
The future of footprinting

De toekomst er al is



Wat is Carbon Footprinting (CF)?

Wat heb ik eraan?

• CO2 toegewezen aan klanten / lading / periode

• Impact van keuzes klanten

• Inzicht in verbeteringen

• Efficiency en lagere kosten

• Betere concurrentie positie >>>>>> nu en in de toekomst



Waar komt CF vandaag vandaan?

• Het begon met koplopers
• Inmiddels is het algemeen goed

• Bedrijven kunnen zelf starten / verdiepen / reduceren

• Er komt een Europeese standaard (deze maand)

• Gecertificeerde tooling (ISO / ISAE3000)



CF wordt algemeen goed

ISO 14083



Waar staat uw bedrijf met carbon footprinting?

1 – Carbon footprinting, dat doen we nog niet

2 – Periodieke steekproeven om CO2 te monitoren

3 – Jaarlijkse rapportage (MVO verslag)

4 – CO2e inzichten zijn geautomatiseerd en frequent gemonitord

5 – CO2e inzichten worden gedeeld met ketenpartners

6 – Anders

Een vraag aan jullie!



Handige websites

• CO2meter.nu

• Carbonfootprinting.org



Van Carbon Footprinting naar Footprinting
Veel meer waarde uit een klein beetje extra data



Van carbon naar footprinting

• Meten, monitoren
• Analyseren, reduceren
• Vergelijken

• Met een beetje meer data, nog veel meer inzicht
• Tijd
• Capaciteit 
• Stikstof
• Fijnstof





Overzicht uren
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Inzicht uren / verlies



Bouwlogistiek

• Carbon footprinting data

• Euronorm

• Brandstof

• Wegtype kilometers

• Snelheidsprofiel





Wat is er al?

Sandbox omgeving

Verbeteren & verfijnen met bedrijven

• Emissies (meerdere niveau’s)
• Stikstof 

• Fijnstof

• Schaarste
• Tijd (inzicht uren - boordcomputer)

• Capaciteit







• Carbon Footprinting blijft.. En gaat belast worden

• Beetje meer primaire data geeft veel meer stuurinformatie
1. CO2
2. Stikstof
3. Fijnstof
4. Tijd
5. Capaciteit

• Instappen kan nu, met hulp

• Concurrentievoordeel nu en in de toekomst

Conclusie



1. Als het er op aankomt blijven euro’s belangrijker dan 
de CO2 footprint.

2. Footprinting = meerwaarde tov Carbon Footprinting

Starten of verdiepen? Meld je na de sessie!

Stellingen



Carbon Added Accounting
Meer inzicht in efficiëntie via aantoonbare CO2e footprints.



Stelling:

Ik weet de CO2e footprint van mijn product of dienst.



EU

- European Trading Scheme (ETS)

- Carbon border adjustment 
mechanism (CBAM)

- Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD)

USA

- Inflation reduction act (IRA)

CO2e uitstoot zal verder worden gereguleerd of beprijsd. 



Snel een sterke behoefte aan aantoonbare CO2e footprints.



Carbon Added Accounting is simpel, universeel en schaalbaar...



…en biedt zeer waardevolle inzichten voor bedrijven!



Inzicht in CO2e uitstoot van productie = inzicht in efficiëntie 



Samen Topsector Logistiek uw productieketen analyseren?



Conclusie

Door het btw-principe is Carbon Added Accounting overal makkelijk 
toepasbaar.

Carbon Added Accounting levert aantoonbare inzichten in hoeveel CO2e 
een product of dienst heeft.

Bedrijven levert het waardevolle nieuwe inzichten op.
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