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CO2-footprint Capgemini NL 2011 

conform GHG protocol en CO2-prestatieladder 

2011 2011

CO2-footprint Capgemini NL 2011 - confrom GHG-protocol CO2-footprint Capgemini NL 2011 - confrom CO2 prestatieladder

ton CO2e ton CO2e

Scope 1 Directe CO2-emissies gebouwen: aardgas, olie  

mobiliteit : brandstof lease auto's
17.865 Scope 1 Directe CO2-emissies gebouwen: aardgas, olie  

mobiliteit : brandstof lease auto's
20.643

Scope 2 Indirecte CO2-emissies gebouwen: elektriciteit, warmte 232 Scope 2 Indirecte CO2-emissies gebouwen: elektriciteit, warmte 

mobiliteit: brandstof eigen vervoer, vliegreizen
16.526

Scope 3 Overige indirecte emissies mobiliteit: brandstof eigen vervoer, vliegreizen, 

treinreizen
6.425 Scope 3 Overige indirecte emissies mobiliteit: treinreizen 534

CO 2  footprint Capgemini NL 2011 (cf. GHG protocol) 24.522 CO 2  footprint Capgemini NL 2011 (cf. GHG protocol) 37.703

De totale uitstoot van gebouwen is 706 (232 (scope 2) + 474 (scope 1))  ton CO2e en die van 

mobiliteit 23816 (6425 (scope 3) + 17391 (scope 1))  ton CO2e. Daarmee is de CO2-uitstoot 

van mobiliteit goed voor 97,1% van de  footprint 2011 van Capgemini.  In de scope-indeling 

volgens het GHG-protocol komt dit terug in scope 1 (lease auto's) en scope 3 (eigen 

vervoer, vliegreizen, treinreizen). Doordat voor alle lokaties in eigen beheer groene 

stroom wordt gekocht, beperkt de CO2-uitstoot in scope 2 zich voornamelijk tot emissie in 

verband met warmte. 

De CO2-footprint conform de CO2-prestatieladder wijkt op twee aspecten af van de 

berekening op basis van het GHG-protocol. Enerzijds is de scope-indeling anders voor 

brandstof eigen vervoer en vliegreizen (hier scope 2 i.p.v. 3). Anderzijds worden 

emissiefactoren voorgeschreven op basis het 'well to wheel' concept, waardoor deze veelal 

hoger zijn dan de opgave van een leverancier, wat het uitgangspunt is voor het GHG-

protocol (bijv. de conversiefactor voor groen bij GHG is 0 en hier 0,3 kg CO2 / kWh).

17.865

232

6.425

Scope 1 Directe CO2-emissies

Scope 2 Indirecte CO2-emissies 

Scope 3 Overige indirecte 
emissies

17.865

232

6.425

Scope 1 Directe CO2-emissies

Scope 2 Indirecte CO2-emissies 

Scope 3 Overige indirecte 
emissies

http://www.nl.capgemini.com/


2 2 Copyright © 2009 Capgemini. All rights reserved. 

CO2-footprint Capgemini NL 2011 vs. 2010 

conform GHG protocol 

2011 2010

CO2-footprint Capgemini NL 2011 - confrom GHG-protocol CO2-footprint Capgemini NL 2010 - confrom GHG-protocol

ton CO2e ton CO2e

Scope 1 Directe CO2-emissies gebouwen: aardgas, olie  

mobiliteit: brandstof lease auto's
17.865 Scope 1 Directe CO2-emissies gebouwen: aardgas, olie  

mobiliteit: brandstof lease auto's
19.157

Scope 2 Indirecte CO2-emissies gebouwen: elektriciteit, warmte 232 Scope 2 Indirecte CO2-emissies gebouwen: elektriciteit, warmte 261

Scope 3 Overige indirecte emissies mobiliteit: brandstof eigen vervoer, vliegreizen, 

treinreizen
6.425 Scope 3 Overige indirecte emissies mobiliteit: brandstof eigen vervoer, vliegreizen, 

treinreizen
6.825

CO 2 -footprint Capgemini NL 2011 (cf. GHG protocol) 24.522 CO 2 -footprint Capgemini NL 2010 (cf. GHG protocol) 26.243

De footprint 2010 van Capgemini is met ruim een derde gedaald ten opzichte van 2009.

De daling in scope 2 is het grootst als gevolg van de inkoop van groene stroom voor alle

lokaties in eigen beheer, waarmee 98,4% van alle het electriciteitsverbruik is afgedekt.
De daling in scope 1 (-18%) is veroorzaakt door het afstoten van lokaties met gas-verbruik

en minder emissie van lease-auto's. Dit komt zowel door een afname van het aantal

medewerkers, minder gereden kilometers per medewerker en zuiniger auto's.

De totale netto footprint 2011 van Capgemini Nederland is met 6,5%  gedaald t.o.v. 2010.

In scope 1 waren de directe emissies van aardgas een derde lager a.g.v. een zachte winter.

Het electriciteitsverbruik in scope 2 is met 4% gedaald. In de gebouwen (-6%) oa door het 

gebruik van minder m2 en in het datacentrum (-3%) metname door efficientere koeling.   

Ook is de onderhuur locatie Groningen in 2011 op groene stroom overgegaan.

De CO2 a.g.v. mobiliteit is met 6% gedaald, door minder medewerkers (-3%) en minder 

uitstoot per medewerker (-3%). Dit komt metname door efficientere auto's (-3% gCO2/km), 

meer trein km per medewerker (6%) en aanzienlijk minder vliegverkeer (-16%).
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Voorgang op KPI’s in 2011 

 De MJA-doelstelling 30% energie-efficiencyverbetering 2005-2020 is reeds in 2012 bereikt 

 In de nieuwe milieu-strategie is de ambitie aangescherpt tot nog eens 30% in 2013-2016,  

 met de ambitie in 2020 volledig CO2-neutraal te zijn, door het restant te compenseren. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Voor scope 3 is de doelstelling dat het NS-businesscard gebruik 90-100% wordt in 2020. 

 
 

 

 

 De groei in het aantal geïmplementeerde green workplaces bij klanten heeft in 2012 doorgezet. 

 


