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1. Inleiding
Klimaatverandering is urgent en niet meer te ontkennen. We moeten nu in actie komen om de uitstoot van
broeikasgassen zo snel mogelijk naar beneden te brengen. 

In 2021 bracht het IPCC¹ opnieuw een rapport uit, waarin staat dat de opwarming van de aarde nu
wereldwijd merkbaar is. De oorzaak is helder: de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Het rapport
waarschuwt dat we alleen met drastische en grootschalige maatregelen de temperatuur kunnen beperken
tot ruim onder de 2 graden. Anders wordt de opwarming steeds sterker, met als gevolg steeds extremer
weer en een toenemende zeespiegelstijging. Vooral dat heeft grote gevolgen voor Nederland volgens het
KNMI Klimaatsignaal’21² : als de ijskap op Antarctica snel smelt, kan de stijging van de zeespiegel
oplopen tot wel vijf meter.

Onze CO -uitstoot³ moet nog sneller omlaag om de doelstelling van Parijs te kunnen halen: een halvering
voor 2030 en naar nul voor 2050. Op de COP26 in Glasgow in november 2021 zijn die doelen nog eens
bevestigd, dus de urgentie om iets te doen tegen klimaatverandering groeit. 

Vanuit overheden wordt er ook steeds meer wetgeving opgelegd. Zo heeft Zuid-Afrika als één van de
eerste landen een carbon tax geïntroduceerd. Belasting op CO  is ook in Europa een terugkomend
onderwerp van gesprek en steeds meer bedrijven hanteren een interne CO -prijs. Dit zijn slechts enkele
van de indicaties dat ook jouw organisatie op een gegeven moment daadwerkelijk een verplichte prijs
moet betalen voor je CO -uitstoot. 

Naast wetgeving ligt er ook een grote, eigen verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. Steeds meer
organisaties werken aan het verkleinen van hun voetafdruk, vanuit de ambitie om koploper te zijn in hun
branche, of vanuit vragen van medewerkers. En dat is precies waarom je dit rapport ontvangt.

Het jaarlijks vaststellen van de CO -voetafdruk van je organisatie is belangrijk voor het inzicht in je
aandeel bij de realisatie van de klimaatdoelen. Zo krijg je overzicht van de emissies van je bedrijf, als basis
voor je reductieplannen. Het jaarlijks monitoren laat ook het effect van je reductiemaatregelen zien.

Wij hopen dat dit inzicht in je CO -voetafdruk aanleiding geeft tot meer plannen en actie. Climate Neutral
Group helpt je graag bij het bepalen van nieuwe doelen en de implementatie van reductiemaatregelen.
Want jij bent een voorloper in je sector om klimaatverandering terug te dringen!

                                                         

1 Intergovernmental Panel on Climate Change, http://www.ipcc.ch/

2 Zie https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-klimaatsignaal-21

3 CO staat voor CO -equivalent. Het geeft aan hoe sterk een hoeveelheid broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de aarde, gebruikmakend van een

equivalente concentratie CO . CNG neemt alle broeikasgassen mee in de voetafdrukberekening. Overal waar we het in deze rapportage over CO   hebben

wordt CO bedoeld. 
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2. CO -voetafdruk
Onderstaand vind je de CO -voetafdruk die wij voor je hebben berekend.

Toelichting

Deze voetafdruk is opgesteld in lijn met het GHG-protocol (zie voor meer informatie bijlage 1). We maken
onderscheid in emissies met 3 scopes: scope 1 (directe uitstoot), scope 2 (indirect, komt vrij door
bijvoorbeeld de aankoop stroom of warmte) en scope 3 (overig indirect). Je voetafdruk is berekend met
behulp van de online CO -managementomgeving. De emissiefactoren die we gebruikt hebben vind je
op onze website. De afbakening vind je onderaan hoofdstuk 4 terug.

De lijst met bronnen dekt voor kantoor-gebaseerde organisaties de meest relevante uitstoot. Andere
emissies die bijvoorbeeld vrijkomen bij een productieproces maken geen onderdeel uit van deze CO -
voetprint.

Rapportageperiode 2021

Je totale CO -uitstoot is als volgt opgebouwd:

CO2-emissions (18 ton)
2021

0.0%0.0%

34.8%34.8%

0.2%0.2%

25.8%25.8%

0.0%0.0%

12.8%12.8%

0.0%0.0%

0.0%0.0%

26.5%26.5%

Elektriciteit: 0 ton
Leasewagens: 6 ton
Openbaar vervoer: 0 ton
Papier: 5 ton
Privé auto's: 0 ton
Verwarmen: 2 ton
Vliegreizen: 0 ton
Water: 0 ton
Woon- werkverkeer: 5 ton

CO2-emissions (ton) Elektriciteit Leasewagens Openbaar
vervoer

Papier Privé
auto's

Verwarmen Vliegreizen Water Woon-
werkverkeer

CO2 uitstoot 0 6 0 5 0 2 0 0 5

Zie bijlage 2 voor alle invoerwaarden en CO -uitstoot.
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2.1. De ontwikkeling van je CO -voetafdruk

Wanneer je over meerdere jaren je gegevens hebt ingevoerd, zie je daar in onderstaande grafiek een
overzicht van. Dit geeft een goede indruk van het effect van de maatregelen die je hebt genomen om je
CO -uitstoot te reduceren.

to
n

CO2 emissions
2021

Elektriciteit Leasewagens Openbaar vervoer Papier Privé auto's
Verwarmen Vliegreizen Water Woon- werkverkeer

2021
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CO2 emissions (ton) 2021

Elektriciteit 0

Leasewagens 6

Openbaar vervoer 0

Papier 5

Privé auto's 0

Verwarmen 2

Vliegreizen 0

Water 0

Woon- werkverkeer 5

Totaal 18

2.2. Relatieve uitstoot
Hier vind je een overzicht van je emissies gedurende de afgelopen jaren, rekening houdend met een
eventuele groei of krimp van je organisatie. Dit geeft een goede indruk van je reductie op CO -uitstoot.

Als je daarover gegevens hebt ingevoerd, dan zie je in onderstaande tabel de uitstoot per werknemer
(FTE) en per omzet (mln. €).
CO2 per FTE (ton) 2020 2021

CO2 per FTE 2
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CO2 emissions per turnover (ton/miljoen EUR) 2020 2021

CO2 uitstoot per omzet

2.3. Voetafdruk data validatie
Disclaimer: Deze beoordeling is geen garantie dat Lean Lawyers een positief certificatiebesluit zal ontvangen na een
audit door een in aanmerking komende certificatie-instelling.

Op 27-07-2022 is de voetafdruk data gevalideerd. De gegevens werden getoetst in termen van de vereiste
voetafdrukgegevenskwaliteit van de Climate Neutral Standard vs 1.0, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de
standaard.

De belangrijkste vragen die werden gesteld om de gegevenskwaliteit te beoordelen zijn:

1.           Heeft Lean Lawyers een serieuze poging gedaan om primaire data (gebaseerd op werkelijk gebruik) te
gebruiken waar mogelijk, maar in ieder geval voor alle directe emissies als gevolg van de eigen bedrijfsvoering?

2.           Zijn de emissies -voor elke bron van broeikasgasemissies- op adequate wijze berekend, met gebruikmaking
van een in aanmerking komende methode, correcte gebruiksgegevens en in aanmerking komende emissiefactoren en
secundaire gegevensbronnen?

3.           Is bewijsmateriaal beschikbaar dat alle ingevoerde (primaire of secundaire) gegevens onderbouwt, en is dit
gemakkelijk toegankelijk? Indien aannames, complexe (niet terug te vinden) deelberekeningen, onzekerheden of
externe effecten van toepassing zijn, zijn deze dan toegelicht?

Op basis van deze gegevenstoetsing is een rapport met opmerkingen en aanbevelingen opgesteld voor Lean Lawyers.
Lean Lawyers is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de adviezen. 
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3. Het vervolg: reductie en compensatie
Nu je inzicht in je voetafdruk hebt, zie je waar je grootste uitstoot zit. Dat is een goede basis voor de vervolgstappen: je
CO -emissies reduceren en het overblijvende deel compenseren.

3.1. Reductie
Het is belangrijk om de reductie-ambitie binnen je bedrijf vast te leggen en te vertalen naar een concrete
strategie. Daarmee plan je maatregelen in op korte, middellange en lange termijn. Zo kun je er in de
begroting rekening mee houden.

Reductiemaatregelen kunnen heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld energie groen inkopen en besparen. Iets
gecompliceerdere ingrepen zijn bijvoorbeeld het verduurzamen van je wagenpark zonder dat de
medewerkers daar last van hebben, of je vliegreizen op een slimme manier verminderen en
verduurzamen.

Climate Neutral Group kan het hele proces begeleiden, van het opstellen van een reductie-ambitie tot een
concrete strategie. Je organisatie wordt geholpen van A tot Zero CO !

3.2. Klimaatcompensatie
Ook al wil je het misschien wel, het is vaak niet mogelijk om al je CO -emissies gelijk naar 0 te brengen.
Je kunt er dan voor kiezen om het restant te compenseren, door te investeren in klimaatprojecten.
Daarmee wordt elders in de wereld een gelijke hoeveelheid CO  gereduceerd. Op deze manier komt je
voetafdruk op ‘netto 0’ uit, een mooi signaal!

Klimaatprojecten zijn bijvoorbeeld duurzame energieprojecten in landen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika.
Daarin investeren is vaak een win-winsituatie, omdat we een land op deze manier gelijk een aantal
stappen verder helpen in de energietransitie. Daarmee voorkomen we het gebruik van kolen en olie voor
de energievoorziening.

Klimaatprojecten genereren gecertificeerde CO -credits. Een credit staat gelijk aan een onafhankelijk
gecontroleerde reductie van één ton CO  in de atmosfeer. Behalve de impact op het klimaat, dragen CO -
credits ook bij aan meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze zeventien doelen zijn in 2015
gedefinieerd door de Verenigde Naties, bedoeld om de wereld een betere plek te maken in 2030. Het
onderwerp klimaat zelf komt terug in een groot deel van de 17 doelen. Met de klimaatprojecten waarmee
wij werken bereiken we meer dan alleen CO -reductie, waardoor we aan meerdere SDG’s bijdragen.
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3.2.1. Kwaliteit en additionaliteit
Alle projecten van Climate Neutral Group voldoen aan de hoogste internationale standaarden (Gold
Standard of VCS) en worden door onafhankelijke partijen geverifieerd en gecontroleerd. Onze projecten
variëren in type CO -reductie, geografische locatie, de voordelen voor de lokale bevolking, en de prijzen.

Meer over onze projecten vind je op de projectenpagina op onze
website: www.climateneutralgroup.com/klimaatprojecten.

Naast dat de kwaliteit van de credits gewaarborgd moet zijn, hanteren we ook het zogenaamde
additionaliteitsprincipe. Dat betekent dat we alleen investeren in projecten die zonder deze vorm van
financiering niet van de grond zouden komen. Meer informatie over onze uitgangspunten op kwaliteit en
additionaliteit vind je op onze website.

3.2.2. Compensatiecredits in CO

2

2
Naast je inzet voor CO -reductie heb je gekozen om je resterende emissies met credits te compenseren.
Gefeliciteerd! Je CO -voetafdruk is daarmee volledig naar nul teruggedrongen.

2
2
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4. Aan de slag
Climate Neutral Group heeft als doel om iedere organisatie in lijn te laten opereren met het klimaatakkoord
van Parijs. Dat betekent dat je in 2030 ten minste 49% CO -reductie behaald moet hebben ten opzichte
van het startjaar van je voetafdruk.

4.1. Pragmatische aanpak
We hopen dat je met het verworven inzicht uit deze rapportage aan de slag wilt om je klimaatimpact nog
verder te beperken. Daar kunnen wij je bij helpen!

Onze pragmatische aanpak staat op vier pijlers:

Inzicht – het in kaart brengen van de CO -voetafdruk
Reductie – wij helpen met de ontwikkeling en implementatie van een reductieplan
Compensatie – de CO  die je niet kunt reduceren, helpen wij je compenseren
Certificering – we begeleiden jouw organisatie om klimaatneutraal te worden volgens de Climate    
Neutral Certification Standard

Wil je meer weten over je voetafdruk of over reductie, compensatie of certificering? Neem contact met ons
op, via je Carbon Advisor of onze algemene gegevens:

E-mailadres:             info@climateneutralgroup.com 
Telefoonnummer:     +31 30 232 6175

4.2. Over Climate Neutral Group
Climate Neutral Group is in 2002 opgericht als social venture. Het is onze uitdaging om de opwarming van
de aarde tot 1,5 graden te beperken voor toekomstige generaties. Samen met organisaties, hun producten
en diensten willen we in 2050 Zero CO  te realiseren. We bekijken wat er nodig is en laten zien dat het
kan, met respect voor de organisatie, stakeholders en omgeving. De resultaten op weg naar Zero CO
maken we geloofwaardig en transparant met erkende methodes. We laten organisaties doen waar ze goed
in zijn: binnen de grenzen van de planeet, met betekenis en waarde.

Afbakening en disclaimer
Deze voetafdruk is opgesteld op basis van data die je bij ons hebt aangeleverd. Climate Neutral Group
heeft de bron van deze data niet geverifieerd en staat niet garant voor de kwaliteit en juistheid ervan. We
benadrukken dat dit rapport indicatief is en niet gebruikt kan worden voor claims die geassocieerd kunnen
worden met ons certificeringsprogramma. Als je interesse hebt in een gevalideerde voetafdruk en/of om
gecertificeerd te worden volgens de ‘Climate Neutral Certification Standard’, dan gelden er andere
kwaliteitseisen. Je Carbon Advisor vertelt je er graag meer over. Ook kun je informatie vinden
op www.climateneutralcertification.com.
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5. Bijlagen
5.1. GHG-protocol
Voor het maken van de CO -voetafdruk maken we gebruik van de boekhoudregels zoals die in het Green
House Gas (GHG)-protocol zijn opgenomen. Alle gassen die een broeikaseffect hebben, bijvoorbeeld
methaan, worden omgerekend naar CO -equivalenten zodat ze vergelijkbaar zijn. Daarom gebruiken we in
dit rapport ook de eenheid CO . Onderstaand schema laat zien hoe dat werkt.

Emissies uit scope 1, 2 en 3

Het GHG-protocol stelt dat een bedrijf altijd zelf verantwoordelijk is voor zijn emissies uit scope 1 en 2.
Scope 1-emissies volgen uit je bedrijfsproces, bijvoorbeeld door de vervoersbewegingen van je eigen
wagenpark of vrachtwagens. Ook de gassen uit de schoorsteen van je gebouw, van verwarmings- of van
productie-installaties behoren tot deze ‘directe’ emissies.

Onder scope 2-emissies valt het gebruik van elektriciteit. Ieder bedrijf heeft elektriciteit nodig om te kunnen
opereren, al is het alleen al om je lampen te laten branden en de computers te laten draaien. De manier
waarop elektriciteit wordt opgewekt heeft grote impact op de CO  die daarbij wordt uitgestoten. Bij
elektriciteit uit windmolens komen er geen emissies vrij, maar de CO -impact van kolencentrales is
aanzienlijk.

CO  uit scope 3 zijn emissies die ontstaan als gevolg van je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: je schrijft een
mooi rapport en drukt dat af. Het papier dat je gebruikt is elders geproduceerd. De CO  die uit de
productie voortkomt valt onder de scope 1 & 2 van de papierfabriek. Die zijn uitgestoten omdat jij dat
papier hebt gekocht en gebruikt. Zo zie je dat je handelen effect heeft op de keten(s) waar je deel van
uitmaakt. Vanuit deze overwegingen hebben we voor de bepaling van je scope 3-emissies een aantal
standaard onderwerpen aangemerkt die betrekking hebben op het overgrote deel van de organisaties.
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5.2. Invoergegevens
Meter Organisatieonderdeel 2021

Functie > Elektriciteit

Grijze Elektra (kWh) LEAN LAWYERS 0

Groene Elektra - Wind (kWh) LEAN LAWYERS 20.550

Functie > Financiën

Omzet (miljoen EUR) LEAN LAWYERS 0

Functie > HR/P&O

Medewerkers FTE (aantal) LEAN LAWYERS 10

Functie > Leasewagens

Zakelijk benzine in lease auto’s (liters) (liter) LEAN LAWYERS 2.311

Zakelijk diesel in leaseauto’s (liters) (liter) LEAN LAWYERS 0

Zakelijk elektra grijs lease auto’s (kWh) LEAN LAWYERS 0

Zakelijk elektra groen lease auto’s (kWh) LEAN LAWYERS 26.820

Functie > Openbaar vervoer

Woon - werk Bus (km) LEAN LAWYERS 0

Woon - werk Trein (km) LEAN LAWYERS 14.202

Zakelijk Bus (km) LEAN LAWYERS 0

Zakelijk Trein (km) LEAN LAWYERS 0

Functie > Papier

Drukwerk (kg) LEAN LAWYERS 3.901

Niet recycled kantoorpapier (kg) LEAN LAWYERS 0

Recycled kantoorpapier (kg) LEAN LAWYERS 0

Functie > Privé auto's

Zakelijk brandstof onbekend in privé auto's (km) (km) LEAN LAWYERS 0

Functie > Verwarmen

Aardgas (m³) LEAN LAWYERS 1.252

Stadsverwarming (STEG) (GJ) LEAN LAWYERS 0

Functie > Vliegreizen

Vliegtuig, zone 1 (aantal) LEAN LAWYERS 0

Vliegtuig, zone 2 (aantal) LEAN LAWYERS 0

Vliegtuig, zone 3 (aantal) LEAN LAWYERS 0

Vliegtuig, zone 4 (aantal) LEAN LAWYERS 0

Functie > Water

Drinkwater (m³) LEAN LAWYERS 18,53

Functie > Woon- werkverkeer

Woon - werk Benzine (km) LEAN LAWYERS 24.210

Woon - werk Diesel (km) LEAN LAWYERS 0
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