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CO2 ONDER CONTROLE

HOE DAN?



METEN IS WETEN

Presenter
Presentation Notes
Bron: https://vangevelt.nl/meten-is-weten/, geraadpleegd op 2 juni 2020Want waarom willen we CO2 eigenlijk onder controle krijgen? Een mooi Nederlands spreekwoord is Meten is weten. Dat betekent ook dat we al jaren onze financiele prestaties meten en daar van de hoed en de rand weten. Op die manier kunnen we organisaties succesvol sturen. Wil je iets anders, zoals je CO2-impact, gaan beheersen, dan geldt dus ook: Meten is weten. Hoe hoog is jouw uitstoot op dit moment, en wil je daar dan wat mee gaan doen?



WAAROM ZOU JE CO2 WILLEN METEN ?
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Presentation Notes
Maar waarom zou je in de eerste plaats die CO2 onder controle willen krijgen?We zien dat eigenlijk alle belanghebbenden hun eigen reden hebben om van bedrijven te vragen CO2 te reduceren.



INVESTEERDERS VRAGEN OM MEER INZICHT IN DE RISICO’S 
VAN KLIMAATVERANDERING VOOR DE ONDERNEMING
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De ramingen voor de langetermijnprijzen voor olie-
en gas van ten minste acht Europese bedrijven, 
waaronder Shell, zijn 'agressief’. 

'Het is verontrustend dat geen van de audit 
committees of externe accountants […] heeft 
aangegeven bij de waarderingen rekening te houden 
met het klimaatakkoord of met maatregelen om de 
uitstoot van broeikasgas te reduceren’. 

Presenter
Presentation Notes
Bron: https://fd.nl/ondernemen/1326683/accountants-moeten-meer-oog-hebben-voor-impact-klimaatverandering, Joris Polman, 2-12-2019, geraadpleegd op 3-12-2019Zo zien we dat 24 grote vermogensbeheerders een brief schreven aan de besturen van de Big Four, waarin ze aangaven informatie nodig te hebben over de wijze waarop organisaties CO2 onder controle hebben voor hun investeringsbeslissingen. En ze spraken de accountant erop aan dat ze in het jaarverslag bijzonder weinig informatie terugvonden.



DE OVERHEID REGULEERT CO2-UITSTOOT STEEDS MEER
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Presentation Notes
Bron: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/industrie/31883/klimaatakkoord-nederland, duurzaam bedrijfsleven, geraadpleegd op geraadpleegd op 30 mei 2020Ook zien we dat de overheid steeds meer gaat reguleren. In het klimaatakkoord is bijvoorbeeld een CO2-heffing voor de industrie afgesproken, al is door Corona de impact van die wetgeving afgezwakt voor de komende jaren.



BANKEN MAKEN RENTE AFHANKELIJK VAN PRESTATIES
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Presentation Notes
Bron: https://www.trouw.nl/nieuws/banken-tegen-dsm-hoe-duurzamer-jullie-zijn-hoe-minder-rente-we-rekenen~b8f54422/, Koos Schwartz, 30 mei 2018, geraadpleegd op 30 mei 2020Een consortium van 15 banken heeft DSM een leningsfaciliteit verstrekt van maximal EUR 1 miljard, die afhankelijk is van drie dingen: de uitstoot van broeikasgassen, het efficiënt omgaan met energie en het verbruik van niet-fossiele brandstoffen. 



BEDRIJVEN WILLEN ZELF OOK DE VOLGENDE STAP ZETTEN
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Presentation Notes
Bron: https://nos.nl/artikel/2266693-ondernemers-snakken-naar-meer-informatie-over-verduurzamen.html, NOS Nieuws, 9 januari 2019, geraadpleegd op geraadpleegd op 30 mei 2020Maar bedrijven zelf willen ook aan de slag, blijkt uit een KvK onderzoek, maar weten lang niet altijd hoe. Daar ga ik nu verder op in.



4 KERNELEMENTEN VOOR DE VOLGENDE STAP - TCFD

Taskforce on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD)

Richtlijnen voor het rapporteren over 
klimaatrisico’s.

Bedoeld om de verwachte financiele
gevolgen van klimaatrisico’s voor het 
bedrijf te rapporteren in de jaarrekening
van het bedrijf.

4 Kernelementen om de volgende stappen
te bepalen.

Presenter
Presentation Notes
Bron: Final Report from the TCFD June 2017. Link: https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf. Geraadpleegd op 30 mei 2020Een mooi denkkader voor CO2 onder controle zijn de kernelementen van de TCFD. De TCFD is de Taskforce on climate-related financial disclosures of ook wel de taskforce met de onmogelijke naam. Maar de TCFD heeft aanbevelingen gedaan op welke manier bedrijven kunnen rapporteren over de mate waarop zij CO2 onder controle hebben. Het is bedoeld om de verwachte financiele gevolgen van klimaatrisico’s duidelijk in de jaarrekening van bedrijven te verankeren. Daarbij hebben ze 4 kernelementen bepaald die je stap voor stap kunt gebruiken, namelijk de governance, strategie, risicomanagement en doelen en indicatoren. Als je daarover rapporteert, is het voor je belanghebbenden duidelijk hoe je in de toekomst op geplande verwachtingen kunt inspelen.



EN WIE DOET DAT AL VOLGENS DE KPMG CORPORATE 
REPORTING SURVEY ?

Presenter
Presentation Notes
Bron: KPMG Corporate reporting survey 2017, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2017/10/the-kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.html, geraadpleegd op2 juni 2020Wie rapporteert dan bijvoorbeeld al over hun doelstellingen? Volgens de KPMG corporate reporting survey van 2017 zie je dat al 67% van de 250 grootste bedrijven wereldwijd al over hun doelstellingen rapporteert. Maar die doelstellingen zijn niet gelinkt aan andere doelstellingen zoals bij Corbion. Daar ontbreekt dus al een stuk informatie voor belanghebbenden.



WAT RAPPORTEREN BEDRIJVEN PRECIES VOLGENS 
ONDERZOEK VAN HET CDSB EN TCFD ?

Presenter
Presentation Notes
Bron: Falling short. Why environmental and climate-related disclosures under the EU Non-Financial Reporting Directive must improve.Link: https://www.cdsb.net/falling-short. Geraadpleegd op 30 mei 2020



Presenter
Presentation Notes
Bron: 2019 TCFD status report: https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf, Figure 7, Taskforce on Climate-related financial disclosures, geraadpleegd op 30 mei 2020Onderzoek van de TCFD onder 1800 bedrijven wereldwijd laat zien dat bedrijven met minder omzet dan 4 miljard euro maar 22% een klimaatgerelateerd doel heeft gesteld en nog minder bedrijven rapporteren over hun emissies. Hoe groter je bedrijf, hoe uitgebreider de toelichtingen.



HOE KRIJG JE NU ZELF CO2 ONDER CONTROLE ?

Wie is verantwoordelijk ?

Hoe raakt klimaatverandering
onze strategie op dit gebied?

Welke risico’s en kansen
identificeer je?

Wat is onze doelstelling en hoe 
meten we het resultaat?

Presenter
Presentation Notes
Als je nu zelf denkt: ik wil hiermee aan de slag, dan is de vraag: hoe krijg je nu zelf CO2 onder controle? Ook daarvoor bieden de kernelementen van de TCFD een duidelijk antwoord. Je start met governance: wie is er eigenlijk verantwoordelijk, willen we iemand verantwoordelijk maken voor dit thema en hoe hoog in de organisatie kunnen we dit onderwerp dan beleggen?Daarna is het zaak om te bepalen hoe klimaatverandering je strategie raakt? Ben je bijvoorbeeld afhankelijk van grondstoffen die gevoelig zijn voor droogte? Nu een belangrijk vraagstuk voor de bierindustrie verwacht ik. En wat betekent dat voor je strategie en flexibiliteit in de toekomst, uitgaande van verschillende CO2-scenarios?Dan is de vraag: welke risico’s en kansen zie je? En na identificatie daarvan is het belangrijk om deze risico’s en kansen onderdeel te maken van het risicomanagement proces. Ten slotte voert uit al deze elementen de doelstelling die je voor je organisatie wilt stellen, en dan meet je het resultaat aan de hand van indicatoren.Mensen vragen mij weleens waarom accountants zich met dit onderwerp zouden moeten bezighouden. Als ik kijk naar deze elementen is mijn antwoord makkelijk: waarom niet? Dit zijn juist de elementen die we bij een jaarrekeningcontrole al duidelijk leren doorgronden.



HOE MEET JE DAN JE RESULTAAT ?

Over welke entiteiten ga ik meten – scope 
bepalen

Inventarisatie van emissiebronnen

Meten van emissies

Omrekenen naar een uniforme eenheid
– CO2 equivalenten

Rapporteren van emissies – intern of extern

Presenter
Presentation Notes
Als je je strategie en beleid onder controle hebt, is het tijd om je resultaat te meten. Daar zijn verschillende verslaggevingskaders voor, maar het greenhouse gas protocol is wel het belangrijkst en het meest gangbaar. De stappen die je kunt zetten op hoofdlijnen is dat je als eerste bepaalt wat de scope, de reikwijdte wordt van je meting. Ga je alleen rapporteren over de emissies die je zelf uitstoot, of neem je ook de emissies mee die in de keten wordt uitgestoten. Als je helder hebt welke grenzen je stelt, de boundaries, dan kun je gaan inventariseren wat de emissiebronnen zijn. Waar ontstaat eigenlijk uitstoot van broeikasgassen binnen de scope die je bepaalt hebt? Bijvoorbeeld bij verbruik van elektriciteit, verbranding in het produktieproces of de oogst van je grondstoffen? Als je die inventarisatie hebt gemaakt, ga je meten. Dat klinkt makkelijk, maar is natuurlijk een ingewikkelde stap die te ver reikt om nu verder u it te diepen. En op basis van die metingen kun je dan ten slotte de uitkomsten van de metingen gaan omrekenen naar de universele standaard van CO2-equivalenten.Dan is de laatste stap nog om de uitkomsten te rapporteren. We hebben bij Corbion kunnen hoe dat er bij hen uitziet. Ik wil als laatste nog twee voorbeelden delen van hoe dat eruit kan zien. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F77%2FLogo_Climate_Disclosure_Standards_Board.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FClimate_Disclosure_Standards_Board&docid=_rgGJysTxiIUrM&tbnid=i9gYkL_Gy57mEM%3A&vet=10ahUKEwiWw-e398PkAhWNw6YKHTsjBn4QMwhHKAAwAA..i&w=590&h=469&bih=898&biw=1628&q=climate%20disclosure%20standards%20board&ved=0ahUKEwiWw-e398PkAhWNw6YKHTsjBn4QMwhHKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F2743802971%2Fe71ec4c7370cc087bf5e7770bd4609fb_400x400.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fghgprotocol&docid=-mPXTU5l11S1HM&tbnid=Yy3SKIAO1i_mJM%3A&vet=10ahUKEwil6b6i98PkAhVIK5oKHYUUAAQQMwhZKAIwAg..i&w=400&h=400&bih=898&biw=1628&q=GHG%20protocol&ved=0ahUKEwil6b6i98PkAhVIK5oKHYUUAAQQMwhZKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsciencebasedtargets.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Flogonew.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsciencebasedtargets.org%2F&docid=Wxu0O069FJO0DM&tbnid=VSaSwZ4j8zar8M%3A&vet=10ahUKEwiLx8ee9sPkAhUOWZoKHWtbCaMQMwhEKAAwAA..i&w=233&h=123&bih=898&biw=1628&q=SCIENCE%20BASED%20TARGETS&ved=0ahUKEwiLx8ee9sPkAhUOWZoKHWtbCaMQMwhEKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F689929158873501697%2Fer7vDTnX_400x400.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffsb_tcfd&docid=rE47_ompbYJymM&tbnid=0v9dew5m58FnIM%3A&vet=10ahUKEwjU4bOH-sPkAhXqwsQBHXdXDr4QMwhHKAEwAQ..i&w=240&h=240&bih=898&biw=1628&q=TCFD&ved=0ahUKEwjU4bOH-sPkAhXqwsQBHXdXDr4QMwhHKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sasb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Fsasb_logo.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sasb.org%2F&docid=IBRqOeZIesHXpM&tbnid=XOAbVfG17x1YHM%3A&vet=10ahUKEwim38HZ9cPkAhVGxKYKHZOyAxoQMwhGKAAwAA..i&w=800&h=800&bih=898&biw=1628&q=SASB&ved=0ahUKEwim38HZ9cPkAhVGxKYKHZOyAxoQMwhGKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fen%2Fthumb%2Ff%2Ff5%2FCarbon_Disclosure_Project_logo.svg%2F1200px-Carbon_Disclosure_Project_logo.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarbon_Disclosure_Project&docid=Q0s7TD3yhsnCPM&tbnid=kzkL9uu0A1RxLM%3A&vet=10ahUKEwj-vKWY9sPkAhXC4aYKHdpSBPoQMwhNKAAwAA..i&w=1200&h=422&bih=898&biw=1628&q=CDP&ved=0ahUKEwj-vKWY9sPkAhXC4aYKHdpSBPoQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.globalreporting.org%2F_layouts%2F1033%2FSTYLES%2FGRI_Styles%2FImages%2Flogo-298x240.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.globalreporting.org%2F&docid=qFOTgiuNKjo7ZM&tbnid=NLAYHLM8Z9f5RM%3A&vet=10ahUKEwi2-rzQ9cPkAhVDzqYKHf-8DnsQMwhkKAAwAA..i&w=298&h=240&bih=898&biw=1628&q=GRI&ved=0ahUKEwi2-rzQ9cPkAhVDzqYKHf-8DnsQMwhkKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F2743802971%2Fe71ec4c7370cc087bf5e7770bd4609fb_400x400.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fghgprotocol&docid=-mPXTU5l11S1HM&tbnid=Yy3SKIAO1i_mJM%3A&vet=10ahUKEwil6b6i98PkAhVIK5oKHYUUAAQQMwhZKAIwAg..i&w=400&h=400&bih=898&biw=1628&q=GHG%20protocol&ved=0ahUKEwil6b6i98PkAhVIK5oKHYUUAAQQMwhZKAIwAg&iact=mrc&uact=8


EN HOE ZIET DAT ERUIT BIJ ALLIANDER ?

Presenter
Presentation Notes
Bron: Jaarverslag Alliander 2019, https://2019.jaarverslag.alliander.com/verslagen/jaarverslag-2019, geraadpleegd op 2 juni 2020Alliander laat heel mooi zien hoe zij hebben gepresteerd ten opzichte van het doel dat zij zichzelf hadden gesteld. 



EN BIJ PHILIPS EN BAM ?

• C

Presenter
Presentation Notes
Bron: Annual Report 2019, Royal Philips, https://www.results.philips.com/publications/ar19, geraadpleegd op 2 juni 2020Bron: Integrated Report 2019, Royal BAM Group nv, https://www.bam.com/sites/default/files/domain-606/documents/bam-2019-integrated-report-606-1582797940125197599.pdf, geraadpleegd op 2 juni 2020Philips zet zijn totale CO2voetafdruk schematisch weer, terwijl BAM ervoor kiest om meer te doen met hun CO2 emissie-intensiteit. Je ziet al dat er geen duidelijke standaard is, maar dat elk bedrijf rapporteert op de wijze die bij hen past. 



VRAGEN

Presenter
Presentation Notes
Dit is in een notendop de manier waarop je CO2 onder controle kunt krijgen. Tijd voor vragen.



FEIKE SIJBESMA, CEO DSM

“ADDRESSING CLIMATE 
CHANGE IS A MORAL 
OBLIGATION, A SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND AN 
ECONOMIC OPPORTUNITY 
TO FUTURE PROOF YOUR 
COMPANY” 
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