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CO2-footprint Capgemini NL 2012 vs 2011 conform CO2-Prestatieladder 

2012 CO2-Prestatieladder 2011 CO2-Prestatieladder

CO2-footprint Capgemini NL confrom CO2 prestatieladder CO2-footprint Capgemini NL confrom CO2 prestatieladder
ton CO2e ton CO2e

Scope 1 Directe CO2-emissies gebouwen: aardgas, olie  

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

mobiliteit : brandstof lease auto's
20.643

Scope 2 Indirecte CO2-emissies gebouwen: elektriciteit, warmte 

mobiliteit: brandstof eigen vervoer, vliegreizen
17.309 Scope 2 Indirecte CO2-emissies gebouwen: elektriciteit, warmte 

mobiliteit: brandstof eigen vervoer, vliegreizen
16.526

Scope 3 Overige indirecte emissies mobiliteit: treinreizen 668 Scope 3 Overige indirecte emissies mobiliteit: treinreizen 534

CO 2  footprint totaal 38.210 CO 2  footprint totaal 37.703

De totale netto footprint 2012 van Capgemini Nederland is 1,3% hoger dan in 2011. In de methodiek zijn hierbij 2 wijzigingen van belang aanpassingen in scope en conversiefactoren. De 

scope is uitgebreid naar een analyse van declaraties op taxi's, openbaarvervoer en vluchten buiten regulier boekingssysteem. De totale inpact van de scope uitbreiding is + 0,6% van het 

totaal. De nieuwe omrekenfactoren voor electriciteit en koude hadden samen een impact van + 4,7% op het totaal. Zonder deze twee wijzingen zou de footprint met 4% zijn gedaald ten 

opzichte van 2011. Het energieverbruik in de gebouwen is zowel voor gas als electriciteit met 5,0% gedaald. Specifiek het datacentrum heeft een daling van 3% laten zien terwijl de 

productie met 5% toegenomen. Dit komt doordat de koeling 16% efficienter is geworden. Door het sluiten van overtollige m2 binnen de bestaande gebouwen (Papendorp, Amersfoort en 

Apeldoorn) is bij de gebouwen het gebruik van electra 7% lager. De CO2 a.g.v. mobiliteit is met 3% gedaald. De CO2 uitstoot van het lease wagenpark is met 2% gedaald en eigen vervoer 

met 17% (minder gedeclareerde km's). Bij lease heeft een verschuiving van brandstofverbruik plaatsgevonden: benzine -3%, diesel +8% en gas -54%. Daarnaast zijn de eerste elektrische 

auto's aan het wagenpark toegevoegd. Het aantal treinkm's van de NS-businesscard is met 4% gedaald. En internationaal zijn er 30% minder treinreizen gemaakt. Het aantal vliegkm's is 

gelijk gebleven alleen in 2012 zijn hierbij voor het eerst buiten het reguliere boekingssysteem geboekte vluchten meegenomen (2%).  
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Voortgang op KPI’s in 2012 

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

 In de nieuwe milieustrategie is de ambitie aangescherpt tot nog eens 30% energie efficiencyverbetering periode 2013-2016;  

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

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

De totale netto footprint 2012 van Capgemini Nederland is 1,3% (zie verschil kolom) hoger dan in 2011. De verhoging is te verklaren door 

(1) een aanpassing in scope (impact + 0,6%) en (2) een aanpassing in omrekenfactoren (impact +4,7%). Zonder deze aanpassingen 

zou de daling 4,0% zijn geweest (zie like-for-like kolom) 

 Voor scope 3 is de doelstelling dat 90-100% van de medewerkers met een NS-business card deze ook 

daadwerkelijk gebruikt in 2020. Dit aantal neemt gestaag toe. 

 Voor scope 3: Het aantal geïmplementeerde green workplaces bij klanten is in 2012 verder gegroeid. 

 

Resultaten en analyse milieuprestaties 2012 

KPI’s milieu Capgemini NL  2011 2012 verschil Like-for-like 

Totale CO2-footprint  Ton CO2 (x1000)  37,7 38,2 +1,3% -4,0% 

Energie – Kantoren  
 

MJA prestatiemaat EEP  MJp / M2  1.237  1.160 -6,0% -6,0% 

Energie - Datacentrum  
 

MJA  prestatiemaat EEP  PUE (MJp/ MJp ICT)  1,67 1,54 -19,0% -19,0% 

Mobiliteit  
 

MJA  ketenmaatregel EEP  Ton CO2 / mdw     4,89 5,20 +6,4% +5,5% 

Afval 
    

Rest afval  Kg / mdw  61  61 +0,0% +0,0% 

Recycled afval (papier) Kg / mdw  8,0 7,6 -5,0% -5,0% 

 


