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Inleiding 
Als onderdeel van haar implementatie van de CO

2
-prestatieladder rapporteert Friesland Lease vanaf heden elk jaar over 

haar CO
2
-uitstoot, maatregelen en voortgang op de reductiedoelstellingen. 

Deze periodieke rapportage beschrijft de volgende aspecten

• Een analyse van de CO
2
-uitstoot van 2016 tot en met 2018

• De voortgang op reductiedoelstellingen door analyse van trends

• Eventuele wijzigingen in de berekeningsmethode

Het opstellen van de jaarlijkse rapportage omtrent de CO
2
-prestatieladder is gekoppeld aan de MVO-methodiek. Deze 

MVO-methodiek is beschreven in het MVO-prestatieladder handboek.

Deze jaarlijkse rapportage beschrijft alle zaken zoals beschreven in §7.3 uit de ISO 14064-1. Een koppelingstabel vindt 

u hieronder. 

§7.3 ISO 14064-1 Periodieke Rapportage

a § 1.1

b § 1.2

c § 1.4

d § 2.1

e § 4.2

f § 3.7

g § 3.6

h § 3.5

i § 4.2

j §1.3 + §4.1

k §3.4 + §4.1

l § 3.1

m § 3.3

n § 3.1

o § 4.5

p Inleiding

q § 1.5

Tabel 1: Koppelingstabel jaarlijkse rapportage en §7.3 uit de ISO 14064-1
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1 Basisgegevens 
1.1	 Directieverklaring

De	droom	van	Friesland	Lease

Wij willen onmogelijkheden mogelijk maken, zowel voor onze klanten als voor onszelf.

Verbinding	tussen	de	droom	(missie)	en	de	ambitie	(visie):

Om de droom te verwezenlijken, om te zetten in een haalbare ambitie, is het ons inziens nodig om het perspectief 

waar vanuit wordt gewerkt, helder uit te tekenen. Het bieden van duurzame en haalbare initiatieven die de klanten 

van Friesland Lease verder helpen én die aansluiten op de eigen waarden, is essentieel. Deze (bijna) honderd jaar 

oude quote van Henri Ford dekt wat ons betreft volledig de lading van dat perspectief:

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

Dit in ogenschouw nemende is het bijna ondenkbaar dat Friesland Lease geen duurzame, innovatieve alternatieven 

aandraagt voor vragen van klanten. Alternatieven waaraan ze zelf niet hebben gedacht, omdat ze niet de kennis  

hebben die Friesland Lease wel heeft. Elkaar verder helpen begint bij het herkennen van de vraag áchter de vraag…

De	ambitie	van	Friesland	Lease:

Friesland Lease is dé Noord-Nederlandse vooroploper. Voor onze klanten zijn wij hierin een onmisbare, proactieve  

partner en voor de wereld om ons heen een kleurrijk en inspirerend voorbeeld van hoe het duurzaam anders kan.

Beleidsverklaring

Het beleid van Friesland Lease is gericht op partnership en duurzaam ondernemen. De organisatie is ervan overtuigd 

dat dit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor kwaliteit en MVO een wezenlijk onderdeel vormen van 

het totale ondernemingsbeleid. Het beleid dat Friesland Lease (inclusief Friesland Huur en Leasefiets) voert bevat de 

onderstaande uitgangspunten, waarbij de organisatie zich verplicht voelt zich te houden aan de wet- en regelgeving en 

op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. 

Kwaliteit

De organisatie streeft naar een maximaal haalbare kwaliteit (zoals reactietijd, deskundig advies, betrouwbaarheid en 

flexibiliteit). Met het kwaliteitssysteem waarborgt Friesland Lease dat minimaal wordt voldaan aan de verwachtingen 

en eisen van klanten en overige stakeholders. 

Friesland Lease hanteert een gecertificeerd managementsysteem (conform ISO 9001) als middel om de kwaliteit te 

waarborgen. De medewerkers van Friesland Lease moeten handelen volgens de regels welke zijn vastgelegd in het 

bedrijfshandboek. Om hieraan te kunnen voldoen worden medewerkers door Friesland Lease structureel geïnformeerd 

en geïnstrueerd en waar nodig getraind. 

MVO

Friesland Lease werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, in samenwerking met haar klanten en stake-

holders, met als doel een duurzaam en economisch gezonde onderneming te zijn met een goed toekomstperspectief. 

De organisatie beseft dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het onder-

nemen met het oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten een positief effect heeft 

op alle betrokken partijen.
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Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het beleid en de 

dagelijkse bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt stap voor stap verder verduurzaamd in overeenstemming met de 

pijlers: People, Planet en Profit. Hiermee wordt bedoeld;

Ten aanzien van het thema People:

• Het bieden van een prettige, gezonde en veilige werkomgeving aan medewerkers.

• Verantwoordelijkheid en ruimte om te ondernemen.

• Flexibiliteit en transparantie in de organisatie.

• Waarborgen van privacy van onze klanten, toeleveranciers en medewerkers.

Ten aanzien van het thema Planet:

• Een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering door het reduceren van eigen CO
2
-emissies.

• Het adviseren m.b.t. verduurzaming van wagenparken van klanten d.m.v. een verbintenis met Cleaner Car Contract 

(een initiatief van Stichting Natuur en Milieu).

• Het aanbieden van verschillende programma’s, die de klanten in staat stellen om schoner en goedkoper met  

mobiliteit om te gaan (o.a. elektrisch rijden, Rij Groen Plan, Dikke Zunigerd Award, Groene bandenprogramma,  

Leasefiets, Vakantieauto en Free to Go).

Ten aanzien van het thema Profit:

• Succesvol implementeren van duurzame verdienmodellen.

• Ondersteuning van maatschappelijke organisaties, verenigingen en goede doelen (o.a. Ben’r en Stichting Present).

• Continue klanttevredenheid onderzoeken om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de klant en zo onze 

diensten verder te verbeteren.

• Wij streven naar partnerships met onze bestaande relaties (indien mogelijk).

• Het verbinden van onze relaties & leveranciers

Continue verbetering

Iedereen dient te streven naar een voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied van kwaliteit en MVO.  

Dit is van groot belang voor een gezonde toekomst van Friesland Lease. 

Doelstellingen

Friesland Lease stelt jaarlijks concrete en toetsbare doelstellingen vast die van belang zijn voor de verwachtingen van 

klanten en medewerkers. Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd en nieuwe doelstellingen vastgesteld. Hierbij 

wordt gestreefd naar continue verbetering. 

Drachten, 1 september 2017

Jan Baljeu

Directeur 
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1.2		 Beschrijving	van	de	organisatie

Friesland Lease is meer dan een leasemaatschappij. Het is onze ambitie om dé Noord-Nederlandse vooroploper in het 

ontdekken en praktisch toepassen van vernieuwende mobiliteitsoplossingen te zijn. Voor onze klanten zijn wij hierin 

een onmisbare, proactieve partner en voor de wereld om ons heen een kleurrijk en inspirerend voorbeeld van hoe het 

duurzaam anders kan.

Friesland Lease maakt deel uit van de Van den Brug Groep. Binnen de van den Brug groep zijn circa 140 mensen werk-

zaam. Dit familiebedrijf is sinds 1923 actief in de automotive branche. Na in 1948 het dealerschap te zijn gestart van 

Volkswagen, zijn de ontwikkelingen binnen de organisatie snel gegaan. Om niet merkgegebonden te zijn werd het uit 

1973 stammende Van den Brug Leasing in 1985 omgedoopt tot Friesland Lease BV. Rond de zomer van 2017 hebben 

De Lage Landen Athlon verkocht aan Daimler Financial Services (DFS). De meerderheidsaandeelhouder wisselde daar-

door van eigenaar. 

Momenteel werken er bij Friesland Lease 62 (fte) medewerkers.

Ons bedrijf kan gekenmerkt worden als een ‘klein bedrijf’ conform de omschrijving in paragraaf 4.2 van het handboek 

CO
2
-prestatieladder 3.0.

1.3		 Verantwoordelijkheden

De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het opstellen van de rapportage.

1.4		 Basisjaar

Het basisjaar is 2016. 

Om een goede vergelijkingsbasis tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen blijven garanderen wordt 

bij een wijziging van de conversiefactoren het basisjaar herrekend. Als er een wijziging in conversiefactoren optreedt 

die invloed heeft op het basisjaar of andere historische gegevens dan wordt dit beschreven in paragraaf 2.3.  

Het herrekende basis jaar wordt in dat geval beschreven in paragraaf 4.1. 

1.5	 Rapportageperiode

Deze Periodiek rapportage beschrijft de CO
2
-emissies van 2016-2018. 

1.6	 Verificatie

De emissie inventaris is niet geverifieerd door een externe partij. 
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2 Afbakening
2.1	 Organisatorische	grenzen

Friesland Lease heeft haar organzational boundary opgesteld conform de Greenhouse Gas Protocol methode. Deze is te 

vinden in de CO
2
-rapportage.

2.2	 Operationele	grenzen

Bij het bepalen van de operationele grenzen wordt onderscheid gemaakt 

tussen Scope 1 & 2. In de scope-indeling van de CO
2
-prestatieladder houdt 

dit het volgende in: 

• Scope 1 is alle directe CO
2
-uitstoot van het bedrijf. 

• Scope 2 is alle indirecte CO
2
-uitstoot die direct te beïnvloeden is,  

namelijk uitstoot door elektriciteit, vliegreizen.

Als onderdeel van het energiemanagement systeem wordt een Energie 

Audit verslag actueel gehouden dat de energiegebruikers binnen de  

organisatie beschrijft en een overzicht geeft van de emissiebronnen. Als er  

binnen de organisatie door veranderende organisatiegrenzen of de aankoop van nieuwe kapitale goederen sprake is 

van nieuwe emissienormen dan worden het energie Audit verslag en de emissie-inventaris aangepast. 

De wijzigingen binnen de emissiestromen in de afgelopen periode zijn: 

• Toename aantal werkplekken inclusief computer en beeldscherm 

• Aantal laadpalen 

De actuele emissienormen binnen de operationele grenzen zijn: 

• Scope 1: 

- Verwarming De Lange West 96 en De Tijen 1;

- Brandstofverbruik wagenpark (leaseauto’s accountmanagers).

• Scope 2: 

- Elektriciteit De Lange West 96 en De Tijen 1. 

2.3	 Projecten	met	gunningsvoordeel	

Friesland Lease heeft geen projecten met gunningsvoordeel. 

Gas  
voor  

verwarming

Brandstof in  
eigen voertuigen

Elektriciteit

Vliegreizen

Figuur 2: Scope 1 & Scope 2



8

3 Berekeningsmethodiek

Het opstellen van de Periode rapportage is onderdeel van het Energiemanagementsysteem dat in het kader van de 

CO
2
-prestatieladder is ingevoerd. Om deze reden is het meest recente handboek CO

2
-prestatieladder zoals uitgegeven 

door de Stichting Klimaat Neutraal Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) leidend binnen de berekeningsmethodiek. 

3.1	 Actuele	berekeningsmethodiek	&	conversiefactoren

Het Handboek CO
2
-prestatieladder zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis voor de berekeningen binnen elke 

Periodieke Rapportage. De conversiefactoren zoals daar genoemd worden aangehouden. In de Periodieke Rapportages 

worden de conversiefactoren conform de website www.co2emissiefactoren.nl worden toegepast. 

Elektriciteit	en	aardgas

• Moederbedrijf Van den Brug B.V. heeft een energiecontract met Eneco. De kosten worden omgeslagen op basis van 

het aantal vierkante meters. Er is geen tussenmeter voor Friesland Lease. Het afgerekende elektriciteitsverbruik in 

2016 was 84.519 kWh. Eveneens het aardgasverbruik wordt omgeslagen op basis van het aantal vierkante meters. 

In 2016 was dit 10.370 m3. 

Zakelijk	verkeer

• Voor het bepalen van het totale brandstofverbruik is er gekeken naar alle tankingen die plaats hebben gevonden 

met brandstofpasjes die gekoppeld waren aan Friesland Lease. Het gaat hierbij om diesel, benzine, CNG en kWh. 

• We hebben veel hybride auto’s en een aantal elektrische auto’s. Het elektrisch verbruik hiervan is bepaald aan de 

hand van de brandstofpasregistratie.

• Er waren in 2016 twee groengas auto’s in gebruik. Het totale verbruik daarvan is afgeleid uit de brandstofpas-

registratie.

3.2	 Berekeningen	/	allocatie	van	emissies	binnen	projecten	met	gunningsvoordeel

Er hebben zich nog geen projecten voorgedaan op basis van CO
2
-gerelateerd gunningvoordeel. 

3.3	 Wijzigingen	berekeningsmethodiek

Er hebben zich nog geen wijzigingen voorgedaan in de berekeningsmethodieken. 

3.4		 Herberekening	basisjaar	&	historische	gegevens	

Er heeft nog geen herberekening plaatsgevonden i.v.m. de gewijzigde emissiefactoren. 

3.5	 Uitsluitingen	

Er zijn geen uitsluitingen. 

3.6	 Opname	van	CO
2

Er heeft in de afgelopen periode geen opname van CO
2
 plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten.

3.7	 Biomassa

Er is in de afgelopen periode geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding. 

http://www.co2emissiefactoren.nl
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4  Analyse van de voortgang

4.1	 Herberekening	basisjaar	&	historische	gegevens	

De footprint van het basisjaar 2016 komt na berekening uit op 95,5 ton CO
2
.

4.2	 Directe	&	Indirecte	emissies	(scope	1&2)	2016-2018

In 2016 bedroeg de CO
2
-footprint van Friesland Lease 95,5 ton. 

In 2017 bedroeg de CO
2
-footprint van Friesland Lease 91,9 ton. 

In 2018 bedroeg de CO
2
-footprint van Friesland Lease 102 ton.

 

Figuur 3: CO
2
-footprint per jaar uitgedrukt in ton

4.3	 Trends	/	Voortgang	reductiedoelstellingen	scope	1&2

4.3.1	 CO
2
-footprint	Friesland	Lease	

Figuur 4: Trendlijn CO
2
-footprint uitgedrukt in ton

95,5

2016 2017 2018

91,9

102

85

90

95

100

105

2016 2017

Aardgas Zakelijk verkeer

2018

26,3

75,2

19,6

75,9

67,9

24,5

0,0

22,5

45,0

67,5

90,0



10

De trendlijn laat zien dat dat we ten aanzien van het basisjaar meer zijn gaan uitstoten. Ondanks het vergroenen van 

het wagenpark wordt de CO
2
-uitstoot nauwelijks gereduceerd doordat het wagenpark ook gegroeid is. Daarnaast is de 

toename van aardgasverbruik te verklaren door de in gebruik name van nieuw gerealiseerde kantoorruimten in het 

pand aan de Tijen.   

4.3.2	 Zakelijk	wagenpark

 

Figuur 5: Trendlijn CO
2
-footprint van het  zakelijk wagenpark uitgedrukt in ton

Ten aanzien van het basisjaar is de CO
2
-uitstoot afgenomen. Er is een duidelijke trend te zien in de afname van

CO
2
-uitstoot als gevolg van de verbranding van diesel. Echter zien we een toename in de CO

2
-uitstoot als gevolg van de 

verbranding van benzine. Nadat bleek dat dieselvoertuigen veel meer NOx uitstoten dan de producenten opgaven is 

het besluit gemaakt om de dieselvoertuigen uit te faseren. Met als gevolg een afname van de dieselvoertuigen en  

een toename van de benzinevoertuigen in het wagenpark. Echter is de CO
2
-emmissiefactor van benzine hoger in  

vergelijking tot diesel. Dit verklaart de CO
2
-uitstoot toename als gevolg van de verbranding van benzine. 

Tesla en FastNed verklaren beiden dat zij gebruik maken van 100% groene stroom. Vandaar dat Friesland Lease de 

aanname doet dat voor het opladen van de voertuigen alleen 100% groene stroom gebruikt wordt.

4.4		 Analyse	voortgang	reductiedoelstellingen

Friesland Lease heeft zichzelf het doel gesteld om in 2021 fossiel vrij te zijn. Dit komt neer op een afname van 100% 

procent. Friesland Lease heeft per onderwerp de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• Aardgas: In 2021 dient een all-electric verwarmingssysteem gerealiseerd te zijn. Met als gevolg dat dat het aardgas 

verbruik naar 0 gaat. Een gevolg hiervan zal zijn dat het elektrisch verbruik met 40% zal toenemen. 

• Zakelijk wagenpark: Friesland Lease heeft beleid geformuleerd omtrent het zakelijke wagenpark. Wanneer de  

berijder van voertuig dient te wisselen dient de berijder te kiezen voor een 100% elektrisch aangedreven voertuig.  

Op deze manier worden alle door fossiele brandstof aangedreven voertuigen uitgefaseerd. Dit zal op den duur een 

besparing van 75,2 ton CO
2
 opleveren. Friesland Lease haar wagenpark wordt geleidelijk groener, echter zien we 

dat dat onze CO
2
-uitstoot nu nog stijgt. FastNed en Tesla verklaren dat zij gebruik maken van 100% groene stroom, 
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daarom doet Friesland Lease de aanname dat onze elekrische voertuigen 0 gr CO
2
 uitstoten.  Eveneens zien we een 

daling van de CO
2
-uitstoot bij de diesel, maar stijgt de CO

2
-uitstoot bij de benzine. Met als logische verklaring dat de 

emissiefactor hoger is van benzine.

4.5	 Projecten	met	gunningsvoordeel

Tussen 2016 en 2018 werd 0 ton CO
2 
uitgestoten in projecten met gunningsvoordeel. Dit vanwege het feit dat er geen 

projecten met gunningsvoordeel in uitvoering zijn geweest. 

4.6	 Onzekerheden

Beschrijving van de belangrijkste onzekerheden

Scope	1:	

Friesland Lease huurt het pand van aandeelhouder Autoland van den Brug. Er zijn geen tussenmeters aanwezig.  

Vandaar dat de meetgegevens van het aardgas verbruik zijn gebaseerd op een verdeelsleutel.  

Scope	2:	

Net zoals bij scope 1 geldt bij scope 2 dat het elektriciteitsverbruik is gebaseerd op een verdeelsleutel door de  

afwezigheid van tussenmeters.

4.7	 Medewerker	bijdrage	

Friesland Lease maakt het op de volgende manieren mogelijk voor medewerkers om bij te dragen en mee te denken 

over CO
2
-reductie: 

• Mogelijkheid tot een MTV (Melding Ter Verbetering); 

• Door middel van de interne audit, waarbij medewerkers de optie hebben om ideeën aan te dragen; 

• Directe melding aan de kwaliteitsmanager.


