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1. Inleiding   

 
1.1. Doelstelling van het onderzoek 

 
De ketenanalyse in dit document is gebaseerd op de dienst Duo-label Retail (hierna: Duo-label) voor een winkelpand in Maastricht, uitgevoerd 
door het bedrijfsonderdeel SGS Search Ingenieursbureau (hierna: SGS Search). Het doel van dit document is om op een gestructureerde wijze 
inzicht te geven in de CO2-emissies die wordt veroorzaakt door de uitvoering van deze dienst en de mogelijkheden tot CO2-reductie bij uitvoering 
van de adviezen van SGS Search. 

 
Deze rapportage is bestemd voor SGS Search om inzicht te krijgen in de invloed van energie besparingsadvies op de CO2-emissie van een gebouw 
(in dit geval een winkelpand). SGS Search biedt meerdere diensten aan op het gebied van energiebesparingsadvies (EPA / Duo-label / EED). De 
kern van deze adviezen is echter zeer overeenkomstig en gericht op dezelfde technieken om energie te besparen in een gebouw. Derhalve is de 
uitkomst van deze ketenanalyse volgens SGS Search ook toepasbaar op de andere energiebesparingsadvies diensten van SGS Search. 

 
De rapportage is tevens bestemd voor de ketenpartners van SGS Search en andere geintereseerden. 

 
1.2. Projectafbakening 

 
De analyse is berekend op basis van één Duo-label advies. Hierin is de CO2-emissie van een winkel vergeleken met de emissie van diezelfde 
winkel indien de adviezen van SGS Search worden doorgevoerd. Tevens is de CO2-emissie van de activiteiten van SGS Search (scope 1 en 2) voor 
het uitvoeren van dit advies berekend en afgetrokken van de CO2-emissie reductie die het Duo-label advies oplevert. Hierdoor is de netto CO2 

reductie in kaart gebracht als gevolg van het energie besparingsadvies. 



Pagina 4 van 15  

 

2. Uitgangspunten   

 
In de analyse is uitgegaan van één Duo-label advies in een retail winkel in Maastricht, uitgevoerd door een inspecteur van SGS Search. Ten 
behoeve van dit advies hebben de inspecteur en zijn collega’s in totaal vijf uur aan voorbereiding, planning en rapportage besteed. Tevens is de 
inspecteur vanaf het hoofdkantoor van SGS Search in Heeswijk Dinther, naar het winkelpand in Maastricht en retour gereden1. 

 
Het Duo-label maatwerkadvies is ontwikkeld door SGS Search en is een aanvulling op het Energie Prestatie Advies (EPA) welke energie-advies 
geeft aan de eigenaren van panden. Duo-label onderscheidt zich van EPA doordat het zowel adviezen voor de eigenaar als voor de huurder in het 
advies opneemt. Hierdoor is een grotere energie (en dus CO2) besparing mogelijk. 

 
Duo-label, één label, twee adviezen 
Een Duo-label begint met het in kaart brengen van de huidige energieprestatie van het pand, een 
zogenaamd Energie Prestatie Advies (EPA). Een EPA-adviseur onderzoekt en berekent de 
energieprestatie van uw pand, uitgedrukt met de Energie-Index en bijbehorend verplicht label. Met 
deze nulmeting als uitgangspunt gaan we vervolgens verder. De eigenaar en de huurder krijgen in 
een aparte rapportage een geheel eigen advies over de relevante maatregelen. Dit is gebaseerd op 
de werkelijke verbruiksgegevens en onze ervaring met het verduurzamen van bestaande gebouwen 
en organisaties. 

 
Om de CO2-emissie gerelateerd aan de fases planning, analyse en rapportage te berekenen, is het energieverbruik van de kantoorlocaties per 
vierkante meter berekend en is een parameter gesteld voor het oppervlak aan kantoorruimte dat gebruikt wordt door de desbetreffende 
afdeling. 

 
Het brandstofverbruik is gebaseerd op het werkelijke (gemiddelde) verbruik van de inspecteur die dit Duo-label project heeft uitgevoerd. Deze 
inspecteur rijdt een Volkswagen Polo Blue Motion, een gangbare auto voor deze functie binnen het wagenpark van SGS Search. 

 
 
 
 
 
 

 

 
1 In werkelijkheid zijn meerdere winkels op één dag bezocht die bij elkaar in de buurt liggen, voor deze ketenanalyse is gerekend alsof de inspecteur uitsluitend 
voor dit winkelpand heen en weer is gereden tussen Heeswijk-Dinther en Maastricht (worst case scenario). 
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3. Beschrijving keten   
 

3.1. Partners in de keten 
 

Bij een Duo-label advies zijn onderstaande twee partijen betrokken: 
 

1. Vastgoedeigenaar (opdrachtgever) 
2. SGS Search 

 
Ad 1. Vastgoedeigenaar 
Het onderzochte pand is gelegen aan de Mosae Forum te Maastricht in het winkelcentrum Mosae Forum. De eigenaar van dit winkelpand wenst 
anoniem te blijven en wordt derhalve naar gerefereerd als ‘opdrachtgever’. 

 
Ad 2. SGS Search 
Medewerkers van SGS Search Ingenieursbureau zijn betrokken bij de planning, het uitvoeren van inspecties en het uitwerken van de rapportage. 
Tevens worden rapporten tot tweemaal toe gecontroleerd door medewerkers van SGS Search. 

 
3.2. Uitwerking van de keten 

 
Figuur 1 geeft de fasen weer die worden doorlopen bij een Duo-label. De belangrijkste onderdelen met betrekking tot CO2 emissie zitten in het 
transport tussen het kantoor van SGS Search in Heeswijk-Dinther en Maastricht. Tevens is er ook CO2 emissie door de uren die nodig zijn op 
kantoor voor het invoeren van de gegevens in de betreffende software en het opstellen van het rapport. Deze twee activiteiten nemen ongeveer 
2,5 uur in beslag. Voor alle overige activiteiten wordt 1,5 uur gerekend. De afstand tussen Heeswijk-Dinther en Maastricht bedraagt 140 km 
(retour 280 km). 

 
Figuur 2 geeft een indicatie van de stappen die bij SGS Search worden doorlopen bij een dergelijke adviesopdracht. Dit figuur geeft duidelijk weer 
dat de emissie van SGS Search (Scope 1 & 2) wordt veroorzaakt door het gebruik van het kantoorgebouw en tevens het transport van de 
inspecteur tussen het kantoor en het te onderzoeken pand. 
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Figuur 1 overzicht processen Duo-label advies 
Zie figuur 2 voor 
processtappen tijdens
het advies 
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Figuur 2 overzicht activiteiten SGS Search bij Duo-label advies 
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4. Kwantificering van de emissie   
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de relevante CO2-emissies die worden uitgestoten door het onderzochte winkelpand als gevolg 
van het uitvoeren van het Duo-label advieswerk. 

 
Ter verduidelijking is de CO2 emissie zoveel mogelijk onderverdeeld in de verschillende activiteiten. Tevens is aangegeven door welke partner de 
emissie wordt veroorzaakt. 

 
4.1. CO2-emissie besparing als gevolg van Duo-label advies SGS Search 

De CO2 uitstoot van het winkelpand voor de implementatie van het advies van SGS Search bedraagt 68.5 kg CO2/m2/jaar. Voor het gehele 
winkelpand geeft dit een totaal van 133,9 ton CO2 per jaar. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het elektraverbruik wat zorgt voor een 
bijdrage van 66.87 kg CO2/m2/jaar oftewel 131 ton CO2 per jaar voor het gehele pand. De lage CO2 emissie als gevolg van het warmteverbruik is 
toe te schrijven aan het gegeven dat het pand gebruik maakt van stadswarmte wat een veel lagere emissiefactor kent dan het gebruik van 
aardgas voor verwarming. 

 
De totale CO2 uitstoot van het pand per jaar, indien alle door SGS Search geadviseerde verbeteringen worden doorgevoerd, bedraagt 40 kg 
CO2/m2/jaar oftewel 78,2 ton CO2 per jaar. Dit geeft een totale besparing van 42% oftewel 55,7 ton CO2 per jaar. 
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CO 2 Emissie winkelpand'   

 

 
Type 

 
 
 

verbruik 

 
 
 

Eenheid 

Omrekenings- 
factor 

kg 
CO 2 /eenheid 

 
 
 

Totaal kg CO 2 

 
 

% tov totaal 
huidig verbruik 

 
 

 
Bron: 

Emissie voor advies Elektra 155,50 kWh/2m/jaar 0,43 66,87 98% Search, SKAO 
Warmte 0,10 GJ/2m/jaar 16,70 1,63 2% Search, SKAO 

 
Emissie na Deeladvies 

Implementatie nieuw  
Elektra 

 
87,391 

 
kWh/2m/jaar 

 
0,43 

 
37,58 

 
55% 

 
Search, SKAO verlichtingsplan 

Warmte 0,126 GJ/2m/jaar 16,70 2,10 3% Search, SKAO 

Winkelpui vervangen Elektra 162,19 kWh/2m/jaar 0,43 69,74 102% Search, SKAO 
Warmte 0,06 GJ/2m/jaar 16,70 0,96 1% Search, SKAO 

Emissie na volledig advies Elektra 91,12 kWh/2m/jaar 0,43 39,18 57% Search, SKAO 
Warmte 0,05 GJ/2m/jaar 16,70 0,83 1% Search, SKAO 

Besparing CO  emissie per m2 na uitvoering totaal advies (kg CO2) 28,49 42% 
2 

Besparing CO  emissie gehele pand (1954 m2) na uitvoering totaal advies (kg CO2) 55661 
2 

Tabel 1 CO2 emissie winkelpand voor en na implementatie advies. 
 
 
 

Figuur 3 geeft de CO2 emissie voor en na het advies van SGS Search alsmede de besparing weer. 
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Figuur 3 CO2 emissie winkelpand voor en na implementatie advies 
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4.2 Scope 1 & 2 emissies door activiteiten SGS Search 
 

In de onderstaande tabel wordt een weergave gegeven van de CO2 emissie die ontstaat als gevolg van de uren die SGS Search besteed aan het 
invoeren van de gegevens van het onderzoek, het opstellen van de rapportage en de overige activiteiten op het kantoor. Deze CO2 emissie is 
berekend aan de hand van de CO2 footprint van SGS Search2 en gerelateerd aan het oppervlak van de betreffende kantoorlocatie waar de 
werkzaamheden worden uitgevoerd (Meerstraat 2 te Heeswijk). 

 
In tegenstelling tot de nieuwbouwpanden van SGS Search aan de Meerstraat 7 te Heeswijk en de Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam welke 

geen gebruik maken van aardgas is voor de verwarming van het kantoor aan de Meerstraat 2 nog aardgas nodig. Het totale oppervlak van het 
kantoor van SGS Search aan de meerstaat 2 is 1022 m2. Voor de betreffende werkzaamheden wordt de emissie gerelateerd aan één ruimte van 
20 m2 (1/51 deel van het totaal). De totale hoeveelheid aardgas die in 2012 voor dit gebouw werd ingekocht bedroeg 15042 m3. Voor een 
vloeroppervlak van 20 m2 bedraagt dit dus 295 m3. Gerelateerd aan het aantal werkdagen per jaar (260) is het verbruik voor dit oppervlak 1,13 
m3 aardgas per werkdag oftewel 0,14 m3 per uur. Omgerekend naar CO2 geeft dit een emissie van 0,26 kg CO2 per uur. 

 
De emissie die veroorzaakt wordt door het elektriciteitsverbruik is op eenzelfde wijze berekend. Het totale elektriciteitsverbruik wat per jaar 
wordt ingekocht ten behoeve van de werkzaamheden in dit kantoorgebouw bedraagt 65.878 kWh. Gerelateerd aan 20 m2 bedraagt dit 1289 kWh 
per jaar. Per werkdag geeft dit een verbruik van 4,96 kWh per dag oftewel 0,62 kWh per uur. Omgerekend naar CO2 geeft dit een emissie van  
0,28 kg CO2 per uur. 

 
In totaal geeft dit voor de werkzaamheden van vijf uur een uitstoot van 1,30 kg CO2. In onderstaande tabel wordt dit verder uitgewerkt. 

 
CO 2 emssie 

CO 2 emssie elekriciteits- 
gasverbruik        verbruik per 

CO2 emissie kantoor als gevolg van uitbrengen advies Uren per uur uur Totaal kg CO 2 Bron: 

 
Uren op kantoor 

Search, 
Invoeren gegevens 1,50 0,26 0,28 0,39 SKAO 

Search, 
Opstellen rapportage 1,00 0,26 0,28 0,26 SKAO 

Search, 
Overige 2,50 0,26 0,28 0,65 SKAO 

Totaal 1,30  kg CO2 

Tabel 2 CO2 emissie kantoor als gevolg van uitbrengen Duo-label advies 
 

 

 
2 Zie: http://www.searchbv.nl/nl/uploads/whitepapers/CO2rapportagesearch/CO2-FootprintRapportage-2012.pdf 

http://www.searchbv.nl/nl/uploads/whitepapers/CO2rapportagesearch/CO2-FootprintRapportage-2012.pdf
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Tevens is de CO2 emissie welke veroorzaakt wordt door het transport tussen het kantoor van SGS Search te Heeswijk en het winkelpand in 
Maastricht berekend. De inspecteurs van SGS Search rijden met een Volkswagen Blue Motion Diesel, één van de zuinigste dieselauto’s op de 
markt. Om een zo accuraat mogelijke weergave te geven van de CO2 emissie veroorzaakt door dit transport is het gemiddelde verbruik van de 
auto van de desbetreffende inspecteur die deze inspectie ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd berekend. Dit gemiddelde verbruik is berekend aan 
de hand van de afrekeningen van de brandstofkaart over de laatste drie maanden. Deze toont aan dat het verbruik 4,9 liter diesel per 100 km 
bedraagt. Voor de retourafstand van 280 km geeft dit een verbruik van 13,72 liter diesel. Omgerekend naar CO2 geeft dit een emissie van 43 kg 
CO2. 

 
De totale scope 1&2 emissies van SGS Search bedragen 44,3 kg CO2. Schematisch geeft dit het volgende overzicht: 
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4.3 Invloed van SGS Search op de reductie van CO2 binnen de keten. 

De totale emissie welke bespaard wordt binnen één jaar3 bij het winkelpand in Maastricht, indien de geadviseerde maatregelen van SGS Search 
overgenomen worden, bedraagt 55,7 ton CO2. De CO2 emissie veroorzaakt door SGS Search is zeer klein in vergelijking met deze besparing, 
namelijk 44,3 kg CO2 oftewel 0,08%. Deze kan dus als verwaarloosbaar gezien worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 De Scope 1&2 missie door Search is eenmalig, echter voor deze berekening wordt deze gerelateerd aan de besparing die het advies van Search veroorzaakt 
voor een periode van één jaar. 
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5. Conclusies en aanbevelingen   
 

5.1 Conclusie 
 

De CO2 emissie (scope 1&2) die SGS Search veroorzaakt bij de activiteiten rond het adviseren van een Duo-label (44,3 kg CO2) is verwaarloosbaar 
in vergelijking met de mogelijke CO2 emissie besparing per jaar bij de opdrachtgever (55,7 ton CO2). Indien SGS Search de eigen scope 1&2 
emissies wil verlagen is het verstandig om te focussen op het transport aangezien daar de grootste emissie plaatsvindt. 

 
De werkelijke besparing bij de opdrachtgever is afhankelijk van het implementeren van het advies en hier heeft SGS Search geen directe invloed 
op. De conclusie die SGS Search uit de resultaten van deze ketenanalyse opmaakt is dat er een significante reductie plaats kan vinden als gevolg 
van het energie reductie advies van SGS Search indien deze adviezen volledig of gedeeltelijk opgevolgd worden. Een logische redenering hierbij is 
dat hoe meer omzet SGS Search draait ten gevolge van deze diensten hoe groter de CO2 emissie reductie zal zijn. Derhalve is voor de doelstelling 
(zie 5.3) gerekend met een omzetgerelateerde stijging. 

 
5.2 Reductieacties 

 
Door onderstaande acties door te voeren probeert SGS Search zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de reductie van de CO2 emissie bij haar 
opdrachtgevers. 

 
• SGS Search heeft het bestaande Energie Prestatie Advies (EPA) label uitgebreid met een nieuwe variant; het Duo-label waarbij zowel aan de 

huurder als aan de eigenaar van een pand advies gegeven wordt over mogelijkheden voor energiebesparing. Door deze dubbele insteek kan 
er significant meer energie bespaard worden dan bij de gangbare EPA adviezen welke alleen op de eigenaar van het pand gericht zijn. 
Inmiddels is het Duo-label overgenomen door AgentschapNL en geldt het voor de retailsector als het te gebruiken instrument voor het 
opstellen van een EPA advies. Sinds begin 2012 zijn circa 4.000 winkelpanden volgens de Duo-label systematiek geïnspecteerd en voorzien 
van energiebesparingsadviezen. 

 
• Eén van de uitdagingen bij de reductie van CO2 in de keten is de uitvoering van de adviezen. Indien deze niet geïmplementeerd worden of 

slechts gedeeltelijk, gaat er een aanzienlijke potentie voor besparing verloren. Om het doorvoeren van de adviezen zo laagdrempelig  
mogelijk te maken voor de opdrachtgevers levert SGS Search een extra  dienstverlening. SGS Search betrekt een partner die een concreet 
voorstel doet voor de implementatie van de adviezen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de organisatie ‘Cool Endeavour’. Deze 
organisatie zet de adviezen van SGS Search met betrekking tot verlichtingsadvies om in een concreet plan en kijkt hierbij naar de bestaande 
armaturen waardoor implementatie zo makkelijk mogelijk wordt. 
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• SGS Search werkt op verschillende vlakken om bewustwording binnen de keten te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn ontbijtsessies die 
SGS Search georganiseerd heeft in samenwerking met verschillende beleggers en individuele winkeliers (Provada) en het aanbieden van 
diensten zoals voorlichtingsbijeenkomsten aan beleggers. Bij de eigenaar van het betreffende pand in Maastricht, heeft SGS Search een 
bijeenkomst voor 30 beheerders georganiseerd met energie-efficiency als belangrijkste onderwerp. 

 
5.3 Doelstellingen 
De doelstelling van SGS Search is om haar positieve footprint (vermindering van Scope 3 emissies) te verdubbelen. De doelstelling die SGS 
Search formuleert voor het energie besparingsadvies betreft een jaarlijkse omzet groei van 5% binnen de energiebesparingsadvies diensten 
(EPA, Duo-Label, EED’s). Analyse van de afgelopen 3 jaar toont aan dat de doelstelling op dit moment ruimschoots gehaald wordt. 

 
Gezien de grote potentiële CO2 reductie als de omzetgroei doelstelling van 5% welke ruim boven landelijk gemiddelde ligt mag deze 
doelstelling als ambitieus worden gerekend. 
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