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1 Inleiding 
De wereld is in beweging. Niet alleen is dit te zien in het veranderen van het 
klimaat, maar ook de visie van de samenleving over hoe we horen te leven is in 
verandering. We vinden het steeds gewoner worden om in ons dagelijks leven 
rekening te houden met het milieu en CO2-uitstoot. voestalpine WBN vindt het als 
toeleverancier in de spoorwegsector niet meer dan vanzelfsprekend om hier een 
voortrekkersrol in te spelen. Dat voestalpine WBN actief met deze ambitie bezig is, 
valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie. Intern benut voestalpine 
WBN de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken. Extern 
besteedt voestalpine WBN proactief aandacht aan de milieu- en 
duurzaamheidswensen van opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is het behalen 
van niveau 3 op de CO2-prestatielader. 
 
Om het concreet en aantoonbaar te maken dat voestalpine WBN zich inspant om 
de negatieve impact op onze leefomgeving te beperken richt voestalpine WBN zich 
één van grootste oorzaken van de opwarming van de aarde: CO2 gas. In dit energie 
meetplan wordt omschreven hoe de doelstellingen die voestalpine WBN heeft 
geformuleerd bewaakt worden.  
 

2 Doelstellingen 
voestalpine WBN heeft de een lange termijn CO2 reductie doelstelling opgesteld. 
Deze doelstelling heeft betrekking op scope 1 en 2 van de CO2 footprint van 
voestalpine WBN. Onderstaand wordt deze doelstelling gepresenteerd. 
 

Scope 1 & 2 doelstellingen voestalpine WBN* 

voestalpine WBN wil in 2015 ten opzichte van 2011 20% minder CO2 
uitstoten. 

voestalpine WBN wil in 2020 ten opzichte van 2011 25% minder CO2 
uitstoten. 

 
*Deze doelstellingen zijn deels gerelateerd aan het aantal FTE. 
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3 Planning meetmomenten 
Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de 
onderstaande tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar 
de informatie verkregen kan worden. 
 

3.1. Voestalpine WBN 
In deze paragraaf wordt voor scope 1 en 2 (en een aantal energiestromen uit scope 3) 
gepresenteerd met welke frequentie welke energiestroom gemeten wordt, wie 
verantwoordelijk is en waar de gegevens op te vragen zijn.  
 

3.1.1.  Scope 1 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe/Waar 
Gasverbruik Elk kwartaal CO2 reductie 

verantwoordelijke 
Gegevens worden per kwartaal 
afgelezen van de gasmeter 

Lease-auto’s Elk kwartaal CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Via de beheerder van het lease 
contract worden de kwantitatieve 
gegevens opgevraagd bij de 
leasemaatschappij.  

 

3.1.2.  Scope 2 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe/Waar 
Elektriciteitverbruik Elk kwartaal CO2 reductie 

verantwoordelijke 
Gegevens worden per kwartaal 
afgelezen van de 
electriciteitsmeter in het trafohuis 

Zakelijk vervoer 
met privé auto’s.  

Elk kwartaal CO2 reductie 
verantwoordelijke 

De gegevens zullen vooralsnog nog 
niet worden opgevraagd. 

Vliegkilometers Elk kwartaal CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Via het sercretariaat wordt de CO2 
uitstoot door zakelijke vliegreizen 
verzameld en geregistreerd. 
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3.1.3.  Scope 3 (deels) 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe/Waar 
Papier Elk kwartaal Inkoop Rapportage door OSN, leverancier 

van printers 
Woon-werk 
kilometers 
(auto & OV) 

Elk kwartaal CO2 reductie 
verantwoordelijke 

De gegevens zullen opgevraagd 
worden via een enquête onder alle 
medewerkers van voestalpine 
WBN. 

Zakelijke kilometers Elk kwartaal CO2 reductie 
verantwoordelijke 

De gegevens van de verschillende 
lease-auto’s zijn te verkrijgen via 
de facility medewerkers van 
voestalpine WBN. 

Belangrijkste 
inkoopstromen: 
Inkoop van 
materialen 
(spoorstaven, 
strippen staal, 
beton, bewapening) 
transport 

Jaarljiks Inkoop Vanuit de inkoopvolumes wordt 
voor de grootste inkoopstromen 
de CO2 uitstoot bepaald 

 
De bovenstaande informatie wordt gedocumenteerd in de CO2 footprint berekening van 
voestalpine WBN. In deze berekening wordt in aparte alinea’s beschreven hoe de 
berekening is gemaakt en hoe de input exact verkregen is. Hiermee wordt de juistheid en 
de herhaalbaarheid van de methode gewaarborgd. 
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3.2. Voestalpine RailPro 
In deze paragraaf wordt voor scope 1 en 2 gepresenteerd met welke frequentie welke 
energiestroom gemeten wordt, wie verantwoordelijk is en waar de gegevens op te vragen 
zijn.  
 

3.2.1.  Scope 1 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe/Waar 
Aardgas (in nm3) 
 

Elk half jaar CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Stafmedewerker KAM 

Propaan (in kg) 
 

Elk half jaar CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Stafmedewerker KAM 

Verbruik 
leaseauto’s (in liters 
diesel, LPG, 
benzine) 
 

Elk half jaar CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Personeelsfunctionaris t.a.v. 
brandstofaankopen middels  
tankpas (MTC) 

Koudemiddelen (in 
kg) 
 

Elk half jaar CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Teamleider productie & techniek 
t.a.v. het in gebruik nemen van / 
buiten gebruikstellen van 
koelinstallaties / airco’s.  

Bedrijfsmiddelen 
(in liters diesel, 
LPG, benzine) 
 

Elk half jaar CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Administraties medewerkers 
(productie & technische dienst) 
t.a.v. dieselleveringen t.b.v. eigen 
pomp / levering aan derden 

 

3.2.2.  Scope 2 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe/Waar 
Elektriciteitsverbruik 
(in kWh) 
 

Elk half jaar CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Stafmedewerker KAM 

Zakelijke reizen met 
privéauto’s (in km) 
 

Elk half jaar CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Personeelsfunctionaris t.a.v. 
gedeclareerde zakelijke privéauto 
kilometers. 

Vliegkilometers (in 
km) 
 

Elk half jaar CO2 reductie 
verantwoordelijke 

Directiesecretaresse.  
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3.3. BWG 
In deze paragraaf wordt voor scope 1 en 2 gepresenteerd met welke frequentie welke 
energiestroom gemeten wordt, wie verantwoordelijk is en waar de gegevens op te vragen 
zijn.  

3.3.1.  Scope 1 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe/Waar 
Aardgas (in nm3) 
 

Quarterly supplier Counter 

Verbruik 
leaseauto’s (in liters 
diesel) 
 

Once a year Materials 
administration 

Bought diesel; fuel cards 

 

3.3.2.  Scope 2 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe/Waar 
Elektriciteitsverbruik 
(in kWh) 
 

Quarterly Supplier Counter 

Vliegkilometers (in 
km) 
 

Once a year Travel agent’s 
assistant CFO 

List of all flights 
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4 Beheersing 
In onderstaande tabel worden de CO2 reductiedoelstellingen zoals gepresenteerd in 
hoofdstuk 2 concreet doorgerekend in de CO2 uitstoot.  
 

 
 
 
 

*CO2 uitstoot voestalpine WBN in tonnen CO2 

 

4.1. Specificatie doelstellingen 
Onderstaande tabel geeft weer wat de geprognosticeerde reductie is per energiestroom en 
hoe dit bij draagt aan de reductie van de totale CO2 uitstoot.  
 
Energiestroom Ref. jaar 

2011 
Target 
2015* 

T.o.v.    
2011 

Target 
2020* 

T.o.v. 
2011 

  
Gas 351 250 -28.71% 250 28.71% 
Lease auto’s 129 129 0.00% 105 18.77% 
Grijze stroom 75 0 

-19.69% 
0 

19.69% 
Groene stroom 0 60 60 
Priveauto's 2 2 0.00% 2 0.00% 
Vliegreizen 1 1 0.00% 1 0.00% 
Totaal 557 442 20.71% 417 25.07% 

 
 
Elk half jaar zal de werkelijke situatie worden getoetst met de verwachte situatie. Dit wordt 
gerapporteerd in de rapportage van de energiereductiedoelstellingen. Wanneer 
afwijkingen worden geconstateerd geeft deze rapportage aan welke corrigerende 
maatregelen worden getroffen. Het management van voestalpine WBN wordt te allen tijde 
op de hoogte gebracht van de kwartaalrapportage. Zie ook het handboek CO2 reductie met 
alle bijbehorende documenten voor meer informatie over de beheersing van CO2 reductie 
binnen voestalpine WBN.  
 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Scope 1 & 2* 558 530 502 474 446 
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5 Tot slot 
Zoals in de inleiding al is gezegd: de wereld is in beweging. We beginnen de 
negatieve gevolgen op de aarde van onze activiteiten te onderkennen. Deze 
ontwikkeling gaat ook de spoorbranche niet voorbij. voestalpine WBN is er van 
overtuigd dat zij verschil kan maken door een actief CO2-reductie beleid te voeren. 
Hier mee hoopt voestalpine WBN andere bedrijven uit de sector te stimuleren om 
hier  aan mee te doen. Als dit lukt blijft de natuur behouden en kunnen ook onze 
kinderen in een prettige en gezonde omgeving worden grootgebracht.   
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