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ln opdracht van LOXIA heeft SGS Nederland BV, afdeling CCP, de verificatie uitgevoerd van de directe en
indirecte broeikasgassen zoals gerapporteerd in de emissie inventaris betreffende 2010 die door LOXIA
aan SGS is verstrekt.
Rollen en
Het management van LOXIA is verantwoordelijk voor de samenstelling en de inhoud van de emissie
inventaris en de daarin gerapporteerde broeikasgas emtsstes.
Het is de verantwoordelijkheid van SGS om een onafhankelijk oordeel te geven over de emissie inventaris
en de daarin vermelde broeikasgas emissies.
Mate van zekerheid

SGS heeft de werkzaamheden zodanig gepland en uitgevoerd dat een beperkte mate van zekerheid is
verkregen dat het emissieverslag geen onjuistheden van materieel belang bevat.

LOXIA heeft een onafhankelijke verificatie verzocht door SGS Nederland BV van de gerapporteerde
broeikasgas emissies van 2010 voortkomend uit de activiteiten van LOXIA. De beoordeling was gericht op
het verschaffen van een beperkte mate van zekerheid over de vraag of de gerapporteerde
broeikasgasemissies van LOXIA over 2010 in overeenstemming zijn met de principes van ISO 14064
binnen de scope zoals hieronder staat beschreven.
De data die is onderzocht is gebaseerd op brandstof en elektriciteitsfacturen, declaraties en gebaseerd op
onderbouwde schattingen.

De opdracht betreft de

verificatie

van antropogene bronnen van

broeikasgassen, binnen de

organisatorische grens en is gebaseerd op ISO 14064-3:2006.
De organisatorische grens is vastgesteld volgens de operational control approach.
Naam van de beschreven activiteiten: ICT ontwikkeling en advies.
Locaties: een vestiging in Utrecht.
De betreffende broeikasgasbronnen zijn: stadsverwarming, elektriciteit, zakelijk verkeer
Soorten broeikasgassen: CO2.
De periode waarover de broeikasgassen zijn geverifieerd: 2010.
De verwachte gebruikers van deze verificatie verklaring zijn: de afnemers van LOXIA.
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Criteria en
SGS voert een onafhankelijke verificatie uit van de verstrekte broeikasgas emissie inventaris
De aanpak is in overeenstemming met:
De criteria zoals beschreven in ISO 14064-1 en ISO 14064-3
Het Handboek CO2-prestatieladder 2.0,23 juni 2011.

De aanpak van SGS is gebaseerd op de uitkomsten van een risicoanalyse van de rapportage van de
broeikasgas emissies en de maatregelen die zijn getroffen om deze risico's te beheersen.
Het onderzoek omvatte:
Het verzamelen en verifiëren van ondersteunend bewijs voor de gerapporteerde data;
lnterviews met betrokken werknemers bij het opstellen van het emissieverslag en
een locatiebezoek aan het LOXIA kantoor in Utrecht.

-

SGS heeft de werkzaamheden zodanig gepland en uitgevoerd dat een beperkte mate van zekerheid is
verkregen dat de broeikasgas emissies zoals gerapporteerd in de emissie-inventaris accuraat, compleet,
consistent en transparant zijn en geen onjuistheden van materieel belang bevat. De gevraagde materialiteit
was daarbij 5%.
SGS is van mening dat onze aanpak een deugdelijke grondslag vormt voor het oordeel

Conclusie
SGS is niet gebleken dat de gerapporteerde broeikasgas emissies in de emissie-inventaris van LOXIA
zijnde 49 ton GO2 over het jaar 2010, materieel onjuist zijn weergegeven. Deze conclusie is gebaseerd op
de criteria zoals deze zijn weergegeven in deze verklanng.
Deze verklaring behoort bij de genoemde emissie-inventaris en dient in combinatie gelezen te worden

Geen

Spijkenisse, 20 juni 2012

artine Meerburg
Manager Emissiehandel verificaties
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L Audit
Doelstelling van deze audit is

Vast te stellen dat een beperkte mate van zekerheid is verkregen dat de broeikasgas emissies zoals
gerapporteerd in de emissie-inventaris accuraat, compleet, consistent en transparant zijn en geen
onjuistheden van materieel belang bevatten. De gevraagde materialiteit was daarbij 5%.
van de verlflcatie
Het toepassingsgebied betreft LOXIA, met een vestiging in Utrecht.

Audit conclusies en besluiten
SGS heeft de werkzaamheden van de verificatie zodanig gepland en uitgevoerd dat een beperkte mate van
zekerheid is verkregen dat de broeikasgas emissies zoals gerapporteerd in de emissie-inventaris accuraat,
compleet, consistent en transparant zijn en geen onjuistheden van materieel belang bevatten.
SGS is niet gebleken dat de gerapporteerde broeikasgas emissies in de emissie-inventaris van LOXIA
zijnde 49 ton CO2 over het jaar 2010, materieel onjuist zijn weergegeven,

udit
De aanpak van SGS is gebaseerd op de uitkomsten van een risicoanalyse van de rapportage van de
broeikasgas emissies. Het onderzoek bestond uit een studie van de door u aangeleverde documenten en
een locatie bezoek op 30 mei2012.
Ons onderzoek omvatte:
- De controle van de schatting van de verbruikte energie van de stadverwarming. Hiervoor heeft u
een aanname gemaakt op basis van het verbruik van een van een vestiging van moederbedrijf
Movares en deze hoeveelheid berekend naar de oppervlakte van LOXIA.
- De controle van het diesel verbruik van de enige lease auto van LOXIA, op basis van een overzicht

-

van de tankpas.
De controle van het aantal gereden kilometers van de poolauto's van Movares op basis van een
opgave van de financiële administratie.
De controle van het aantal gereden kilometers in eigen auto's op grond van een overzicht van de
gedeclareerde ki lometers.
De controle van het elektriciteitsverbruik door middel van een controle van de facturen en gemeten
waardes van de twee hoofdmeters.
De controle van de conversiefactoren en de juiste berekeningen.
en

geen
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Carbon Footprint LOXIA 2010

Organisatie
LOXIA BV is een bedríjf dat met ProRail onder de noemer RIGD-LOXIA engineeringsdiensten verleend

op het gebied bediening van spoorinfrastructuur en op het gebied van softwareontwikkeling t.b.v'
lngenieursbureaus en ProRail. LOXIA BV is een dochteronderneming van Movares en ARCADIS elk
50%. Afnemers van de producten van RIGD-LOXIA zijn de diverse afdelingen van ProRail en de
Spoorse ingenieursburea us.

Directeur; de heer lng.

K. Veninga

Aantal medewerkers: 100
Locatie; Hoogoverborch Utrecht, verdiepingen 3 en 5. Totale oppervlak: I425m2
Contactpersoon opstellen Carbon Footprint Loxia: Caspar Wansing, manager Objectbeheer
Movares,

Perlode rapponage: 2010
Organisatorische grens LOXIA: LOXIA is een zelfstandig bedrijf dat voor 50% dochteronderneming
van Movares en Arcadis is. LOXIA wordt niet opgenomen in de organisatorische grenzen van Movares
en Arcadis. LOXIA heeft geen dochterondernemingen. De organisatorische grens blijft binnen het
eigen bedrijf.
Carbon Footprint LOXIA 2010
Zie bijlage 1.
Basisjaar voor vergelijking: 2009

Toelichting op de Carbon Footprint IOXIA 2010.
Voor het berekenen van de footprint is gebruik gemaakt van het rekensheet voor de berekening van
de footprint 2009. Als referentie is het Handboek CO2-Prestatieladder 2.0, versie 23 juni 2011"
gebruikt.
All conversiefactoren zijn overgenomen uit het genoemde Handboek.

Caspar Wansing
Ma nage r Objectbeheer Mova res
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Het van belang dat er aangegeven wordt waar de gegevens vandaan komen. Achter elke energistroom is er een
keuzemenu waarin aangegeven kan worden of de gegevens uit een factuur, meting, schatting of anders tot stand zijn
gekomen.
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