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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behouden van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Knipscheer 

een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document 

beschrijft de ketenanalyse van beton.  

1.1 Activiteiten Knipscheer  

Knipscheer (Knipscheer Infrastructuur BV, Knipscheer Rail-Infra BV en Knipscheer Infra-

Clean BV) wil bij de realisatie van haar projecten, omgang met externe en interne 

belanghebbende en het milieu op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen.  

Wij zijn van mening dat wij als onderneming alleen succesvol kunnen zijn en blijven als 

de wensen en verwachtingen van de samenleving, waarin wij opereren, op een 

verantwoorde wijze worden ingevuld. Maatschappelijk verantwoorde thema’s zoals 

veiligheid, steun aan goede doelen, integriteit, duurzaamheid en innovatie staan dan ook 

hoog op de agenda van Knipscheer. Op deze wijze geven wij mede invulling aan ons 

motto: “Uw solide partner bij infrastructurele werken”. Een van de onderwerpen van 

MVO is duurzaamheid. Voor het meten van de duurzaamheid van onze activiteiten 

hebben wij gekozen voor de CO2 ladder zoals deze wordt beheerd door de Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).  

Hieronder een lijst met de meest voorkomende werkzaamheden: 

• Ontwerp van terreininrichting en bijbehorende zaken; 

• Bouwrijp- en woonrijp maken van gebieden; 

• Uitvoeren van: 

• grondwerken; 

• onderhoudswerken; 

• reconstructiewerken; 

• bodemsanering (BRL7000); - rioleringswerken; 

• waterbouwkundige werken; 

• Aanleg van diverse soorten elementenverhardingen; 

• Aanleg vloeistofdichte ter plaatse gestorte betonvloeren (BRL2362); 

• Realisatie civiele betonbouw (deksloven, funderingen, geluidschermen, etc.);  

• Beheer en reiniging van de infrastructuur en drainagesystemen; 
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1.2 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 

berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van 

het product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de 

levensduur. 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het 

identificeren van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het 

monitoren van de voortgang. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een 

reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is 

ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 

onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel 

van. Knipscheer zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners 

binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

 

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Knipscheer wil in 2020 ten opzichte van 2012 10% minder CO2 van gestort beton 

uitstoten in Scope 3.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Knipscheer de ketenanalyse van beton. De opbouw van het 

rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
• Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
• Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 

overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarop Knipscheer het meeste 

invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

Product-Marktcombinatie Rangorde 

Betonwerken - Overheid 1 

Betonwerken – Semi-overheid 1 

Grondverzet - Overheid 3 

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 4.A.1 Kwalitatieve 

Analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Knipscheer zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de top twee 

een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top twee 

betreft: 

✓ Betonwerken - Overheid 

✓ Betonwerken – Semi-overheid 

Door Knipscheer is gekozen om één ketenanalyse te maken van de inkoop van beton en 

prefab betonelementen. Uit de analyse is namelijk gebleken dat een onderzoek naar 

betonwerken ten goede komt. In het verleden heeft het CO2 projectteam van Knipscheer 

een beoordeling gemaakt welke emissiebronnen geanalyseerd kunnen worden. In 

aanmerking komen emissiebronnen die producten leveren waarvan het bedrijf grote 

hoeveelheden inkoopt en verwerkt. Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2012 en 

2011 is er een specificatie gemaakt van de kosten voor grond- en hulpstoffen. Hierbij 

wordt veronderstelt dat de inkoopwaarde van de producten tevens de grootte van de 

CO2 emissie aangeeft. 47,6% van de inkoopwaarde van de omzet heeft betrekking op 

grond- en hulpstoffen. De andere 52,4% bestaat uit kosten uitbesteed werk en andere 

externe kosten, zoals ingekochte arbeid, uitbesteed straatwerk en dergelijke. Bij de 

beoordeling van de emissiebronnen is er alleen gekeken naar de categorie grond- en 

hulpstoffen en niet naar de externe kosten. 67% van de kosten voor grond- en 
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hulpstoffen bestaat uit de inkoop van materialen. Daarom is van de betreffende categorie 

een nadere specificatie opgesteld. 

 

Daarnaast is af te leiden dat beton en prefab betonelementen een materiële post is voor 

wat betreft de inkoop van grond- en hulpstoffen. Asfalt heeft een relatief klein aandeel in 

de inkoopwaarde van de materialen. De keten van zand is relatief kort en bestaat met 

name uit logistiek. Mede door deze omstandigheid is het op eerste gezicht lastig om in 

de keten van zand reductiedoelstellingen te formuleren en te realiseren.  

Uit de top vijf zal Knipscheer nog een andere categorie moeten kiezen om een 

ketenanalyse te maken. De top vijf wordt gecompleteerd door de volgende categorieën: 

✓ Grondverzet – Overheid 

✓ Straatwerken – Overheid 

✓ Grondverzet – Semioverheid 

 

Door Knipscheer is gekozen om één ketenanalyse te maken van de inkoop van PVC. 

Beide materialen zijn bouwproducten die in grote hoeveelheden door de GWW (Grond, 

Weg en Waterbouw) sector worden toegepast. Deze producten worden door Knipscheer 

niet zelf geproduceerd, echter worden zij wel in veel gevallen voorgeschreven door de 

klant in bestekken en specificaties en Knipscheer heeft als zodanig geen directe invloed 

op de CO2 footprint van deze bouwproducten.  

 

Om die reden heeft Knipscheer na de beoordeling van de scope 3 analyses de keuze 

gemaakt om te focussen op meer inkoop van duurzaam beton en het produceren van 

eigen beton uit afvalstromen. In 2014 is de ketenanalyse op beton beoordeeld door BK 

ingenieurs. Inhoudelijk is de Ketenanalyse ongewijzigd waardoor de beoordeling nog 

steeds van kracht is.  

 

Asfalt
1%

Zand
9% Funderingsmateriaa

l
4%

Grond
1%

Beton/Pre-fab 
betonelementen

50%

PvC/Kunststof
11%

Diversen
24%

Materiaal
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2.2 Scope ketenanalyse 

Cement is een snelhardend bindmiddel dat gebruikt wordt voor bouwwerken. Cement 

bestaat voornamelijk uit calciumwaterstofsilicaat, een fijngemalen materiaal dat na 

mengen met water een plastische massa vormt, die zowel onder water als in de 

buitenlucht verhardt. Met cement kunnen daartoe geschikte materialen aan een gekit 

worden tot een, ook in water, stabiele massa. Cement wordt voornamelijk gebruikt als 

grondstof voor beton en metselspecie. 

Er bestaan verschillende cementtypes. Voor de productie van beton wordt gebruikt 

gemaakt van de volgende cementtypes: 

• CEM I Portland cement: 

Portland cement met maximaal 5% andere stoffen 

• CEM II Portlandvliegas cement: 

Allerlei mengvormen met portlandcement en bv leisteen, minimaal 65% is 

portlandcement 

• CEM III Hoogovencement: 

Hoogoven/Portlandcement mengsel in 3 klassen: A, B, C waarbij CEMIII/A de minste 

(40%) hoogovenslak bevat en CEMIII/C de meeste (90%) hoogovenslak bevat. 

Er zijn nog een tweetal cementklassen, echter worden deze voor wat betreft de 

ketenanalyse buiten beschouwing gelaten. De bovenvermelde soorten zijn voor 

Knipscheer het belangrijkste. 

Om de uitstoot te bepalen van 1m3 beton dienen aannames te worden gemaakt over o.a. 

de samenstelling van het mengsel. De samenstelling van het betonmengsel verschilt per 

toepassing en wordt o.a. bepaald door eisen ten aanzien van uiterlijk, milieuklasse, 

vloeibaarheid en sterkteklasse. Omdat er binnen projecten veel verschillende 

mengselsamenstellingen worden gehanteerd, wordt er voor deze rapportage uitgegaan 

van een standaard samenstelling. Deze samenstelling is ontleend aan een model dat is 

verkregen van Cementbouw, een dochteronderneming van CRH met 25 betoncentrales in 

Nederland. De aangenomen samenstelling van 1 m3 kan als volgt worden weergegeven: 

 
Bestanddelen Benodigde hoeveelheid 
Cement 300 kg 

Zand 1.250 kg 

Grind 750 kg 

Water 150 ltr 

  

Volumieke massa 2.450 kg 

Exclusief water 2.300 kg 

  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mortel_(betontype)
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Deze rapportage is beperkt tot portlandcement (CEM I), portlandvliegascement (CEM II) 

en hoogovencement (CEM III). Daar de samenstelling van deze soorten wel degelijk kan 

verschillen, wordt er ter vereenvoudiging uitgegaan van de volgende verhoudingen in het 

cement: 

 CEM I CEM II CEM III 
Klinker 95% 75% 30% 

Vliegas 0% 25% 0% 

Hoogovenslak 0% 0% 65% 

Gips 5% 0% 5% 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data 

aangeleverd door Knipscheer. Overige data is ontleend aan een model gemaakt door 

Cementbouw voor het effect van het bijmengen van betongranulaat in het 

productieproces van beton, websites van cement/beton producenten, Greeve&Seventer 

en “CO2 footprint Xiriton (2008). 

 

2.4 Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data.
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| Identificeren van schakels in de keten 

De bedrijfsactiviteiten van Knipscheer zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo 

moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat 

het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook 

gepaard met energiegebruik en emissies (downstream).  

 

 

 

 

Het figuur beschrijft de diverse fasen in de keten van beton. In deze analyse wordt 

vooral ingegaan op productie en transport. Hieronder worden deze stappen omschreven. 

 

2.5 Ketenstappen  

2.5.1 Productie Grondstoffen (Cement) 

Portland cement wordt verkregen door het verbranden van kalksteen en klei. Het 

productieproces kan als volgt worden weergegeven: 

 

Kalkwinning: -Bij bijvoorbeeld de Nederlandse cementfabriek bij Maastricht wordt 

kalksteen met groot materieel gewonnen uit een dagbouwgroeve, de zogenaamde ENCI-

groeve. 

 

Breken en zeven: -De kalksteen wordt gebroken en gezeefd. In deze stap scheidt men 

ook het vuursteen (silex) van de kalk. 

 

Drogen: In de volgende stap wordt de kalk gedroogd in een droger. Voor de droge lucht 

kan de opgewarmde lucht uit de klinkerkoeling gebruikt worden. 

 

Dosering: De kalk wordt hierna vermengd met silicum-, ijzer- en aluminiumoxides. Het 

geheel wordt gezeefd en opnieuw gemalen. 

 

Voorverwarming: Met behulp van cyclonen wordt het gezeefd mengsel voorverwarmd. 

 

Verhitting: Met behulp van een oven waarvan de vlam een temperatuur van circa 2.000 

graden heeft, wordt het mengsel tot 1.450 graden verhit, waarna het mengsel de oven 

als klinker verlaat. 

Productie 

Grondstoffen 

Productie 

Beton 
Verwerking 

Beton 
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Afkoelen en opslaan: De klinker wordt vervolgens afgekoeld tot 100 graden en in 

klinkersilo’s opgeslagen. 

 

Tweede dosering: De klinker, kalksteen, calciumsulfaat en hoogovenslak worden opnieuw 

gemengd in de juiste verhouding. 

 

Malen: Met een rollenpers of kogelmolen wordt het mengsel gemalen. 

 

Zeven: De kleine delen passeren de zeef en de grote komen terug in de maalinstallatie. 

 

Drogen: Het gezeefde deel wordt gedroogd en opgeslagen in silo’s. 

 

Het productieproces kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

 

 

 

2.5.2 Productie Beton 

Het productieproces van beton is in grote lijnen als volgt: 

• Bestanddelen bepalen in de juiste verhoudingen (de mengverhouding en 

samenstelling van de te vermengen producten bepalen het soort beton). In de 

bouw wordt veelal gebruikt gemaakt van vaste type samenstellingen. Zoals al 

reeds aangegeven beton een mengsel van: 

o Cement 
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o Eén of meer toeslagmaterialen (granulaten) zoals zand, grind, gips of 

steenslag 

• Mengen 

• Betonmolen starten 

• De helft van de granulaten en een deel van het water toevoegen 

• Al het cement toevoegen 

• Het zand en de rest van het granulaat toevoegen 

• Water toevoegen totdat de plasticiteit in orde is 

• Enkele minuten mengen 

• Gieten of storten in de bekisting 

• Verdichten 

• Beschermen tegen uitdroging/vorst of overhitting/ontmenging 

 

Het produceren van beton vindt plaats in de betoncentrale of in de prefab fabriek. Het 

produceren van het beton voor in situ bouw gebeurt overal in Nederland. Er zijn een 

aantal grote producenten van betonmortel die verdeelt over het land fabrieken hebben 

staan. Daarnaast zijn er tevens veel kleine betoncentrales in het hele land. Een andere 

manier van betonproductie is het prefabriceren van betonelementen, dit gebeurt in een 

fabriek. Ook deze fabrieken zijn over heel Nederland verspreidt. Per betonfabrikant zal 

de CO2 uitstoot verschillend kunnen zijn, als gevolg van met name het gebruik in 

energie. 

 

 
2.5.3 Verwerking beton 

Onder de term “verwerken van beton” wordt het verwerken verstaan van vloeibaar beton 

op de bouwplaats dat plaats vindt bij het in situ bouwen. Bij het prefabriceren wordt het 

vloeibaar beton in de prefabfabriek verwerkt direct nadat het gemengd is. Bij het 

prefabriceren wordt het vloeibare beton in een mal of bekisting gegoten waarna het kan 

uitharden. Het uithardingsproces kan worden versneld door het toevoegen van 

hulpstoffen, het verwarmen en/of verkoelen van het beton. Eenmaal uitgehard kan een 

element worden getransporteerd worden naar de bouwplaats en daar verwerkt worden. 

Bij het in situ bouwen gebeurt het storten en uitharden op de bouwplaats. Verwerking 

van het vloeibare beton vindt dus ter plaatse plaats.  

 

2.6 Ketenpartners 

De voornaamste ketenpartner is Cementbouw, een dochteronderneming van CRH met 25 

betoncentrales in Nederland.  
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3 | Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per 

ketenstap bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. 

Elke paragraaf beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. 

3.1 Productie Cement 

De combinatie van bovenstaande tabellen, uit de literatuur en het model van 

Cementbouw afkomstige getallen levert de volgende uitstootberekening op per m3 

cement, uitgaande van de bovenvermelde samenstellingen van cement. 

 
 

De grondstoffen die noodzakelijk zijn voor het maken van het betonmengsel leveren 

onderstaande CO2 uitstoot in kg per m3: 

  CO2 uitstoot in kg per m3 betonmengsel 

  CEM I CEM II CEM III 

Grind 1.250 kg 11,58 11,58 11,58 

Zand 750 kg 4,20 4,20 4,20 

Cement 300 kg 236,18 204,02 91,63 

Water 150 ltr 0,05 0,05 0,05 

     

     

Volumieke 
massa 

2.450 kg 252,0 kg/m3 219,8 kg/m3 107,4 kg/m3 

Excl water 2.300 kg    

 

Opvallend is dat de uitstoot voor de grondstoffen van het betonmengsel voor 85%-93% 

wordt bepaald door het cement.  

 

 

   CEM I CEM II CEM III 

 Dichthei
d  
(ton/m3

) 

CO2 
(tCO2/to
n) 

Ton/m
3 

CO2 
per 
m3 

Ton/m
3 

CO2 
per 
m3 

Ton/m
3 

CO2 
per 
m3 

Klinker 1,4 0,82 1,33 1,09 1,05 0,86 0,42 0,34 

Vliegas 0,9 0,027 - - 0,23 0,01 - - 

Hoogovensl
ak 

1,89 0,143 - - - - 1,23 0,18 

Gips 1,12 0,01 0,06 0,00 - - 0,06 0,00 

         

Totaal   1,39 1,09 1,28 0,87 1,70 0,52 

    0,79 
ton 

CO2/to
n 

 0,68 
ton 

CO2/to
n 

 0,31 
ton 

CO2/to
n 
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3.2 Productie Beton 

Voor het productieproces in de betoncentrale (met name mengen van het betonmengsel) 

wordt uitgegaan van een uitstoot-factor van 11 kg CO2 per m3 beton. Voor wat betreft 

het produceren van prefab betonelementen wordt gerekend met een factor van 18 kg 

CO2 per m3. 

 

3.3 Transport  

Het kwantificeren van de emissies bij het transport wordt gedaan aan de hand van de 

conversiefactoren welke zijn weergegeven in het handboek CO2 prestatieladder van de 

SKAO. Er wordt gebruik gemaakt van de conversiefactor per tonkilometer. Zo is er voor 

elk te transporteren product de CO2 uitstoot vast te stellen. Echter zijn de 

transportafstanden en soort vervoer van met name de grondstoffen moeilijk te 

achterhalen. Uit het model van Cementbouw is echter een gedeelte van de afstanden en 

gebruikt transportmiddel te achterhalen. Er bestaat de indruk dat voor wat betreft 

transport van grondstoffen en het beton er rekening dient te worden gehouden met een 

uitstoot van 32,7 kg/m3.  

 

3.4 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

Samenvattend kan de volgende verhouding worden weergegeven met betrekking tot de 

uitstoot: 

 
De uitstoot van beton in algemene zin wordt met name bepaald door de uitstoot van de 

grondstoffen welke worden gebruikt om het beton mengsel te maken. Op haar beurt 

wordt de uitstoot van de grondstoffen voor 85%-93% bepaald door het gebruik van 

cement. 

 

  

Grondstoffe
n

79%

Transport 
grondstoffen

5%

Productie
7%

Transport 
gereed 
product

9%

Uitstoot CO2
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4 | Verbetermogelijkheden 

4.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

De grootste CO2 reductie is te behalen in het gebruik van deze cement. Echter is de 

invloed van Knipscheer op het gebruik van het cement redelijk beperkt, daar het cement 

en het gebruik daarvan veelal is voorgeschreven. In overleg met de betonproducent kan 

er wel worden overlegd om een geschikt betonmengsel te kiezen dat gelijkwaardiger is 

aan een standaardmengsel, maar met cementvervangers. Daar waar Knipscheer wel 

degelijk een bijdrage kan leveren, is met Cementbouw een keten-initiatief aangegaan. 

Cementbouw heeft een zogenaamde Green Concrete ontwikkeld, voor o.a. toepassingen 

in-situ gestorte werken.  

 

4.2 Conclusie  

Uit de projectadministratie van 2019 valt op te maken dat voor richting 2,1 miljoen euro 

aan beton is ingekocht. Beton kost ongeveer 100 euro per kuub, dus is afgelopen jaar 

richting de 21188 kuub beton ingekocht. Uiteindelijk beland maar weer 900 kuub beton 

bij de stort. De totale CO2-uitstoot is afhankelijk van het type cement dat is gebruikt, 

maar zal rond 5297 ton CO2 liggen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Zoals al reeds aangegeven is de invloed van Knipscheer op 80% van de CO2 uitstoot van 

de keten redelijk beperkt, daar het hier het verbruik van het soort en hoeveelheid 

cement die het standaard betonmengsel bevat.   

Invloed kan echter wel geschieden door overleg met de betonproducenten en 

opdrachtgevers om een geschikt betonmengsel te kiezen dat gelijkwaardig is aan de in 

dit rapport vermelde standaard betonmengsels, maar cement vervangers bevat.  

Daar waar invloed wel degelijk mogelijk is, bijmenging van recyclede beton aan het 

betonmengsel is Knipscheer in samenwerking met Cementbouw een keten-initiatief 

gestart. Op dit moment wordt onderzocht of en in welke mate het mogelijk is om 

gerecyclede beton, in de vorm van betongranulaat bij te mengen bij de productie van 

beton als vervanger voor o.a. grind. De eerste uitslagen uit het model laten een CO2-

reductie zien van 2,7% ten opzichte van het referentiemengsel. Deze uitslag is afkomstig 

uit het milieu model dat vervaardigd is door Cementbouw. 
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5 | Bronvermelding 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder 3.0, 

10 juni 2015 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting 

standard 

GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) 

Accounting and Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting 

Standard 

GHG-protocol, 2010b 

Nederlandse norm Environmental 

management – Life Cycle 

assessment – Requirements and 

guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 

www.bamco2desk.nl BAM PPC-tool 

www.milieudatabase.nl  Nationale Milieudatabase 

http://edepot.wur.nl/160737  Alterra-rapport 2064 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) 

Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & 

Reporting Standard aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

Corporate Value Chain 

(Scope 3) Standard 

Product Accounting & 

Reporting Standard 

Ketenanalyse: 

H3. Business goals & 

Inventory design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 

emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data H9. Collecting Data & 

Assessing Data Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 

H8. Accounting for Supplier 

Emissions 

- Onderdeel van 

implementatie van CO2-

Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 

 

  

http://www.ecoinvent.org/
http://www.bamco2desk.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
http://edepot.wur.nl/160737


 

16 Ketenanalyse 

 

6 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en 

geldt daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring 

van Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). 

Hierin staan benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, 

met daarbij onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de 

ketenanalyse is goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam 

zijn voor De Duurzame Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Adviseur X. De ketenanalyse is daarnaast volgens 

het vier-ogen principe gecontroleerd door Adviseur Y. Adviseur Y is verder niet betrokken 

geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Knipscheer, wat haar 

onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. Bij 

deze beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens en berekeningen 

juist zijn weergegeven in het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld wat 

betreft volledigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse. 

Voor akkoord getekend: 

 

Adviseur 

Ivo Lammertink 

 

 

 

 

 

Adviseur 

Cleo Bout 
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