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1.

Doel

Deze handleiding legt op een eenvoudige manier uit hoe u met ClimateCalc de CO2-voetafdruk
van uw onderneming of van individuele drukorders kan berekenen. Achtergrondinformatie over
ClimateCalc en een beschrijving van de normen en gegevens die worden gebruikt, is te vinden op
http://nl.climatecalc.eu/ op de pagina “Standaarden en gegevens” (hoofdstuk 11).
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2.

De vormgeving van ClimateCalc

ClimateCalc is opgebouwd uit tabbladen die onderverdeeld zijn in drie verschillende categorieën
met verschillende tekstkleuren. Als een richtsnoer geldt dat een grafische onderneming zich alleen
hoeft te richten op de tabbladen met een groene of zwarte tekst.



Op de tabbladen met de groene tekst moeten gegevens
worden ingetikt die dienen als achtergrondinformatie voor
het CO2-voetafdrukverslag van het bedrijf en voor het
berekenen van de voetafdruk van een product.
Open voor de verzameling van gegevens voor het
CO2-voetafdrukverslag http://nl.climatecalc.eu/ de pagina
“Berekening en hulpmiddelen”.
PAS OP! Het tabblad ”Bedrijfsinformatie” dient als
eerste ingevuld te worden.




De tabbladen met de zwarte tekst tonen het resultaat van
de gegevens die het bedrijf heeft ingevuld in de vorm van
het CO2-voetafdrukverslag van het bedrijf en van de
mogelijke product-specifieke berekeningen.
PAS OP! De tabbladen voor de productberekening en
de benchmark zijn geblokkeerd totdat het bedrijf is
gecertificeerd.
Op het tabblad met blauwe tekst, worden gedetailleerde
berekeningen van de broeikasgasemissies gemaakt aan de
hand van de ingevoerde gegevens op de tabbladen met de
groene tekst. Het bedrijf dient alleen gebruik te maken van
het tabblad "Emissieberekening" indien het bedrijf het
resultaat wil zien van de gedetailleerde berekeningen of van
hun eigen gegevens in de vorm van specifieke emissiefactoren. Als het bedrijf gebruik maakt van brandstoffen of
andere materialen die niet als standaardgegevens zijn
opgenomen in ClimateCalc dan dient het bedrijf zelf de
gegevens daarvoor in te vullen op het tabblad
"Emissieberekening".
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3.

Het invoeren van gegevens

Wanneer u gegevens invult, dient u deze op te slaan voordat u naar een ander tabblad gaat of
ClimateCalc afsluit.
U slaat de gegevens op door middel van de knop in de rechterhoek onderaan het scherm.

Afbeelding 3.1

Voorbeeld van de knoppen “opslaan” en “afdrukken”.

Indien er gegevens ontbreken tijdens het invoeren daarvan wordt dit door ClimateCalc zelf
aangegeven door een rode tekst of een rood tekstveld. Voor de verificatie van het CO2-voetafdrukverslag mogen deze niet meer aanwezig zijn.
PAS OP!
Soms is het niet mogelijk de ingevoerde gegevens op te slaan indien er nog rode markeringen aanwezig zijn.

Afbeelding 3.2

Voorbeeld van rode markeringen die het ontbreken aangeven van de naam van de
verantwoordelijke en waar de gegevens vandaan komen.

Als referentiepunt dienen alle gegevens ingevuld te worden als het “totaalcijfer” van het
voorafgaand kalenderjaar of van het voorgaande financiële jaar indien dat niet samenvalt met het
kalender jaar.
PAS OP!
Maak gebruik van de pagina “Berekeningen en hulpmiddelen” voor de gegevensverzameling voor het CO2-voetafdrukverslag.

3.1.

Eenheden

Bij verscheidene parameters kunt u kiezen in welke eenheid u die invult. De verbruikte hoeveelheid
reinigingsmiddelen kunt u bijvoorbeeld opgeven in kilo of liter. Omdat de parameters automatisch
worden omgezet en bij elkaar opgeteld worden, dient er als referentiepunt slechts één invulveld te
Handleiding voor ClimateCalc
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worden ingevuld, tenzij in uw bedrijf de verbruikscijfers in verschillende eenheden wordt vastlegt.
Als er gegevens zijn met andere eenheden dan wordt aangegeven op het tabblad dan moeten
deze omgezet worden met behulp van de omrekeningsfactoren in het hoofdstuk 16
“Omrekeningsfactoren”.

3.2.

Gegevensbronnen

Voor elk gegeven dat wordt ingevuld, moet aangegeven worden wie er verantwoordelijk voor is en
waar deze vandaan komen. Hierdoor kan het volgende jaar een en ander sneller ingevuld worden.
Bovendien is het een voorwaarde om de audit te kunnen uitvoeren!
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4.

Toegang gebruikers

Om ClimateCalc te kunnen gebruiken moet het bedrijf beschikken over een gebruikersnaam en
een wachtwoord. Ga hiervoor naar de pagina “Algemeen” van http://nl.climatecalc.eu/ en klik dan
op “Contact”.

4.1.

Login

Om in te loggen: vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in rechts op de openingsbladzijde van
http://nl.climatecalc.eu/ (zie afbeelding 4.1).

Afbeelding 4.1. Invulveld gebruikersnaam en wachtwoord op openingsbladzijde van ClimateCalc.

Staat uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek vermeld? Dan bent u ingelogd, zie afbeelding
4.2.

Afbeelding 4.2. Gebruikersnaam in de rechterbovenhoek na inloggen.

In de rechterbovenhoek kunt u de startpagina van ClimateCalc omzetten naar die voor de
desbetreffende deelnemende landen. Een gebruiker kan vanuit elke startpagina toegang krijgen tot
de rekenmodule van ClimateCalc.
Handleiding voor ClimateCalc
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4.2.

Wachtwoord wijzigen

Na het inloggen, kan een gebruiker zijn wachtwoord wijzigingen door via de pagina “Berekening en
hulpmiddelen“ naar de subpagina “Wachtwoord wijzigen” te gaan.
Het nieuwe wachtwoord dient wel te bestaan uit:
ten minste acht tekens en moet
ten minste één cijfer bevatten en
ten minste één van de volgende symbolen: ` ! " ? $ ? % ^ & * ( ) _ - + = { [ } ] : ; @ ' ~ #
|\<,>.?/

Er verschijnt een melding indien het gewijzigde wachtwoord is goedgekeurd.

4.3.

Meer gebruikers

Een bedrijf kan aan meer personen een eigen gebruikersrecht geven. Dit kan bijvoorbeeld van
belang zijn indien verscheidene personen in het bedrijf productberekeningen dienen te maken of
indien het bedrijf een externe adviseur heeft ingeschakeld. Extra gebruikersrechten kan een bedrijf
aanvragen bij de organisatie die het recht aan het bedrijf heeft gegeven. Het bedrijf kan bij
dezelfde organisatie ook de extra gebruikersrechten weer laten intrekken. Voor de contactinformatie zie: (de pagina “Algemeen” op http://nl.climatecalc.eu/1100.aspx).
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5.

Beheer van CO2-voetafdrukverslagen

Nadat een bedrijf heeft ingelogd, kan het een CO2-voetafdrukverslag maken door naar de
subpagina “Toegang tot ClimateCalc” te gaan via de pagina “Berekening en hulpmiddelen”.
PAS OP!
Mocht u de taal (zie afbeelding 5.1 het vakje rechts in het witte veld) willen veranderen en u wijzigt per ongeluk de landenwebsite (zie
afbeelding 5.1 rechtsboven in het groene veld) dan komt u op de website voor een ander land waarvoor u opnieuw moet inloggen.
Indien de landinstelling en de taalinstelling niet met elkaar overeenkomen dan worden niet alle velden in eenzelfde taal ingesteld.

5.1.

Periode voor de CO2-voetafdrukverslag

De eerste stap voor het bedrijf is het bepalen van de periode voor het CO2-voetafdrukverslag. De
referentieperiode moet een volledig jaar zijn. Dit kan het voorbije kalenderjaar zijn of het voorbije
financiële jaar van het bedrijf.
Activeer de module “Versiebeheer CO2-voetafdrukjaarverslagen” om de periode van het CO2voetafdrukverslag te definiëren.

Afbeelding 5.1

Module voor het beheer van CO2-voetafdrukverslagen.

Als de module geactiveerd wordt, kan de periode voor het CO2-voetafdrukverslag bepaald worden.
Afbeelding 5.2

Het instellen van de periode van een CO2-voetafdrukverslag.

PAS OP!
Nadat een periode voor een CO2-voetafdrukverslag is aangemaakt kan die periode niet meer worden aangepast.
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5.2.

Kopiëren van gegevens van de vorige periode

Als het bedrijf eerder al een CO2-voetafdrukverslag heeft gemaakt, dan kunnen alle gegevens
gekopieerd worden naar een nieuwe periode. Hiermee wordt het invoeren van gegevens versneld.
U stelt eerst de nieuwe periode in. Dan vinkt u het veld aan: “Voer de gegevens in van het laatste
CO2-voetafdrukverslag”. Vervolgens moet op de knop “maak” worden gedrukt.

Afbeelding 5.3. Het invoeren van de gegevens van het laatste CO2-voetafdrukverslag.

5.3.

Het verwijderen van een CO2-voetafdrukverslag

Als het bedrijf per vergissing een CO2-voetafdrukverslag voor een foutieve periode heeft gemaakt
dan kan dit verslag verwijderd worden.
PAS OP!
Wil men de ingevulde gegevens van een CO2-voetafdrukverslag met een foutieve periode gebruiken voor een verslag over de juiste
periode dan dient men deze eerst naar de nieuwe periode te kopiëren, voordat men die van de foutieve periode verwijdert.

Wanneer men een foutief CO2-voetafdrukverslag wil verwijderen, dan is het belangrijk dat men het
juiste verslag verwijdert. Daarom staat achter de periode van elk CO2-voetafdrukverslag de datum
en het tijdstip waarop deze is gemaakt, vermeld.
PAS OP!
Is een CO2-voetafdrukverslag verwijderd dan is het niet meer mogelijk het verwijderde verslag weer op te roepen.
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6.

Taal

Men kan te allen tijde het CO2-voetafdrukverslag of een productberekening in een andere taal
weergeven door de taalinstelling te veranderen in het uitrolmenu in de rechterbovenhoek in het
witte veld.

Afbeelding 6.1. Het instellen van de taal via het uitrolmenu in de rechterbovenhoek.

PAS OP!
Verander niet per ongeluk de landeninstelling van de website rechtsboven in het groene veld!

Wanneer men de taalinstelling heeft gewijzigd, dan blijven op het beeldscherm enige hoofdvelden
weergegeven in de taal die hoort bij de website van het land waar men heeft ingelogd, zie ook de
waarschuwing in hoofdstuk 5.
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7.

Tabblad: Bedrijfsinformatie

In dit tabblad moet het bedrijf algemene informatie invullen zoals adres- en contactgegevens.
Bovendien moet een duidelijke omschrijving worden gegeven van de activiteiten en processen die
in aanmerking worden genomen voor het berekenen van de CO2-voetafdruk.

7.1.

Markeren als een afgeronde CO2-voetafdruk

Als het bedrijf alle relevante gegevens in de tabbladen met de groene teksten heeft ingevuld en
klaar is voor certificatie, wordt dit aangegeven door het aanklikken van de knop “Voltooid”.

Afbeelding 7.1. De knop “Voltooid” wordt gebruikt als het bedrijf klaar is voor certificatie. Als het bedrijf
gecertificeerd werd dan kan het auditrapport gedownload worden via de link “Auditverslag”.

PAS OP!
Wanneer de knop “Voltooid” wordt geactiveerd dan wordt automatisch een e-mail gestuurd aan de auditor om met de auditprocedure
te beginnen.

7.2.

Verschillende druktechnieken

ClimateCalc is toepasbaar voor de meeste druktechnieken. De gebruikte druktechnieken in het
bedrijf dienen te worden aangevinkt om de gegevens te kunnen invoeren op de tabbladen “Invoer
bedrijfsgegevens” en “Productberekening”.
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Afbeelding 7.2. Voorbeeld: alleen de aangevinkte druktechniek wordt gebruikt; in dit geval alleen offset.

7.3.

Personen verantwoordelijk voor gegevens

Om het invullen van gegevens te vereenvoudigen, worden de namen van alle personen die
verantwoordelijk zijn voor het verschaffen van gegevens, centraal ingevoerd in het tabblad
“Bedrijfsinformatie”. De verantwoordelijken kunnen daarna geselecteerd worden in de uitrolmenu’s
naast de specifieke gegevens in de tabbladen met groene tekst.

Afbeelding 7.3. Voorbeeld van de ingevoerde namen van de verantwoordelijken voor de ingevoerde gegevens.
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8.

Tabblad: Invoer bedrijfsgegevens

In dit tabblad moet de onderneming alle relevante gegevens invullen over de ingekochte brandstof,
energie, grondstoffen, geproduceerde afvalstoffen, enz. Als referentie moeten alle gegevens
betrekking hebben op het voorbije kalenderjaar of het laatste boekhoudkundige jaar.

8.1.

Specifieke gegevens

ClimateCalc bevat voor verschillende invulvelden standaardomrekenfactoren. Indien deze
standaardomrekenfactoren niet aanwezig zijn dan verschijnt bij het invullen van de desbetreffende
invulvelden op het tabblad “Invoerbedrijfsgegevens” een waarschuwing in rood dat men specifieke
gegevens moet invullen bijvoorbeeld op het tabblad “Emissiegegevens” zie figuur 8.1. Dit is het
geval o.a. bij de invulvelden op het tabblad “Invoerbedrijfsgegevens”, “Andere brandstof”,
“Elektriciteit (volgens de opgave van de leverancier)” en “Stadsverwarming”.

Afbeelding 8.1. Voorbeeld van de waarschuwing die verschijnt bij het invullen van het invulveld “Elektriciteit
(volgens de opgave van de leverancier)”. De rode tekst geeft aan dat extra informatie ingevuld
moet worden in het tabblad “Emissieberekening”.

8.2.

Stationaire verbrandingseenheden (paragraaf A)

Stationaire verbrandingsinstallaties worden gedefinieerd als verbrandingsprocessen die optreden
in bijvoorbeeld boilers, ketels, motoren, generatoren en turbines, die permanent geïnstalleerd zijn
en eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het bedrijf.

8.3.

Gegevens voor elektriciteit (paragraaf C)

Bij het invullen van de gegevens voor het elektriciteitsverbruik is het mogelijk om een onderscheid
te maken tussen de ingekochte elektriciteit voor de onderneming zelf (C1 en C2) en de ingekochte
elektriciteit voor elektrische voertuigen die niet in de onderneming (C3 en C4) worden opgeladen.
ClimateCalc bevat de mogelijkheid om voor het elektriciteitsverbruik, in plaats van de standaard
gegevens, de gegevens volgens opgave van de leverancier in te vullen.

Handleiding voor ClimateCalc
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8.4.

Standaard gegevens

De standaardgegevens in ClimateCalc voor Nederlandse ondernemingen zijn gebaseerd op de
energiemix die van toepassing is in Nederland. De verbruikgegevens worden in de velden in C1 of
C3 ingevuld. De standaardgegevens houden rekening met de emissies rechtstreeks afkomstig van
de elektriciteitsproductie, emissies van de productie en het transport van brandstoffen en de
transmissieverliezen in het net.

8.5.

Gegevens van de elektriciteitsleverancier

Vult men specifieke gegevens van de leverancier in dan dient men deze te kunnen verantwoorden
met een verklaring van de desbetreffende elektriciteitsleverancier. Deze bijkomende informatie
moet worden ingevuld in de velden C2 en C4 in het tabblad “Emissieberekening”. Men dient zowel
de gegevens voor de broeikasgasemissies van de elektriciteitsproductie alsook die voor de
transmissieverliezen in het netwerk in te vullen.
PAS OP!
De specifieke gegevens van de leverancier voor de elektriciteitsproductie moeten inclusief de ketenopwaartse emissies voor de
productie en het transport van brandstof zijn. Zie hoofdstuk 12 “Emissieberekening” voor uitleg over de ketenopwaartse emissies.

8.6.

Gegevens voor stadsverwarming (paragraaf C)

De broeikasgasemissies van de stadsverwarmingproductie kunnen per leverancier verschillen.
Deels zijn deze verschillen het gevolg van verschillende gebruikte energiebronnen en deels omdat
sommige stadsverwarmingsinstallaties elektriciteit produceren die ze verkopen via het
elektriciteitsnet. Deze grote verschillen hebben tot gevolg dat het niet te verantwoorden is om
gemiddelde gegevens te gebruiken. Daarom is het noodzakelijk om op een van de volgende
manieren specifieke gegevens van de individuele leverancier te verkrijgen:
Operationele gegevens voor de stadsverwarmingsinstallaties
Gegevens van de leverancier van stadsverwarming

8.7.

Operationele gegevens voor de stadsverwarming

Om de broeikasgasemissies van de stadsverwarmingsinstallatie te kunnen berekenen, moet het
aandeel van elk van de gebruikte brandstoffen voor de installatie en de efficiëntie van de installatie
bekend zijn. De emissieberekening is gebaseerd op een reeks van standaardgegevens, inclusief
de rechtstreekse emissies van de stadsverwarmingsproductie en de emissies van de productie en
het transport van brandstoffen. Het aandeel van elk van de onderstaande brandstoffen dient in de
desbetreffende invulvelden te worden ingevuld:
Kolen
Aardgas
Biobrandstoffen
Warmte van afvalverwerking

Pagina

18 van 47

Handleiding voor ClimateCalc

Versie: 10-NL-22.12.2011 op basis van version 10-10.08.2011

De efficiëntie van de installatie moet altijd in ClimateCalc worden ingevuld. Als de installatie ook
elektriciteit voor het elektriciteitsnet produceert, moet ook de efficiëntie daarvan ingevuld worden.
Opmerking: Indien de geproduceerde elektriciteit in de stadsverwarmingsinstallatie wordt verkocht
aan het net dan wordt de CO2-voetafdruk daarvan afgetrokken van de totale voetafdruk van de
installatie. Dit heeft dus een positieve invloed heeft op de CO2-voetafdruk van uw onderneming.
Ten slotte moet het transmissieverlies van het verwarmingssysteem ingevuld worden. Een
voorbeeld van het invullen van de productiegegevens van een stadsverwarmingsinstallatie is
weergegeven in Afbeelding 8.2.

Afbeelding 8.2

8.8.

Voorbeeld van de invoer van operationele gegevens van de stadsverwarmingsinstallatie.

Gegevens van de leverancier van stadsverwarming

Bij gebruik van specifieke leveranciersgegevens moeten deze door middel van een verklaring van
de leverancier van de stadsverwarming, worden verantwoord. Deze gegevens moeten ingevuld
worden in de velden C5.x van het tabblad “Emissieberekening”. De gegevens over zowel de
broeikasgasemissies die vrijkomen bij de productie van stadsverwarming, als de gegevens over
transmissieverliezen van het verwarmingssysteem, moeten worden ingevuld.
PAS OP!
De specifieke leveranciersgegevens over stadsverwarming moeten de ketenopwaartse emissies van de productie en het transport
van brandstof omvatten. Zie hoofdstuk 12 “Emissieberekening” voor uitleg over ketenopwaartse emissies.

8.9.

Ondernemingen zonder drukactiviteiten (paragraaf F)

ClimateCalc is zo ontworpen dat het papierverbruik meestal het referentiepunt is voor de
kerngetallen van een CO2-voetafdruk. Echter het bedrijf kan een andere productiewijze hebben
waarbij niet de hoeveelheid papier representatief is voor de productiegrootte en waarbij het
belangrijk is dat een ander referentiepunt wordt genomen. Dit andere referentiepunt wordt dan als
alternatief gebruikt bij de berekening van kerngetallen in de CO2-voetafdruk. Dit kan van belang
zijn voor bijvoorbeeld afwerkingsbedrijven die geen of slechts een beperkt verbruik hebben van
Handleiding voor ClimateCalc
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gekocht papier. Het alternatieve referentiepunt kan bijvoorbeeld de omzet van het bedrijf zijn of het
aantal vierkante meters geproduceerd papier. De alternatieve referentie wordt ingevoerd in punt F1
en F2.
PAS OP!
Ook wanneer een bedrijf het papierverbruik niet als referentiepunt heeft genomen en dus de invulvelden F1 en F2 zijn ingevuld, dan
kan dus toch het veld D1 zijn ingevuld i.v.m. het papierverbruik van de onderneming.

Afbeelding 8.3
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9.

Tabblad: Invoer werknemersgegevens

De onderneming moet een berekening maken van het woon-werkverkeer van de werknemers. Als
referentie moeten alle gegevens betrekking hebben op het voorbije kalenderjaar of het laatste
boekhoudkundige jaar. De verantwoordelijke en de bron van alle ingevoerde gegevens moeten
vermeld worden.
De CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer van de werknemers van de onderneming kan
volgens twee methodes berekend worden, die hieronder beschreven worden.

9.1.

Standaard berekening van brandstofverbruik van het woon-werkverkeer
(paragraaf H)

De standaardberekening die in ClimateCalc is opgenomen, maakt het voor een bedrijf eenvoudiger
om een vlugge berekening te maken van de invloed van het woon-werkverkeer. De standaardberekening is gebaseerd op algemene cijfers van de CO2-voetafdruk van verschillende soorten
transport.
Bij het gebruik van de standaardberekening moet het bedrijf een onderbouwde schatting maken
van de transportmiddelen die zijn werknemers gebruiken, de door hen afgelegde afstanden en het
aantal werkdagen dat zij reizen. Het is belangrijk voor de audit dat de onderneming deze schatting
kan onderbouwen.
PAS OP!
Het brandstofverbruik van de werknemers met een bedrijfswagen wordt ingevuld in paragraaf B van het tabblad “Invoer
bedrijfsgegevens”.

Als uit de standaardberekening blijkt dat het woon-werkverkeer meer dan 5 % van de totale CO2voetafdruk van de onderneming uitmaakt, dan dient een gedetailleerde berekening gemaakt te
worden (zie punt I “Eigen berekening van het brandstofverbruik van het woon-werkverkeer van
werknemers”).
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Afbeelding 9.1

9.2.

Voorbeeld van de invoer van gegevens voor de standaardberekening voor het woonwerkverkeer.

Eigen berekening van het brandstofverbruik van het woon-werkverkeer
van werknemers (paragraaf I)

Bij de eigen berekeningsmethode heeft het bedrijf de mogelijkheid om gedetailleerde informatie in
te vullen over het verbruik van benzine, diesel of een “andere brandstof”. Als er gegevens worden
ingevuld in het invulveld “andere brandstoffen”, dan moet er specifieke data over de gebruikte
brandstof ingevuld worden op het tabblad “Emissieberekening”.
Voor openbaar vervoer is het mogelijk om in “Eigen berekening” meteen de broeikasgasemissies
in te voeren. Deze kunnen berekend worden via andere transportmodellen.
Alle gegevens die gebruikt worden voor de “Eigen berekeningsmethode” moeten kunnen
verantwoord worden door middel van een factuur of enig ander document.
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10.

Tabblad: Invoer papiergegevens

In dit tabblad moet de onderneming gegevens invullen over de gebruikte papiersoorten. De
gegevens van de verschillende papierkwaliteiten worden door ClimateCalc als gewogen
gemiddelde verwerkt.
PAS OP!
Alleen indien de specifieke waarden voor de gebruikte papiersoorten in dit tabblad zijn ingevuld, kunnen productberekeningen worden
gemaakt.

10.1.

Gegevens van de papierleverancier

Wij bevelen aan om voor minstens 50 % van het ingekochte papier de gegevens in te vullen.

Afbeelding 10.1 Het bovenste veld van het tabblad toont het gewogen gemiddelde van de ingevoerde
gegevens in CO2-equivalenten/ton en het aandeel papier in procent waarvoor gegevens zijn
ingevuld.

Papiergegevens dienen per papiertype te worden ingevoerd via de module rechts onderaan. Door
te klikken op de knop “nieuw bestand”, kunnen gegevens voor een nieuwe papiersoort worden
ingevoerd. Het is mogelijk om een overzicht van de ingevoerde papiersoorten af te drukken.

Afbeelding 10.2 Module voor het beheer van ingevoerde en voor nieuwe papierkwaliteiten.

PAS OP!
Voor het ingekochte papiergedeelte van het bedrijf waarvoor geen gegevens zijn ingevoerd, maakt ClimateCalc berekeningen op
basis van de “slechtste-geval-gegevens“ voor zowel de papierproductie als het transport naar de drukkerij. Het is daarom belangrijk
om een zo groot mogelijk gedeelte van de gebruikte papiersoorten in te vullen.

Gegevens over de papierkwaliteiten kunnen worden opgevraagd bij de papierleverancier. Hiervoor
kunt u gebruik maken van de standaardbrieven die op de website van ClimateCalc staan.
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Standaardbrief opvragen papiergegevens
Standaardbrieven aan de papierleveranciers zijn te downloaden op: http://nl.climatecalc.eu/ > Berekening en hulpmiddelen >
Hulpmiddelen voor de gegevensverzameling > Papiergegevens” (of http://nl.climatecalc.eu/1114.aspx).

10.2.

Gegevens betreffende de papierproductie (paragraaf L)

Alle gegevens over het papierverbruik worden uitgedrukt in ton. Hiervoor wordt de afkorting “t”
gebruikt. Bijvoorbeeld in ‘jaarlijks ingekochte hoeveelheid (t)’.
Er kan voor het invoeren van de gegevens over de papierproductie van de papierleveranciers
gebruikt gemaakt worden van twee methoden: volgens de CEPI-Ten-Toesmethode en volgens de
papierprofielenmethode.
Momenteel dient men de gegevens van de voetafdruk van de papierproductie die vastgesteld is
volgens de CEPI-methode te gebruiken indien deze te verkrijgen is. De CEPI-methode gebruikt
voor de samenstelling van de CO2-voetafdruk van een papiersoort 10 verschillende parameters
(“the ten toes”) (www.cepi.org). In ClimateCalc worden van deze 10 parameters alleen de
parameters 3 tot en met 7 gebruikt. De cijfers die men invult in de invulvelden 1, 2, 8, 9 en 10 voor
de parameters 1, 2, 8, 9 en 10 worden in blauw weergegeven om aan te geven dat die voorlopig
niet worden gebruikt in ClimateCalc.
PAS OP!
I.v.m. mogelijke Engelstalige verklaringen volgens de CEPI-methode: de nummering op deze verklaringen komen overeen met de
nummering van de invulvelden in ClimateCalc. U kunt e.e.a. ook nagaan indien u de taalinstelling rechtsboven in het witte veld
veranderd naar Engels (Pas op: verander niet de landeninstelling in het groene veld!)

Afbeelding 10.3 Voorbeeld van de invoer van gegevens gebaseerd op de CEPI-methode.

Enkel indien de gegevens volgens de CEPI-methode niet beschikbaar zijn, mag men gebruik
maken van de papierprofielen die verstrekt worden door de papierleveranciers. De berekende
CO2-voetafdruk met behulp van de papierprofielen is namelijk minder nauwkeurig dan die volgens
de CEPI-methode. De onderstaande gegevens van de papierprofielen moeten worden ingevoerd:
CO2 (fossiel)
Gekochte hoeveelheid elektriciteit
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Het land waar de papierfabriek is gelegen met behulp van het uitrolmenu.

Afbeelding 10.4 Voorbeeld voor het invullen van gegevens gebaseerd op het papierprofiel.

10.3.

Gegevens betreffende het papiertransport (paragraaf M)

Voor de invoer van gegevens over het papiertransport van de leveranciers tot de onderneming
kunnen twee methoden worden gebruikt. De beste wijze is gebruik te maken van de specifieke
gegevens van de papierleverancier voor de broeikasgasemissies van het transport vanuit de
papierfabriek tot de onderneming. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden met behulp van de
standaardbrieven en -formulieren die in ClimateCalc staan.
Standaardbrieven aan de papierleveranciers zijn te downloaden op: http://nl.climatecalc.eu/ > Berekening en hulpmiddelen >
Hulpmiddelen voor de gegevensverzameling > Papiergegevens” (of http://nl.climatecalc.eu/1114.aspx)

Alleen de gegevens voor de broeikasgasemissies voor de verbranding van brandstoffen dienen
ingevoerd te worden. De emissies van de productie van de brandstoffen worden automatisch door
ClimateCalc toegevoegd.
Het alternatief voor het gebruik van de gegevens van de papierleverancier is de invoer van de som
van de afstanden tussen de papierfabriek en de groothandel en tussen de groothandel en de
onderneming. Als deze informatie wordt ingevoerd, zal ClimateCalc de standaard-omrekeningsfactoren gebruiken voor papiertransport per vrachtwagencategorie. Echter de op deze wijze
berekende voetafdruk is minder nauwkeurig dan die die gebaseerd is op specifieke
leveranciersgegevens. Daarom dient er steeds naar gestreefd te worden om de gegevens te
gebruiken die verstrekt zijn door de papierleverancier.
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Afbeelding 10.5 Voorbeeld van de invoer van goederentransportgegevens gebaseerd op afstanden.

Pagina

26 van 47

Handleiding voor ClimateCalc

Versie: 10-NL-22.12.2011 op basis van version 10-10.08.2011

11.

Tabblad: Invoer ingekocht transport

Op dit tabblad moet de onderneming gegevens invoeren over het transport van goederen tussen
de onderneming en de mogelijke “onderaannemers” (zoals een binderij), evenals gegevens over
het transport van de producten naar de klanten.
Het transport van de producten aan de klanten wordt in ClimateCalc gedefinieerd als: Het transport
van producten naar het eerste afleveringsadres.
Het transport dat na het eerste leveringsadres plaatsvindt via bijvoorbeeld de distributeurs en de
postdiensten wordt niet in ClimateCalc in beschouwing genomen.
ClimateCalc bevat de twee onderstaande berekeningswijzen om de voetafdruk van het ingekochte
transport te bepalen.

11.1.

Standaardberekening

De standaardberekening die in ClimateCalc is opgenomen, geeft de onderneming de mogelijkheid
de voetafdruk van het ingekochte transport op een snelle wijze vast te stellen. De standaardberekening wordt gemaakt op basis van algemene cijfers over de broeikasgasemissies voor het
goederentransport.
Bij het gebruik van de standaardberekening moet de onderneming een onderbouwde schatting
maken van de jaarlijks getransporteerde hoeveelheid producten in kilo’s per vrachtwagencategorie en van de bij die categorie behorende gemiddelde afgelegde afstand in kilometers van
de vervoerde producten naar de klanten (Legt een vrachtwagen in de eerste categorie in een jaar
bijvoorbeeld 200.000 km af voor het goederenvervoer naar 1.000 klanten dan is de gemiddelde
afstand van de getransporteerde goederen 200 km). In verband met de audit moet de
onderneming de gemaakte schatting kunnen onderbouwen.

Afbeelding 11.1 Voorbeeld van de gegevensinvoer via de standaardberekening.

11.2.

Eigen berekening
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In de invulvelden voor de eigen berekening heeft de onderneming de mogelijkheid om
gedetailleerde informatie over het brandstofverbruik van benzine, diesel, gasflessen, elektriciteit of
een “andere brandstof” op te geven. Als er gegevens worden ingevoerd in het invulveld “andere
brandstof” dan moeten specifieke gegevens over deze brandstof worden ingevoerd op het tabblad
“Emissieberekening”.
Bovendien is het via de eigen berekening mogelijk om de broeikasgasemissies direct in te vullen.
Dit kan via andere transport-modellen zijn berekend.
De bij “Eigen berekening” ingevulde gegevens moeten altijd verantwoord kunnen worden.
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12.

Tabblad: Emissieberekening

Aan de hand van de ingevulde gegevens op de tabbladen met een groene tekst (bijvoorbeeld het
tabblad “Invoer bedrijfsgegevens”), wordt met behulp van het tabblad “Emissieberekening” door
ClimateCalc gedetailleerde berekeningen gemaakt van de broeikasgasemissies.
De onderneming hoeft dit tabblad alleen te gebruiken indien het:
de resultaten van gedetailleerde berekeningen wenst te zien,
over eigen omrekeningsfactoren beschikt of
gebruik maakt van inkt en andere grondstoffen waarvoor ClimateCalc geen standaardinformatie bevat.

12.1.

Gedetailleerde berekeningen

De gegevens die ingevoerd worden op de tabbladen met de groene teksten, worden automatisch
via standaardemissiefactoren omgezet naar CO2 eq-emissies uitgedrukt in CO2 eq per eenheid.
Bijvoorbeeld: CO2 eq/kg drukinkt of CO2 eq/kWh elektriciteit.
Naast de omzetting naar CO2 eq, worden de emissies automatisch ingedeeld als scope 1-,
scope 2- en scope 3-emissies volgens de richtlijnen van het Broeikasgasprotocol (Green House
Gas Protocol). Meer details over de verschillende scopes zijn opgenomen in hoofdstuk 13 “Over
ClimateCalc”.
Op het tabblad “Emissieberekening” is te zien hoe de uitstoot van bijvoorbeeld gekochte diesel, is
verdeeld over de emissies door de verbranding en door de productie van diesel.

12.2.

Specifieke emissie factoren

Indien de onderneming beschikt over specifieke emissiefactoren van de gebruikte energiebronnen
of grondstoffen, dan kunnen deze ingevoerd worden de desbetreffende invulvelden “Specifieke
emissiefactoren”. ClimateCalc zal in dat geval de specifieke emissiefactoren gebruiken in plaats
van de standaard emissiefactoren. Bij het gebruik van specifieke emissiefactoren moet men in het
invulveld “Vul in waar de gegevens vandaan komen” vermelden: zowel de naam van degene van
het bedrijf die deze specifieke gegevens heeft ingevuld als de herkomst van de gegevens.
Indien van de tabbladen met de groene tekst de invulvelden moeten worden ingevuld van
bijvoorbeeld "andere brandstof”, elektriciteit, stadsverwarming of platen en ClimateCalc daarvoor
geen standaardemissiefactoren bevat dan moeten er altijd specifieke emissiefactoren worden
ingevoerd op het tabblad “Emissieberekening”. In een aantal gevallen zal dit de
verbrandingswaarde zijn.
Als er gegevens worden ingevuld in het invulveld “andere brandstoffen”, dan moet er specifieke
data over de gebruikte brandstof ingevuld worden op het tabblad “Emissieberekening”.
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12.3.

Ketenopwaartse emissies

Voor een aantal parameters wordt de term "ketenopwaarts" gebruikt. "Ketenopwaarts" betekent
dat deze emissiefactoren andere emissies omvatten dan de directe emissies als gevolg van
bijvoorbeeld de verbranding van gekochte brandstoffen in het eigen bedrijf. Het gaat bij
bijvoorbeeld stookolie om de emissies die vrijkomen bij de winning van de olie, het transport
daarvan naar de raffinaderij, de emissies die samenhangen met het raffinageproces van de olie tot
stookolie en al het transport daarvan naar de drukkerij.
Bij het gebruik van bijvoorbeeld drukplaten gaat het niet alleen om de emissiefactor van de
productie van de drukplaten bij de producent die bijvoorbeeld alleen een chemische laag
aanbrengt op de plaat en de platen op maat maakt. Het gaat om alle emissies in de keten vanaf de
grondstofwinning tot aan het gebruik van de platen in de drukkerij.
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13.

Tabblad: CO2-voetafdrukverslag

De CO2-voetafdruk van de onderneming wordt automatisch gegenereerd op basis van de
ingevulde gegevens op de tabbladen met de groene teksten en die die eventueel zijn ingevuld op
het tabblad met de blauwe tekst. De CO2-voetafdruk is in verschillende paragrafen opgesplitst die
hieronder verder worden beschreven.

13.1.

Kerngetallen voor de broeikasgasemissies

Bovenaan in het gele veld worden de essentiële kerncijfers en de kerngetallen van de CO2voetafdruk van de onderneming weergegeven. Hiermee kan de onderneming op een eenvoudige
wijze zijn prestaties van jaar tot jaar opvolgen. Hier staan de volgende gegevens:
De totale hoeveelheid geproduceerd drukwerk;
Het papierafvalpercentage;
De totale hoeveelheid broeikasgasemissies (Scope 1 + 2 + 3);
Het totale energieverbruik (Scope 1 + 2);
De kengetallen voor de totale broeikasgasemissies (Scope 1+ 2 + 3) per ton
drukwerk;
De kengetallen voor het totaal energieverbruik (Scope 1 + 2) per ton drukwerk.
PAS OP!
De bovenstaande parameters veranderen indien het bedrijf gegevens heeft ingevoerd over de productieomvang op het tabblad
“Invoer bedrijfsgegevens” in paragraaf F.

13.2.

Directe en indirecte emissies – Scope 1, Scope 2 en Scope 3

Onderaan de CO2-voetafdruk worden de directe in de indirecte emissies gespecificeerd door ze in
te delen in Scope 1-, Scope 2- en Scope 3-emissies zoals beschreven is in het
Broeikasgasprotocol (The Green House Gas Protocol):
Scope 1: omvat de directe emissies van broeikasgassen van de onderneming door
bijvoorbeeld het verbranden van olie of gas in eigen verwarmingsketels of voertuigen.
Scope 2: indirecte emissies van broeikasgassen van de productie van gekochte
energie zoals elektriciteit en stadsverwarming.
Scope 3: andere indirecte emissies van broeikasgasemissies van bijvoorbeeld de
productie van grondstoffen, ingekochte transportdiensten en het woon-werkverkeer
van werknemers.

Voor meer informatie verwijzen we naar http://nl.climatecalc.eu/ op de deelpagina “Normen en
gegevens”.

13.3.

Bedrijfs- en productgerelateerde emissies

Naast de indeling in Scope 1-, Scope 2- en Scope 3-emissies wordt de CO2-voetafdruk ook
ingedeeld in bedrijfsgerelateerde en productgerelateerde emissies. Met deze laatste indeling is te
zien of de klanten al dan niet een daadwerkelijke invloed hebben op de emissieomvang (en dus op
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Pagina

31 van 47

Versie: 10-NL-22.12.2011 op basis van version 10-10.08.2011

de voetafdruk). Op deze wijze kunnen de productgerelateerde emissies worden aangepast aan de
omstandigheden van een concrete order op het tabblad “Productberekening”. Zo heeft bijvoorbeeld
de keuze van de papierkwaliteit van een specifieke drukorder, een essentiële invloed op de
uiteindelijke voetafdruk daarvan.

Afbeelding 13.1 Voorbeeld van een CO2-voetafdruk van een onderneming.
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14.

Tabblad: Productberekening

Met behulp van dit tabblad kan de onderneming de CO2-voetafdruk berekenen van individuele
drukorders.
PAS OP
Men heeft geen toegang tot het tabblad “Productberekening” zolang het bedrijf niet is gecertificeerd.

PAS OP!
Indien er informatie ontbreekt of fouten zijn gemaakt dan wordt dit gemarkeerd met tekst of pijlen in ROOD. Bij ernstige fouten in de
productberekening zal ClimateCalc een foutmelding geven in het resultaatsveld in de rechterbovenhoek. Hierdoor kan geen
productberekening worden afgerond zolang de fout niet is verbeterd.

14.1.

Het beheer van de productberekeningen

De productberekeningen worden beheerd via de module in de rechter onderhoek van het tabblad
“Productberekening”. Een nieuwe productberekening wordt als volgt gemaakt:
Klik op de knop “Nieuw bestand” (niet de eerste keer als een productberekening wordt
gemaakt)
Geef een naam aan de productberekening in het invulveld
Klik op de knop “Opslaan”

Afbeelding 14.1. Module voor het beheer van productberekeningen.

Met behulp van de beheermodule kan men afdrukken maken van een specifieke productberekening evenals een overzicht van de productberekeningen voor een specifieke periode.
Bovendien kan de optie aangevinkt worden om alleen de productberekeningen te tonen die als
“gecompenseerd” gemarkeerd staan (De compensatie van de CO2-voetafdruk wordt later in deze
handleiding toegelicht).
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Afbeelding 14.2 Module voor het afdrukken van een overzicht van productberekeningen.

14.2.

Over de order

Voor de berekening van de voetafdruk van een drukorder moeten steeds de volgende gegevens
worden ingevoerd:
Naam van de klant
Productnaam
Ordernummer
Verantwoordelijke voor de berekening

14.3.

Papierverbruik

In de sectie van het tabblad “Productberekening” worden ook de papiersoorten, die voor de order
zullen worden gebruikt, gekozen. Er kan alleen gekozen kan worden uit de standaardpapierkwaliteiten van ClimateCalc zelf (slechtste gevalsgegevens/worst case) en de papiersoorten die
het tabblad “Invoer papiergegevens” zijn ingevoerd.
Behalve de papierkwaliteit moet ook het papierverbruik en de papierhoeveelheid in het eindproduct
worden ingevoerd. Dit gebeurt of met behulp van de “gewichtsberekening” of met de
“vellenberekening”.
PAS OP!
Per papiersoort mag alleen het gewicht of het gewicht per vel worden ingevoerd. Indien beide gegevens worden ingevuld dan geeft
ClimateCalc een foutmelding. Totaal aanpassen: gaat op gewicht en per aantal vellen!

14.4.

De gewichtsberekening

Een gewichtsberekening wordt gemaakt, indien voor elke papierkwaliteit, twee van de drie
onderstaande elementen worden ingevoerd:
Het papierverbruik voor de order
De hoeveelheid papier in het afgewerkte product
Papierafval (de hoeveelheid papierafval gedeeld door de gekochte hoeveelheid papier
in procenten)
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14.5.

De vellenberekening

De vellenberekening wordt uitgevoerd door het invoeren van onderstaande gegevens voor elke
papiersoort:
Papierformaat
Grammage (papiergewicht/m²)
Verbruik van het aantal vel voor de order
Papierafval (papierafval/ingekochte hoeveelheid papier)

Voor een productberekening stelt ClimateCalc automatisch het gemiddelde papierafvalpercentage
in op basis van de informatie die het bedrijf heeft ingevoerd op het tabblad “Invoer bedrijfsgegevens”. Voor elke order moet worden nagegaan worden of het afvalpercentage van de order te
veel afwijkt van het gemiddelde afvalpercentage in het licht van de foutmarges en de bijdrage van
het papierafval aan de voetafdruk. Wijkt het werkelijke afvalpercentage te veel af van het
gemiddelde in het licht van de foutmarges en de bijdrage aan de voetafdruk dan dienen de
concrete productgegevens te worden gebruikt.

Afbeelding 14.3 Voorbeeld van de gegevensinvoer voor een productberekening. Merk op dat de gemiddelde
papierafvalhoeveelheid van de onderneming wordt getoond.
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15.

Ondernemingen zonder drukactiviteiten

Voor de bedrijven die gekozen hebben voor een ander referentiepunt voor de kengetallen in
ClimateCalc dan de gekochte hoeveelheid papier, wordt de grootte van de order vermeld in
dezelfde eenheid als die, die is opgegeven in punt F van het tabblad “Invoer bedrijfsgegevens”.
PAS OP!
Voor productberekeningen voor ondernemingen zonder papierverbruik moet het productgewicht bepaald worden aan de hand van het
gewicht van het vervoerde product op de pallets. Omdat in die gevallen het productgewicht namelijk niet automatisch berekend wordt
met behulp van de paragraaf T “Transport van producten naar de klanten” van het tabblad “Invoer papiergevens”.

15.1.

Verbruik van drukinkt, vernis en verpakking

Voor een concrete productberekening moet het inkt-, vernis/lak- en verpakkingsverbruik zijn
ingevuld. Voor de productberekening met behulp van het tabblad “Productberekening” maakt
ClimateCalc gebruik van de gemiddelde verbruiken die ClimateCalc zelf berekend aan de hand
van de al ingevoerde gegevens in het tabblad “Invoer bedrijfsgegevens”. Voor elke order moet
worden nagegaan of de werkelijke verbruiken verschillen van de gemiddelde waarden.
PAS OP!
Indien men op het tabblad “Invoer bedrijfsgegevens” een aantal druktechnieken niet heeft aangevinkt (omdat men die niet gebruikt),
zijn de daarop betrekking hebbende invulvelden in ClimateCalc ook niet meer te zien en zullen dus ook de parameters voor die
druktechnieken op het tabblad “Productberekening” niet zichtbaar zijn.

Het verpakkingsverbruik dat wordt ingevuld omvat alle verpakkingen van zowel de kunststof als
van karton en niet alleen maar de transportverpakking voor de order.

15.2.

Werkzaamheden door onderaannemers

Een onderaannemer is een bedrijf aan wie u uw werkzaamheden voor de order van uw klant heeft
uitbesteed: bijvoorbeeld de binder aan wie u het bindwerk heeft uitbesteed (in het Engels wordt in
dit tekstverband ook wel geproken van “sub supplier”). De CO2-voetafdruk van deze
werkzaamheden door de onderaannemer en het daarmee samenhangend transport tussen uw
bedrijf en die van de onderaannemer moeten worden meegenomen in de productberekening (en
vanzelfsprekend ook de voetafdruk van de werkzaamheden die verricht zijn indien de
onderaannemer weer een gedeelte heeft uitbesteed, etc.). Daarom moet u met de onderaannemer
communiceren en achterhalen hoe groot de CO2-voetafdruk is van het werk dat u aan hem heeft
uitbesteed.
PAS OP!
Aan de onderaannemer moet worden aangegeven of in zijn voetafdrukberekening ook de voetafdruk van het transport van en naar
hem moet worden meegenomen en indien van toepassing het transport vanaf de onderaannemer naar de klant.
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PAS OP!
De gegevens van de onderaannemers moeten dezelfde parameters omvatten die gewoonlijk gebruikt worden in ClimateCalc. Het
verpakkingsverbruik dat wordt ingevuld omvat alle verpakkingen van zowel de kunststof als van karton en niet alleen maar de
transportverpakking voor de order. De parameters verschijnen in de standaarden waarop ClimateCalc is gebaseerd. Voor meer
informatie verwijzen we naar http://nl.climatecalc.eu op de subpagina Normen en gegevens.

Voor het opvragen van de gegevens van de onderaannemer kunnen de standaarddocumenten
worden gebruikt.
ClimateCalc
Standaardbrieven voor de onderaannemers zijn te downloaden van: http://nl.climatecalc.eu > berekening en hulpmiddelen >
hulpmiddelen voor de gegevensverzameling > onderaannemer (of http://nl.climatecalc.eu/1114.aspx).

De emissies van het goederentransport tussen de onderneming en de onderaannemers moeten
worden berekend en in de productberekening van de voetafdruk van een individuele order worden
verwerkt. Dit kan door het maken van een standaardberekening of door een eigen berekening. Zie
hiervoor hoofdstuk 11: “Invoer ingekocht transport”.

Afbeelding 14.4 Voorbeeld van de gegevensinvoer i.v.m. het goederentransport samenhangend met de
werkzaamheden van onderaannemers in het Tabblad “Productberekening”.

15.3.

Transport van producten naar de klant

De emissies van het goederentransport naar de klant moeten worden berekend en in de
productberekening van de voetafdruk van een individuele order worden verwerkt. ClimateCalc
maakt een theoretische berekening van het gewicht van de order op basis van het papiergewicht,
de inkt en de verpakkingen die in de onderneming gebruikt worden voor de order. Het gewicht van
de pallets zelf en van ander transportmaterialen evenals het papierafval en de gebruikte
verpakking bij de onderaannemer moeten handmatig worden ingevoerd.
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Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen wij naar hoofdstuk 11 “Tabblad: Invoer ingekocht transport”
waar het transport naar de klant moet worden berekend.
PAS OP!
ClimateCalc geeft een foutmelding als het ordergewicht voor de transportgegevens lager is dan het berekende gewicht van de order.

Afbeelding 14.5 Voorbeeld van de gegevensinvoer van het goederentransport naar de klant.
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16.

Bedrijfsgebonden emissies

Op basis van het opgegeven papierverbruik van een order, wordt de order toegeschreven aan de
bedrijfsgerelateerde emissies, die een afspiegeling zijn van de gemiddelde bedrijfsemissies die
niet toegeschreven kunnen worden aan individuele producten. Voor een uitgebreidere uitleg zie
hoofdstuk 13 “Emissieberekening”. Indien de onderneming geen drukactiviteiten en geen
papierverbruik heeft, dan worden de bedrijfsgerelateerde emissies berekend aan de hand van de
ordergrootte in de eenheid zoals ingevoerd is bij punt F van het tabblad “Invoer bedrijfsgegevens”.

16.1.

Andere emissies

ClimateCalc is gebaseerd op internationale standaarden voor de berekening van de CO2voetafdruk voor de productie van drukwerk. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de
subpagina “Normen en gegevens” (http://nl.climatecalc.eu/1101.aspx). De berekening van de
emissies van de broeikasgassen voor de parameters waarmee ClimateCalc werkt omvat minstens
95 % van de emissies van de gedefinieerde scope. Ter compensatie van de niet berekende
emissies wordt de productberekening verhoogd met een toeslag die overeenkomt met deze
ontbrekende 5 %.

16.2.

Compenseren van de CO2-voetafdruk

Het is mogelijk een order als gecompenseerd te markeren om aan te geven dat de CO2-voetafdruk
daarvan gecompenseerd is. De desbetreffende stavingsdocumenten daarvoor kunnen aan
ClimateCalc worden toegevoegd. Hiervoor vinkt u het vakje onder de identificatiegegevens aan en
kan het bedrijf digitale documenten m.b.v. de knoppen daaronder aan het tabblad
“Productberekening” toevoegen.
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Afbeelding 14.6 Voorbeeld van een order die aangeduid werd als gecompenseerd. Een stavingsdocument
werd eveneens opgeladen.
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17.

Tabblad: Benchmark

Op dit tabblad kan het bedrijf zijn CO2-voetafdruk vergelijken met die van andere bedrijven.
Hierdoor is het voor het bedrijf makkelijker om te bepalen of er mogelijkheden aanwezig zijn om
zijn voetafdruk te verbeteren. Het tabblad voor de benchmark is geblokkeerd zolang het bedrijf niet
is gecertificeerd.
PAS OP!

In de benchmark in ClimateCalc zijn alle bedrijven anoniem. Hierdoor kan een bedrijf de namen
van andere ondernemingen in de geselecteerde benchmark niet zien. Om de anonimiteit te
verzekeren is een benchmark alleen maar mogelijk als er minstens 4 bedrijven zijn die passen
binnen het profiel van de gewenste benchmark. De benchmark wordt gemaakt aan de hand van de
gegevensbestanden van alle bedrijven van alle deelnemende landen aan ClimateCalc. Er wordt
een benchmark opgemaakt voor de onderstaande kengetallen uit de CO2-voetafdruk voor de
geselecteerde periode:
Papierafval [%]
Kengetal voor totale emissie per ton drukwerk [kg CO2 eq/ton]
Kengetal voor totaal energieverbruik per ton drukwerk [MJ/ton]

Wij verwijzen u naar hoofdstuk 13 “Tabblad: CO2-voetafdrukverslag” voor een toelichting over deze
kengetallen.
U kunt op twee manieren een benchmark uitvoeren:
Door een vergelijking met alle bedrijven ongeacht de druktechniek.
Door het vergelijken van bedrijven die exact dezelfde druktechnieken hebben
opgegeven op het tabblad “Bedrijfsinformatie”.

Afbeelding 15.1 Voorbeeld van een benchmark d.m.v. het aanvinken van het hokje voor de vergelijking van
bedrijven die dezelfde druktechnieken gebruiken als het bedrijf zelf.

Voor het maken van een benchmark, druk op de knop “Maak een grafiek” in de hoek rechts onder.
De benchmark toont de volgende parameters met verschillende kleuren voor elk van de
kengetallen:
ROOD:
BLAUW:
GREEN:
ZWART:

Het niveau van het bedrijf
Het niveau van het bedrijf met het hoogste niveau
Het niveau van het bedrijf met het laagste niveau
Het gemiddelde niveau van alle bedrijven

Afbeelding 15.2 Voorbeeld van een benchmark. De knop om de benchmark te maken staat rechts onderaan.
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PAS OP!
Een benchmark is niet mogelijk indien het bedrijf gegevens over de productieomvang heeft ingevuld op het tabblad “Invoer
bedrijfsgegevens”. De reden hiervoor is dat wanneer het bedrijf een zelfgekozen eenheid als referentie heeft gekozen voor de
kengetallen, het bedrijf niet meer vergelijkbaar is met andere bedrijven die de standaard
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18.

Omrekeningsfactoren

Energie-eenheden
Energie

kWh

MJ

kcal

1 kcal =

0,001163

0,004187

1

1 MJ =

0,2778

1

238,85

1 kWh =

1

3,6

859,85

Vb.: 4.500 kWh = 4.500 kWh x 3,6 MJ/kWh = 16.200 MJ

SI-prefixen (vermenigvuldigingsfactoren)
Symbool

Voorvoegsel

Decimaal equivalent

k

Kilo

1.000 (=103)

M

Mega

1.000.000 (=106)

G

Giga

1.000.000.000 (=109)

T

Tera

1.000.000.000.000 (=1012)

Vb.: 3.000 MJ = 3.000 MJ / 1.000 MJ/GJ = 3 GJ
0,3 MWh = 0,3 MWh x 1000 kWh/MWh = 300 kWh
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