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Met de CO2 prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd om inzicht te 
krijgen in de eigen CO2 uitstoot en om concrete doelstellingen en acties op te stellen om 
deze te verminderen.

In dit rapport wordt de emissie inventaris van MAAS International B.V. (MAAS) besproken. 
Deze inventaris is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de verschillende energiestromen 
van de organisatie en valt in dat kader binnen onderdeel A van de CO2 prestatieladder. 
De CO2 Footprint geeft inzicht in de inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten 
directe en indirecte broeikasgassen veroorzaakt door de eigen bedrijfsprocessen van 
MAAS.

Dit rapport is een verantwoording zoals bedoeld in onderdeel 3.A.1 van de CO2 
prestatieladder en is uitgevoerd conform ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol. De 
footprint van MAAS is opgesteld conform §7.3.1 van deze norm. In het laatste hoofdstuk is 
hiertoe een “cross reference tabel” opgenomen. Bij het opstellen van deze versie van de 
emissie-inventaris zijn alle CO2-uitstootgegevens omgerekend naar de Well-to-Wheel CO2 
emissie factoren zoals gepubliceerd in de Lijst Emissiefactoren versie januari 2020 op de 
website www.co2emissiefactoren.nl.

1. INLEIDING EN VERANTWOORDING
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Wij geloven dat mensen meer uit het leven halen als ze goed eten en drinken. Daarom bieden wij mensen 
op het werk altijd toegang tot de lekkerste koffie en thee. We bieden oplossingen op maat, spelen 
optimaal in op de behoeften van uw medewerkers en bezoekers en ontzorgen u volledig met de beste 
service. Zorgeloos genieten dus!

We luisteren zorgvuldig naar onze klanten en eindgebruikers en zijn altijd op zoek naar de meest 
innovatieve, maar ook duurzame, producten en diensten. In combinatie met onze persoonlijke 
ondersteuning en technisch onderhoud maakt dit ons echt klantgericht en onderscheidend. Ons 
assortiment is gevarieerd en zorgvuldig samengesteld. We zorgen tevens voor een passende omgeving, 
met sfeervolle ruimtes waarin we 24/7 onze producten toegankelijk maken. Dat drijft ons. Daar gaan we bij 
MAAS voor.

MAAS maakt IMPACT op het werk door middel van drie pijlers:

1. IMPACT @ ORIGIN
Hierbij verplaatsen we elementen uit de waardeketen van koffie en thee van West-Europa naar het land 
van oorsprong. Hierdoor creëren we economische waarde in het land van oorsprong door lokaal te 
investeren en te zorgen dat de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen sterk verbetert.

2. IMPACT @ SOCIAL 
Hierbij zoeken we naar mogelijkheden om kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Deelname aan projecten en het bieden van werkgelegenheid binnen onze eigen organisatie 
heeft er toe geleid dat MAAS trede 2 van PSO Prestatieladder heeft behaald.

3. IMPACT @ FOOTPRINT 
Hierbij nemen we initiatieven om onze ecologische footprint te minimaliseren op gebied van onze 
machines, afval, water en transport. Zo werken we er continu aan om een duurzame impact te creëren op 
het gebied van circulariteit.

Met dit programma dragen we tevens bij aan de volgende Sustainable Development Goal:

Om de negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken, zorgen we er voor dat onze eigen 
organisatie ook steeds duurzamer wordt. Onderdeel hiervan is dat MAAS actief stuurt op het verkleinen 
van haar eigen directe en indirecte CO2-uitstoot. We maken ons eigen energieverbruik inzichtelijk en 
streven naar een CO2 neutrale organisatie. Ons hoofdkantoor maakt sinds 2017 gebruik van energie wind, 
zon en biomassa. Hiernaast werken we aan het verduurzamen van onze keten, zoals hierboven beschreven.

2. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE
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IMPACT@ORIGIN
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en economische groei

IMPACT@FOOTPRINT

13. klimaatactie

DUURZAAM INKOPEN

17. partnerschap om
doelstellingen te bereiken



MAAS heeft kwaliteit, veilig- en gezond werken en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Om 
die reden werken wij aan het behalen van een CO2-bewust certifi caat, en beschikken over relevante 
certifi caten zoals ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018. Hiernaast zijn al onze technische 
medewerkers in het veld gecertifi ceerd volgens VCA.

3. VERANTWOORDELIJKHEID
De verantwoordelijkheid voor het stellen en realiseren van de doelstellingen van ons duurzaamheids-
beleid IMPACT ligt bij de CSR Director en is qua uitvoering gedelegeerd naar een aantal verantwoordelijke 
afdelingen binnen MAAS, waaronder Strategische Inkoop, Facilities & Wagenparkbeheer, Marketing, 
Human Resources en Planning & Control. De voortgang op de doelstellingen wordt maandelijks 
gerapporteerd naar het MAAS Management Team.
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4. BASISJAAR EN RAPPORTAGE
MAAS gebruikt 2018 als basisjaar en referentiejaar 
voor het vaststellen van haar CO2 footprint en 
de bij behorende CO2-reductie doelstellingen 
en maatregelen. Deze inventaris verslaat de 
kalenderjaren 2018 en 2019.

5. ORGANISATORISCHE GRENZEN
Om de organisatorische grenzen te bepalen voor 
MAAS is gekozen voor de ‘control’ methode 
volgens het GHG-protocol. CO2 emissies die 
worden veroorzaakt door activiteiten die worden 
beheerst door MAAS, zijn opgenomen in het 
emissie-overzicht.

5.1 ORGANISATIEGEGEVENS



MAAS International B.V. (KvK nummer 17038548) is een Nederlandse besloten vennootschap die wordt 
aangestuurd door MAAS International Holding B.V. (KvK nummer 17140971), beide zijn gevestigd in Son 
en Breugel. Er zijn binnen de groep bedrijven die onder de holding vallen geen leveranciers (A noch C 
leveranciers) van MAAS International B.V..

In 2018 waren er 570,1 FTE werkzaam binnen MAAS en in 2019 waren dit 578,8 FTE.

MAAS voert haar activiteiten uit verdeeld over een hoofdkantoor en een zestal depots. Deze regionale 
depots zijn de centrale logistieke en operationele hubs van waaruit de operationele werkzaamheden in het 
veld worden gecoördineerd. Tevens zijn het negen magazijnlocaties die door operators worden gebruikt 
ter bevoorrading van hun klanten.

Het hoofdkantoor en de locaties bevinden zich op:

In Son bevindt zich het hoofdkantoor waar naast kantooractiviteiten, ook werkplaats en refurbishment 
activiteiten en warehouse activiteiten plaatsvinden. De warehouse activiteiten vinden plaats in het 
zogenaamde ‘depot’. Op de overige locaties (Elst, Beek-Elsloo, Groningen, Nieuwegein, Rotterdam 
en Zwolle) vinden vooral warehouse- en kantoor activiteiten plaats. Het door MAAS gebruikte 
vloeroppervlakte van de hoofdkantoor locatie in Son omvat inclusief depot 7.873 m2. Zowel in 2018 
als in 2019 werd in Son in totaal 952m2 onderverhuurd. De verbruikscijfers zijn gecorrigeerd voor de 
onderverhuur. De overige locaties variëren in oppervlak van 296 tot 614 m2.
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NAAM LOCATIE GEGEVENS

HOOFDKANTOOR SON Science Park Eindhoven 5051
 5692 EB Son en Breugel

DEPOT ELST Einsteinweg 15
 6662 PW Elst

DEPOT ELSLOO Schutterstraat 27E
 6191 RZ Beek

DEPOT ZWOLLE Ossenkamp 2J
 8024 AE Zwolle

DEPOT GRONINGEN Narvikweg 5-3
 9723 TV Groningen

DEPOT NIEUWEGEIN Marconibaan 42 F 
 3439 MS Nieuwegein

DEPOT DUIVENDRECHT Industrieweg 22
 1115 AE Duivendrecht

DEPOT ROTTERDAM Linschotenstraat 8a
 3044 AW Rotterdam

als in 2019 werd in Son in totaal 952m2 onderverhuurd. De verbruikscijfers zijn gecorrigeerd voor de 
onderverhuur. De overige locaties variëren in oppervlak van 296 tot 614 m2.



5.2 OPERATIONELE GRENZEN 
Om de operationele grenzen af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope indeling volgens het 
Handboek CO2-prestatieladder versie 3.0.

SCOPE 1 – DIRECTE EMISSIES
• Aardgas gebruik ten bate van de verwarming van gebouwen;
• Gebruik van motor brandstoffen (benzine en diesel) van lease auto’s.

SCOPE 2 – INDIRECTE EMISSIES
• Ingekochte elektriciteit ten bate van het gebruik van gebouwen en elektrische zakelijke 

leasevoertuigen;
• Zakelijke kilometers privé auto’s (gedeclareerde kilometers ten bate van dienstreizen);
•  Zakelijke kilometers privé auto’s als vaste vergoeding voor medewerkers die dagelijks zakelijke 

kilometers maken als onderdeel van hun werkzaamheden, maar geen auto van de zaak hebben en ook 
niet in aanmerking komen voor de reguliere woon-werk-vergoeding;

• Zakelijke vliegreizen;
• Woon-werkverkeer medewerkers privé auto’s (kilometer vergoeding).

Interne registraties, online portals van leveranciers en facturen bieden het inzicht wat nodig is om de 
CO2-footprint op te stellen. In het document MAAS Int CO2Footprint 2018_2019 is per emissie element 
opgenomen welke afdeling de gegevens verstrekt.
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De totale directe (scope 1) en indirecte emissies (scope 2) in het jaar 2018 van MAAS bedroeg 2.392 ton 
CO2. In 2019 bedraagt het totaal aan scope 1 en scope 2 emissies 2.275 ton CO2. Het betreft hier de 
uitstoot van de activiteiten die direct aan MAAS toe te rekenen zijn door het uitoefenen van haar primaire 
processen; het verkopen van koffi e, thee, frisdranken en snacks via koffi emachines en vending automaten, 
inclusief de service aan de automaten. Deze CO2-footprint is nog niet gebaseerd op de levering en 
bevoorrading van de automaten. Deze diensten worden door ketenpartners van MAAS uitgevoerd.

6. DIRECTE EN INDIRECTE GHG-EMISSIES
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Van deze totale CO2 Footprint van MAAS is 79% 
afkomstig van mobiliteit, waarbij mobiliteit een 
optelsom is van lease (inclusief een steeds groter 
wordend deel Elektriciteit), ad hoc dienstreizen 
met privé vervoer, vaste zakelijke ritten met privé 
vervoer en vliegverkeer. Het zakelijk vliegverkeer is 
verwaarloosbaar; er wordt geen gebruik gemaakt 
van het OV.

Gebouwen vertegenwoordigen de overige 21% van 
de uitstoot. En deze is weer onder te verdelen in 
een 80-20 voor respectievelijk uitstoot veroorzaakt 
door gebruik van elektriciteit en aardgas. 

MAAS heeft zeven locaties in gebruik van 
waaruit haar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. In 
Son bevindt zich het hoofdkantoor waar naast 
kantooractiviteiten, ook werkplaats-, refurbishment-, 
en warehouse activiteiten plaatsvinden. Het totale 
pand in Son (incl. werkplaats en warehouse) heeft 
een oppervlakte van 8.825m2, waarvan 952m2 
wordt onderverhuurd. De overige 7.873m2 wordt 
gebruikt door MAAS. Het verbruik van aardgas en 
elektriciteit is verrekend naar het aantal door MAAS 
gebruikte m2.

De warehouse activiteiten vinden plaats in zogenaamde ‘depots’.  De depots, die qua vloer oppervlakte 
variëren in grootte van 296 tot 614m2, bevinden zich verspreid over het land.

Geen van de locaties die door MAAS worden gebruikt maken gebruik van stadsverwarming, groen 
aardgas, zonnepanelen of Warmte-Koude-Opwekking (WKO). De ingekochte elektriciteit voor alle panden 
wordt geleverd door Scholt Energy en is van het zogenaamde type WaarborgGroen. Deze elektriciteit 
wordt opgewekt door zon, wind en verbranding van biomassa, hoofdzakelijk in de EU. Ondanks dat 
deze bronnen als schoon worden gezien en CO2-neutraliteit wordt aangegeven, wordt in het kader van 
de CO2-prestatieladder, gebruik van groene energie die niet in Nederland is opgewekt niet als ‘groen’ 
beschouwd. Vandaar dat hier gerekend moet worden met de CO2-emissiefactor voor grijze stroom.
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In het hoofdkantoor in Son zijn verschillende koelinstallaties voor de koeling van het gebouw aanwezig. 
Deze bevatten koelmiddelen die sinds 2015 niet meer zijn toegestaan. MAAS laat deze installaties nog 
wel onderhouden, maar koelmiddelen worden niet meer bijgevuld. Tot nu toe zijn er geen (dusdanige) 
lekverliezen opgetreden dat de apparatuur niet meer naar behoren functioneert. Doordat de installaties 
niet meer worden bijgevuld, en deze nog voldoende functioneert, heeft MAAS geen inzicht in mogelijke 
lekverliezen van deze middelen en de CO2-emissies die dit met zich meebrengt.

Wanneer we kijken naar mobiliteit, dan zien we dat 
98% van de uitstoot uit mobiliteit wordt veroorzaakt 
door brandstof verbruik van het lease wagenpark. 
De overige 2% is afkomstig van dienstreizen met 
prive auto’s en vliegreizen. Aan de andere kant 
is ook de impact van de groei van het aantal 
elektrische lease voertuigen merkbaar. Waar in 2018 
0,2 ton CO2 werd uitgestoten door het opladen 
van elektrische lease voertuigen is dit in 2019 
toegenomen tot 0,8 ton CO2. Dit verklaart ook 
de daling in uitstoot door benzine en diesel lease 
voertuigen.

Het lease wagenpark van MAAS bestaat voor het 
grootste deel uit bedrijfswagens met grijs kenteken 
die op diesel rijden. Het betreft in totaal 362  
voertuigen, waarvan:

• Personen auto’s (geel kenteken) 69 stuks, 
waarvan 4 voorzien zijn van volledig elektrische 
aandrijving en 1 met hybride aandrijving;

• Lichte bedrijfsvoertuigen (grijs kenteken) 258 
stuks, waarvan 1 volledig elektrisch aangedreven.

• Compacte elektrische bedrijfswagens (al dan 
niet met kenteken) 35 stuks ten behoeve van 
intern transport op afgesloten bedrijfsterreinen, 
dan wel voor last-mile transport in steden met 
milieuzones. Ten aanzien van deze elektrische 
voertuigen moet worden aangemerkt dat deze 
voertuigen niet bij een laadpaal kunnen worden 
opgeladen omdat ze niet voorzien zijn van een 
Menneken-stekker. Deze voertuigen worden via 
het reguliere lichtnet opgeladen bij de klanten 
of transporthubs waar zij worden ingezet. Dit 
wordt niet separaat gemeten, waardoor deze 
voertuigen niet zijn opgenomen in de MAAS 
CO2 footprint berekening.

1 Omvang en verdeling wagenpark MAAS International B.V. d.d. 17 oktober 2019 volgens opgave Fleetmanager.
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MAAS neemt maatregelen om haar 
wagenpark zo duurzaam mogelijk 
te maken door vervanging van 
voertuigen voor energiezuiniger 
en schonere uitvoeringen en door 
training (Het Nieuwe Rijden) en 
awareness van bestuurders over 
hun brandstofverbruik.

Als we de totale CO2 footprint 
van MAAS in 2019 vergelijken met 
het basisjaar 2018, dan zien we 
een absolute afname van 4,9% ton 
CO2.

Zetten we de CO2 footprint af tegen het aantal FTE werkzaam bij MAAS, dan zien we in het basisjaar 
(2018) een relatieve CO2 footprint per FTE van 4,2 ton CO2 en in 2019 een relatieve CO2 footprint per 
FTE van 4,5 ton CO2. Dit is een relatieve afname voor 2019 ten opzichte van 2018 van 3,9%.
In detail over scope 1 en scope 2 zien we in absolute getallen het volgende (in ton CO2):

Deze daling is vooral toe te schrijven aan een lager aardgas- en elektriciteitsverbruik door gebouwen, 
minder zakelijke vliegreizen en een lager brandstofverbruik van het leasewagenpark in 2019.

SCOPE UITSTOOT 2018 UITSTOOT 2019 REDUCTIE 

Scope 1 1.980 1.903 - 3,9%

Scope 2    412    372 - 9,6%

TOTAAL 2.392 2.275 - 4,9%

2 In 2018 waren er 570,1 FTE werkzaam binnen MAAS en in 2019 waren dit 578,8 FTE.



6.2 KWANTIFICERINGSMETHODEN
Dit is de initiële rapportage van MAAS betreffende haar CO2 footprint en de initiële emissie 
inventaris. Hierdoor zijn wijzigingen in eerder gebruikte kwantifi ceringsmethoden niet van 
toepassing. 

In deze initiële CO2-footprint is gebruik gemaakt van de meet- en registratiegegevens 
van Wagenparkbeheer en Facilitair management voor respectievelijk informatie over 
brandstofverbruik lease wagenpark en elektriciteit- en aardgasgebruik gebouwen. Verder 
is gebruik gemaakt van gegevens uit de Personeels- en salarisadministratie voor wat 
betreft de declaraties van kilometers zakelijk gebruik privé-auto en voor de verstrekte 
kilometervergoeding voor woon-werk verkeer privé auto. Tenslotte is vanuit de registraties 
van de afdeling Planning&Control een opgave gedaan van het gemiddeld aantal zakelijke 
kilometers privé auto uit de ritten van operators die niet over een door MAAS ter beschikking 
gesteld bedrijfsvoertuig beschikken, danwel ritten die zij maken met de privé auto naar de 
overstapplaats voor het, al dan niet elektrisch aangedreven, MAAS bedrijfsvoertuig.

6.3 BEDRIJFSGROOTTE 
De totale uitstoot van MAAS in 2019 was 2.275 ton CO2. Dit betekent dat MAAS in de 
categorie “Groot bedrijf (G)” valt conform de categorisering  van de CO2 prestatieladder 
Handboek 3.0.

6.4 VERIFICATIE
Voor wat betreft het laten verifi ëren van de CO2 Footprint door een externe partij, heeft 
MAAS ervoor gekozen deze verifi catie niet te laten uitvoeren.

6.5 VERBRANDING BIOMASSA
MAAS koopt energie in bij Scholt Energy van het type WaarborgGroen. Uit de 
stroometiketten 2017 en 2018 die door Scholt Energy op hun website ter beschikking 
worden gesteld blijkt dat in 2018 geleverde WaarborgGroen-elektriciteit voor 0,34% haar 
oorsprong had uit verbranding van Nederlandse biomassa en voor 99,53% uit verbranding 
van biomassa uit Europa. De overige 0,13% heeft haar herkomst uit zonne-energie. Deze 
samenstelling noodzaakt MAAS tot het rekenen met de CO2-emissiefactor voor grijze 
stroom. Dit is gedaan voor zowel de berekening van de footprint 2018 als 2019. Het 
stroometiket 2019 was bij het opstellen van dit rapport nog niet beschikbaar. De publicatie 
hiervan wordt verwacht begin juni 2020. Indien bij de half jaarlijkse update van de CO2 
footprint het stroometiket van 2019 bekend is, zal opnieuw beoordeeld worden of dit impact 
heeft op de gebruikte omrekenfactor.

113 Klein bedrijf; totale CO2 uitstoot max. 500 ton/jaar. Middelgroot 
bedrijf; totale CO2 uitstoot max. 2.500 ton/jaar. Groot bedrijf; 
totale CO2 uitstoot meer dan 2.500 ton/



6.6 GHG-VERWIJDERING
CO2-emissies kunnen worden gereduceerd door gebruik van energiebronnen en via 
compensatiecertifi caten. MAAS maakt hier geen gebruik van.

6.7 BELANGRIJKE BEÏNVLOEDERS
De interne afdeling Planning & Control is een belangrijke beïnvloeder van de CO2 uitstoot 
van de organisatie. Deze afdeling stelt, in overleg met de betreffende leidinggevenden, aan 
de hand van de gebruikte planningstools, de routes vast die door de Operators dagelijks 
worden afgelegd voor de uitvoering van het onderhouden en verzorgen van de machines die 
MAAS bij haar klanten in het veld heeft staan. Slimme routeplanning, in combinatie met schone 
voertuigen en berijders die getraind zijn in de laatste rijvaardigheidstechnieken conform Het 
Nieuwe Rijden, kunnen een fl inke impact hebben op de CO2 uitstoot in scope 1.

Hiernaast is Scholt Energy een belangrijke beïnvloeder van de emissies van door MAAS 
gebruikte gebouwen. Afhankelijk van de energiemix die zij inkopen voor hun product 
WaarborgGroen, en de landen van herkomst van de ingekochte zonne-, wind- en biomassa 
energie, is de uitstoot gelijk aan die van grijze stroom of aan die van in Nederland opgewekte 
groene stroom.

6.8 TOEKOMST
Het huurcontract van de hoofdkantoorlocatie in Son loopt medio 2021 af. Dit pand heeft 
een energielabel B, maar zorgt door haar grote oppervlakte (ruim 9.000m2) wel voor een 
belangrijke impact op de CO2-emissies. MAAS is zich aan het heroriënteren op de markt, maar 
is tevens in gesprek met de pandeigenaar en verhuurder over verduurzamingsmaatregelen, 
zoals de mogelijkheid tot installatie van zonnepanelen.

6.9 SIGNIFICANTE VERANDERINGEN
Indien door publicatie van het stroometiket 2019 in de tweede helft van 2020 blijkt dat 
de berekeningen in de footprint moeten worden herzien, dan zullen deze volledig worden 
doorgerekend om een vergelijking met het basis jaar mogelijk te maken.
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Voor het opstellen van de CO2 Footprint van MAAS worden de WTW waarden van de emissiefactoren 
gehanteerd zoals deze zijn gepubliceerd op www.co2emissiefactoren.nl d.d. 28 januari 2020. Hierbij is 
rekening gehouden met de eisen uit het handboek CO2 prestatieladder 3.0 uit 2015.

Rapportages en aannames naar aanleiding van gegevens van derden. In de rapportage van de MAAS 
CO2 Footprint 2018-2019 is een tabblad opgenomen waarin de onzekerheden van de verschillende 
gegevenssets van de energiestromen zijn berekend.

De grootste onzekerheid zit in de berekening van de woon-werk kilometers die medewerkers zonder lease 
auto vergoed krijgen als onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden. Deze vergoeding is gekoppeld aan 
kilometerstaffels. In de berekening is uitgegaan van het gemiddelde kilometrage per staffel.

Hiernaast is voor de berekening van de CO2-emissies van het elektriciteitsverbruik uitgegaan van het 
stroometiket WaarborgGroen 2018 zoals gepubliceerd door Scholt Energy op haar website. Ten tijde van 
het opstellen van deze rapportages was het stroometiket 2019 nog niet beschikbaar. In de CO2-footprint 
berekening over HY2 2019 en 2019 zullen de waardes van het dan gepubliceerde stroometiket 2019 
worden gebruikt.

7. EMISSIEFACTOREN

8. ONZEKERHEDEN



14

De emissie-inventaris is opgesteld over alle energiestromen die direct en indirect voortkomen uit de 
bedrijfsvoering van MAAS. Conform de CO2 Prestatieladder trede 3 wordt er binnen deze inventaris 
onderscheid gemaakt in scope 1 en 2 emissies. Deze worden in dit document beschreven.

Deze emissie-inventaris is opgesteld conform de NEN-ISO-14064-1 norm en de NEN-EN-ISO 50001:2018 
norm § 6.3 Energiebeoordeling.

9.1 KRUISVERWIJZINGSTABEL ISO 14064-1

9. RAPPORTAGE VOLGENS ISO 14064-1

NORM ONDERDEEL INVULLING / REFERENTIE

a) Beschrijving van de rapporterende organisatie MAAS Emissie inventaris 2018-2019 – Hoofdstuk 2

b) Verantwoordelijke persoon MAAS Emissie inventaris 2018-2019 – Hoofdstuk 1

c) Verslagperiode 2018 en 2019

d) Documentatie van de organisatiegrenzen MAAS Emissie inventaris 2018-2019 – Hoofdstuk 5

e) Directe emissies, in tonnen CO2 MAAS Int CO2 Footprint 2018_2019 - Tabblad MAAS 
2018_2019

f) Beschrijving CO2 emissies van verbranding van biomassa MAAS Emissie inventaris 2018-2019 – Hoofdstuk 6

g) Reducties of verwijdering GHG removals, in tonnen CO2e, 
indien van toepassing

niet van toepassing

h) Uitsluitingen GHG bronnen niet van toepassing

i) Indirecte emissie MAAS Int CO2 Footprint 2018_2019 - Tabblad MAAS 
2018_2019

j) Basisjaar en referentiejaar 2018

k) Wijzigingen in basisjaar of overige historische data geen

l) Kwantificeringsmethoden en toelichting op de keuze MAAS Emissie inventaris 2018-2019 en zoals weergegeven op 
alle tabbladen van MAAS Int CO2 Footprint 2018_2019. Alle 
gebruikte CO2-emissiefactoren zoals gepubliceerd op www.
CO2emissiefactoren.nl d.d. 28 januari 2020 conform Hand-
boek CO2-prestatieladder 3.0, versie 10 juni 2015.

m) Toelichting van veranderingen van kwantificeringsmetho-
den welke voorafgaand gebruikt zijn 

niet van toepassing

n) Referentie/documentatie emissiefactoren en verwijderings-
factoren 

MAAS Emissie inventaris 2018-2019 en zoals weergegeven op 
alle tabbladen van MAAS Int CO2 Footprint 2018_2019. Alle 
gebruikte CO2-emissiefactoren zoals gepubliceerd op www.
CO2emissiefactoren.nl d.d. 28 januari 2020 conform Hand-
boek CO2-prestatieladder 3.0, versie 10 juni 2015.

o) Beschrijving van invloed van onzekerheden met betrekking 
tot de nauwkeurigheid van de emissie- en verwijderingsdata 

MAAS Int CO2 Footprint 2018_2019 - Tabblad "Onzekerhe-
den"

p) Verklaring van overeenstemming met ISO 14064-1 MAAS Emissie inventaris 2018-2019 – Hoofdstuk  1 en hoofd-
stuk 10

q) Statement met betrekking tot de verificatie van de emis-
sie-inventaris, inclusief vermelding van de mate van zekerheid.

geen verificatie uitgevoerd
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