteem is dit niet mogelijk. 

3.2. Kwantitatieve doelstelling CO2 reductie 

Op basis van de bevindingen en de hierboven beschreven verwachting wordt de volgende kwantitatieve 

beleidsdoelstelling aanbevolen voor de periode 2016-2018: 

1. Terugdringen van de uitstoot van leaseauto’s met 19,2% t.o.v. 2015. In absolute zin is het doel een 

reductie van 22 ton CO2, gebaseerd op vervaltermijnen van bestaande leasecontracten en bij ongeveer 

gelijkblijvende autokilometers. Dat kan worden bereikt met een uitstootlimiet van 100 g CO2/km voor 

nieuw in te zetten leaseauto’s. 
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In het eindrapport t.b.v. de ketenanalyse “CO2-emissie inventarisatie scope 3 aanleg kabels“ is de ambitie 

benoemd om over 3 jaar tot een reductie te komen van 10% door het niet meer toepassen van een buis en 

daar waar wel een buis gewenst is, een polyesterbeton buis te gebruiken. Het is op basis van de bestaande 

administraties op dit moment echter niet mogelijk om de omvang van te kwantificeren om de volgende 

redenen: 

 Bij de start van een project is vaak nog onbekend of en hoeveel kabelwerk met de uitvoering gemoeid is. 

 De kabelontwerpen worden in opdracht van Verebus gemaakt. Als binnen de scope van de opdracht 

geen bestekswerkzaamheden zitten, wordt de omvang van de graafwerkzaamheden niet expliciet 

vastgelegd. 

 

N.B. De haalbaarheid van de reductiedoelstelling is (mede) afhankelijk van overeenstemming over de toe te 

passen werkwijze en materialen met de opdrachtgever ProRail. 

 

Voor de overige emissiestromen worden eveneens geen kwantitatieve doelstellingen bepaald, omdat deze 

niet of onvoldoende te beïnvloeden zijn en daarom ook niet wezenlijk zullen bijdragen in de reductie van 

CO2. 

3.2.1. Ambitieniveau reductiedoelstelling 

Verebus is ten opzichte van vergelijkbare collegabedrijven (middelgrote tot grote bedrijven met een ProRail 

erkenning voor treinbeveiliging) een koploper als het gaat om de kwantitatieve reductiedoelstelling voor 

leaseauto’s: 

 Movares hanteert een CO2-limiet van 111 g CO2/km. 

 Arcadis hanteert geen absolute grenzen, maar staat maximaal label B auto’s toe. Arcadis verwacht tot en 

met 2018 ca. 0,38% CO2-emissie te besparen door het rijden van zuinigere leaseauto’s ten opzichte van 

de totale CO2-emissie in het referentiejaar 2010. 

 

De Nederlandse overheid stuurt vanaf 2017 via een aangepast fiscaal regime op geleidelijke reductie wat 

vooral gestuurd wordt door de tariefschijven van de BPM
1
 (zie figuur). 

 

 

Vanaf schijf 2 loopt de bijtelling flink op, dus de bovengrens van schijf 1 lijkt het meest aan te sluiten op de 

gemiddelde uitstoot, zodat deze waarden in onderstaande tabel zijn opgenomen als ‘ambitieniveau’. In de 

praktijk is echter nergens een duidelijk plan te vinden dat stuurt op absolute waarden. In het wetsvoorstel 

                                                      
1
 Wet uitwerking Autobrief II, 5-7-2016. Bijlage iv: overzicht van de tarieven in de bpm (Autobrief II, 19-6-15)  
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wordt uitsluitend gerekend met de verwachting dat de gemiddelde uitstoot van 106 g CO2/km in 2015 door 

de aangepaste wetgeving terugloopt tot 96 g CO2/km in 2020. De Europese doelen zijn net zo min 

uitgewerkt. In 2021 mag de maximale uitstoot voor personenauto’s nog maar 95 g CO2/km zijn. 

 

Overheid 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Europa 130      95 
Nederland 106 106 102 98 95 91  
Tabel 4: Ambitieniveau uitstoot CO2 g/km overheid 

Gelet op bovenstaande kan worden gesteld dat de doelstelling van Verebus ambitieus is. 

3.3. Kwalitatieve doelstelling CO2 reductie 

Daarnaast worden de volgende kwalitatieve doelstellingen aanbevolen, omdat deze van grote invloed zijn op 

de persoonlijke bewustwording van de (eigen) CO2 uitstoot. 

3.3.1. Leaseauto’s 

Kwalitatieve doelstellingen zijn ook nodig als flankerend beleid om de kwantitatieve doelen te bereiken. 

 In de afgelopen jaren is thuiswerken op relevante functies redelijk ingeburgerd. Actief promoten zal niet 

leiden tot verdere reductie. 

 De keuzemogelijkheden voor leaseauto’s wordt verder afgebakend tot auto’s met een maximale uitstoot 

die past op de gewijzigde (bijtellings)normen. De bestaande limiet zou niet meer moeten bedragen dan 

100 gram CO2/kilometer in 2016. Dit zou jaarlijks moeten worden geëvalueerd, en ook met de 

leasemaatschappij kan jaarlijks worden bekeken welke maatregelen aanvullend mogelijk zijn. 

 Zuinig rijden zal leiden tot minder CO2-uitstoot. Voorwaarde hiervoor is een sluitende registratie, 

bijvoorbeeld met inzet van producten/diensten van derden (zoals myJiny) waarbij naast kilometers ook 

voertuiggegevens (remgedrag, verbruik e.d.) worden vastgelegd. Hiermee kan tevens een deugdelijke 

registratie worden ingericht om onderscheid te maken naar zakelijke ritten, woon-werkverkeer en 

privégebruik. Om zuinig rijden te stimuleren wordt vaak een beloonsystematiek toegepast om gedrag 

langdurig te kunnen veranderen. Het is de vraag of met de schaalgrootte van Verebus voldoende effect 

kan worden behaald tegen acceptabele kosten. 

 Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een mobiliteitsvergoeding om hiermee het aantal 

leaseauto’s te kunnen beperken, en tevens het aandeel privékilometers in de meegenomen uitstoot te 

reduceren. Dit kan gelet op de fiscale wijzigingen ook vanuit financiële overwegingen van belang worden. 

 Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het gebruik van OV te stimuleren voor berijders van 

leaseauto’s. 

 Stimuleren van videoconferencing met (grote) opdrachtgevers en toeleveranciers. 

 Medewerkers worden gestimuleerd om samen te rijden (carpoolen). In de registratie is het effect hiervan 

echter niet zichtbaar te maken, omdat alle berijders ook bij carpoolen recht hebben op een 

kilometervergoeding. Actief stimuleren leidt dus niet tot verdere afname van CO2-uitstoot. 

3.3.2. Woon-werkverkeer 

 Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het gebruik van OV te stimuleren voor woon-werkverkeer. 

 Aanbieden fietsplan en/of ter beschikking stellen van (elektrisch ondersteunde) fietsen. Dit speelt ook 

voor andere kantoorlocaties dan Rijswijk. 
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3.3.3. Elektriciteitsverbruik 

 Medewerkers aansporen om energiezuinig te werken door onder meer zonwering te openen als er geen 

direct zonlicht is en oplaadapparatuur voor elektrische randapparatuur niet in het stopcontact te laten 

zitten, licht uit te doen bij vertrek, ramen dicht houden bij werkende klimaatregeling. 

 Toepassing van tijdschakelaars om alle verlichting na 20.00 uur uit te schakelen. 

 Optimaliseren lichtplan (zone-indeling met bewegingsensoren/tijdschakelaars). 

 Indien mogelijk (en passend binnen onderhoudsplan) bestaande verlichtingstypen vervangen door LED. 

3.3.4.  (Re)productiefaciliteiten 

 Dubbelzijdig printen als dit mogelijk is. 

 Zoveel mogelijk digitaal verspreiden van notities, brieven, tekeningen, rapporten, etc. 

 Inkomende contractstukken digitaliseren en op minder plaatsen in hard copy bewaren. 

3.3.5. Ver- of bewerken van verkochte producten (downstream scope 3) 

In vervolg op eindrapport t.b.v. de ketenanalyse “CO2-emissie inventarisatie scope 3 aanleg kabels“ 

benoemde maatregelen: 

 Indien mogelijk bij kabelaanleg geen buis toepassen. 

 Indien mogelijk bij kabelaanleg een polyesterbeton buis toepassen. 

3.4. Reductieplan 

Om de reductiemaatregelen uit te voeren is het nodig dat planmatig wordt gewerkt, en vorderingen / 

resultaten kunnen worden gemeten. In principe wordt ieder halfjaar de voortgang beoordeeld, en plannen 

eventueel bijgesteld. In onderstaande tabel is het initiële plan opgesomd. 

 

Reductiemaatregel Verantwoordelijk Aanpak KPI 

De keuzemogelijkheden voor leaseauto’s 
afbakenen tot 100 gram CO2/kilometer in 2016. 
Jaarlijks evalueren 

HRM Aanpassing 
keuzelijst auto’s 
Evaluatie (met 
leasemaat-
schappij). 

Brandstof 
verbruik 
Overzicht 
ingezette 
auto’s 
Evaluatie 

Onderzoek doen naar de mogelijkheden van 
een mobiliteitsvergoeding. 

Directie Uit te voeren in 
2017. 

Rapport 

Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het 
gebruik van OV te stimuleren.  

Directie Pilot in 2016. 
Evaluatie in 2017. 

Rapport 

Stimuleren van videoconferencing met (grote) 
opdrachtgevers en toeleveranciers. 

BUM / OM Via PRM-overleg 
uitdragen en 
monitoren. 

Brandstof-
verbruik 

Aanbieden fietsplan en/of ter beschikking 
stellen van (elektrisch ondersteunde) fietsen. Dit 
speelt ook voor andere kantoorlocaties dan 
Rijswijk. 

Directie Aanschaf fietsen. Brandstof-
verbruik 
Fietsen 

Medewerkers aansporen om energiezuinig te 
werken. 

Directie In werkoverleg en 
op personeels-
bijeenkomst 
melden. 

Energie-
verbruik 
(kWh/Nm

3
) 
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Reductiemaatregel Verantwoordelijk Aanpak KPI 

Toepassing van tijdschakelaars om alle 
verlichting na 20.00 uur uit te schakelen. 

Directie Offerte opvragen. Elektriciteits-
verbruik 

Optimaliseren lichtplan (zone-indeling met 
bewegingsensoren/tijdschakelaars). 

Directie Offerte opvragen. Elektriciteits-
verbruik 

Bestaande verlichtingstypen vervangen door 
LED. 

Directie Bij vervangen van 
lampen en/of 
armaturen LED 
toepassen. 

Elektriciteits-
verbruik 

Dubbelzijdig printen als dit mogelijk is. Directie, BUM / OM In werkoverleg 
melden. 

Papier-
verbruik 

Zoveel mogelijk digitaal verspreiden van 
notities, brieven, tekeningen, rapporten, etc. 

Directie, BUM / OM In werkoverleg 
melden. 

Papier-
verbruik 

Inkomende contractstukken digitaliseren en op 
minder plaatsen in hard copy bewaren. 

BUM / OM, F&A, 
Secretariaat 

In werkoverleg 
melden. 

Papier-
verbruik 

In Rail-ontwerpen minder uitstoot door 
kabelaanleg (geen of ander type buizen 
toepassen waar mogelijk). 

BUM / OM In projectuitvoering 
meenemen. 
Opnemen in sector 
initiatief Duurzaam 
Ontwerpen. 

N.v.t. 

Tabel 5: Reductieplan 
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4. Voorstel 

Om tot een realistische reductie te komen van de CO2-uitstoot in de periode 2016-2018 is het noodzakelijk 

dat de directie c.q. het MT van Verebus hierin richting geeft en voorwaarden schept. Gevraagd wordt om in 

te stemmen met het volgende voorstel: 

 

1. Vaststellen beleidsdoelstellingen:  

A. Terugdringen van de CO2 uitstoot van leaseauto’s. 

B. Beperken van de CO2 uitstoot van woon-werkverkeer. 

C. Beperken van de CO2 emissie door elektriciteitsverbruik 

D. Beperken van de CO2 emissie van (re)productiefaciliteiten. 

 

2. Vaststellen kwalitatieve maatregelen voor reductie CO2 uitstoot: 

A. De keuzemogelijkheden voor leaseauto’s wordt verder afgebakend tot auto’s met een maximale 

uitstoot die past op de gewijzigde (bijtellings)normen. De bestaande limiet zou niet meer moeten 

bedragen dan 100 gram CO2/kilometer in 2016. Dit zou jaarlijks moeten worden geëvalueerd, en 

ook met de leasemaatschappij kan jaarlijks worden bekeken welke maatregelen aanvullend 

mogelijk zijn. 

B. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een mobiliteitsvergoeding om hiermee het aantal 

leaseauto’s te kunnen beperken, en tevens het aandeel privékilometers in de meegenomen 

uitstoot te reduceren. 

C. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het gebruik van OV te stimuleren voor zowel 

berijders van leaseauto’s als voor woon-werkverkeer.  

D. Stimuleren van videoconferencing met (grote) opdrachtgevers en toeleveranciers. 

E. Aanbieden fietsplan en/of ter beschikking stellen van (elektrisch ondersteunde) fietsen. Dit 

speelt ook voor andere kantoorlocaties dan Rijswijk. 

F. Medewerkers aansporen om energiezuinig te werken door onder meer zonwering te openen als 

er geen direct zonlicht is en oplaadapparatuur voor elektrische randapparatuur niet in het 

stopcontact te laten zitten, licht uit te doen bij vertrek, ramen dicht houden bij werkende 

klimaatregeling. 

G. Toepassing van tijdschakelaars om alle verlichting na 20.00 uur uit te schakelen. 

H. Optimaliseren lichtplan (zone-indeling met bewegingsensoren/tijdschakelaars). 

I. Indien mogelijk (en passend binnen onderhoudsplan) bestaande verlichtingstypen vervangen 

door LED. 

J. Dubbelzijdig printen als dit mogelijk is. 

K. Zoveel mogelijk digitaal verspreiden van notities, brieven, tekeningen, rapporten, etc. 

L. Inkomende contractstukken digitaliseren en op minder plaatsen in hard copy bewaren. 

M. In Rail-ontwerpen minder uitstoot door kabelaanleg (geen of ander type buizen toepassen waar 

mogelijk). 

 

3. Vaststellen kwantitatieve doelstellingen 2016-2018 voor reductie CO2 uitstoot: 

A. Door leaseauto’s met 19,2% (22 ton CO2). 

 


