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Carbon footprinting en Topsector Logistiek
Klimaatakkoord sectorplan:
2% efficiency winst per jaar
Carbon footprinting: Meten is weten
• Community benchmarks
• Data bases voor onderzoek
• Ontzorgen van de branche

Community benchmarks
Doel:
1. Systematisch meten en
monitoren
2. Drempels wegnemen voor meten
en uitwisseling (KPI/CPI tool)
3. Leren aan welke knoppen we
kunnen draaien om CO2 te
reduceren

Naar >500 bedrijven in >100 segmenten:

Via Lean & Green:
verladers en vervoerders van
multinational tot MKB (500+)

2022: 250 bedrijven in 50 segmenten

2021: 280 bedrijven in 55 segmenten
2020: Samen met TLN evofenedex 80 bedrijven
kennis laten maken met carbon footprinting

Ontzorgen door ondersteuning en
standaardisatie
Carbon footprinting
• ISO normen
• Carbonfootprinting.org
• Richtlijnen & Application notes
• BigMile
VESDI, OTM en ECMR
Uitwisseling van logistieke data makkelijker
maken.

Richtlijnen:
23 Eenvoudige handleidingen voor het
uitvoeren van carbon footprinting analyses.

Ondersteuning bij Carbon Footprinting

Rekenen met gewicht/volume/laadmeters

Ruimte voor payload als basis voor
eenheid

Conversie

Lading eenheden

Wat telt mee als lading?

Embalage en verpakking

Allocatie

Application Notes

Scope lading activtieit

• Data verzamel strategie

Belang unieke referentie
Holistische data verzamel
aanpak

Effectief door
'Laagste gemene deler'
Van leg naar lane

Data verzamel
strategie
Data eigenaarschap
en uitwisseling

Situaties en 'kwaliteits
categorieën' (bijvoorbeeld CCWG)
Wie is verantwoordelijk
voor welke registratie?

Application Notes
Data verificatie

• Typen inzichten en analyse methoden
• Simulatie

Re-use containers

Retour/lege ritten

20+ Application Notes over het opzetten
en uitvoeren van carbon footprinting, ook
voor complexe situaties:
• Data verificatie

Invloed sfeer: Verschil
verlader/vervoerder?

Verdeling gemeten
brandstof over activiteiten

Systematisch omgaan met
ontbrekende data

Statistische methoden voor allocatie
Accountant controlle bij
aanvullingen door schatting

• Steekproeven

Scenario's voor data beschikbaarheid

Transparantie normen (bijvoorbeeld
GHG protocol)

Steekproeven

• …

Begrippenlijst/woordenwolk

Algemeen Carbon Footprinting

Tool mechanisme toelichting;
'wat doet een calculatie tool precies?'

Waar op letten voor normerende keuzes

Waar op letten voor schattende keuzes
Naar Carbon Added Accounting

Uitgangspunten: Hoe geeft een methode de
juiste incentive om te verbeteren?

complexiteit vs impact acties

Invloedsfeer verschillende typen organisaties

Klaar zijn voor brede (MKB) uitrol
Uiteindelijk willen bedrijven naar
geautomatiseerde uitwisseling en benchmarking:
• TMS koppeling

• Segment specifieke kengetallen
• ECMR

• Koppeling met CBS
Ondersteuning in het verlagen van drempels
bij de ontwikkeling van deze standaarden en
interfaces

