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1 Inleiding 
Broeikasgasemissies worden onderverdeeld in 3 verschillende scopes. Scope 1 de directe 

emissies en scope 2 de indirecte emissies. Scope 1 en scope 2 worden uitgebreid 

besproken in de emissie inventaris van Van der Wiel. 

 

Scope 3 emissies zijn de overige indirecte emissies (zie figuur 1). Deze scope 3 emissies zijn 

een gevolg van de activiteiten van Van der Wiel maar komen voort uit bronnen die geen 

eigendom van het bedrijf zijn en niet direct worden beheerd door het bedrijf. 

Voorbeelden van deze emissies zijn, de emissies die vrijkomen met het verwerken van het 

afval van het bedrijf, de emissies die vrijkomen bij de productie van de aangekochte 

materialen en het werk dat uitgevoerd wordt door onderaannemers op de projecten. 

 

 
 
Figuur 1: Scope indelingen 

 

Deze rapportage richt zich op het rapporteren van belangrijke scope 3 emissies door 

middel van een ketenanalyses.  

 

Als basis voor deze rapportage is het GHG-Protocol, deel A “Corparate Accounting and 

Reporting Standaard” gekozen. In dat rapport wordt inzichtelijk gemaakt waar de meeste 

uitstoot in scope 3 van Van der Wiel zich bevindt en waarom we onderstaande keuze 

hebben gemaakt. 
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Van der Wiel voert o.a. de scope 3 analyse uit voor de CO2 uitstoot binnen haar 

onderaannemers en dan specifiek inhuur vrachtwagens. 

 

1.1 Achtergrond CO2 prestatieladder 

Van der Wiel heeft gekozen om zich te certificeren voor de CO₂ prestatieladder niveau 5. 

De CO₂ prestatieladder is een initiatief van Pro Rail en sinds maart 2011 overgedragen aan 

de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO₂ 

prestatieladder beloont bedrijven die klimaat bewust produceren, dit gebeurt d.m.v. 

gunningcriteria bij aanbestedingen mee te nemen. De CO₂ prestatieladder is opgezet 

volgens het Green House Gas (GHG) Protocol en is ontwikkeld om bedrijven die 

deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren hun eigen CO₂ uitstoot te kennen en te 

verminderen.  

Volgens het certificatieschema van de CO₂ prestatieladder wordt verwacht van het 

deelnemende bedrijf, dat er twee analyses van GHG genererende activiteiten uit scope 3 

kunnen worden voorgelegd, zoals beschreven in het GHG-protocol.  

 

De volgende voorwaarden worden door SKAO aan de analyse gesteld: 

 De 5 algemene stappen uit het GHG protocol vormen de structuur van deze 

analyse (zie hoofdstuk 2); 

 Het gaat om een significant deel van de emissies; 

 Als het bedrijf werken en leveringen aanbiedt, dient de analyse tenminste een 

activiteit uit de categorie ”Extraction en production of purchased materials en 

fuels” te omvatten; 

 Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op eventueel bestaande 

inzichten en bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 

  

1.2 Het bedrijf Van der Wiel 

Het bedrijf Van der Wiel staat heel dicht bij de natuur door zijn werkzaamheden, daarom 

is het behoud van de natuur en een goed milieu belangrijk voor Van der Wiel. Van der 

Wiel is van mening dat wij nu moeten handelen om de toekomst, wat milieutechnische 

problemen aangaat, te ontlasten. 

 

Om te zorgen dat Van der Wiel het milieu minimaal belast bij zijn activiteiten heeft het 

bedrijf in 2010 besloten zich te certificeren voor ISO 14001. ISO 14001 is een 

milieuzorgsysteem en bepaald of het bedrijf een milieubewuste bedrijfsvoering voert. Dit 

certificaat heeft Van der Wiel in 2011 behaald. Na deze certificering heeft Van der Wiel in 

2012 besloten dat ze ook meer inzicht in haar CO2-uitstoot wil krijgen. Door inzicht te 

verkrijgen in onze CO2-uitstoot, kunnen we CO2-reductie nastreven voor ons aandeel in 

het vervoer van beton-, wegen- en waterbouwmaterialen. 
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In 2012 heeft Van der Wiel het certificaat “CO2-prestatieladder niveau 3” behaald. De CO2-

prestatieladder stimuleert Van der Wiel om haar eigen CO2-uitstoot te kennen en te 

reduceren. In 2016 verwachten we het certificaat te verhogen naar niveau 5. 

 

1.3 Onderbouwing keuze 

Een belangrijke voorwaarde voor de keus van de ketenanalyse is, dat het product een 

significant deel uitmaakt van de emissies. Daarom heeft Van der Wiel gekozen voor de 

inhuur van vrachtwagens, zie voor de onderbouwing van deze keuze het rapport scope 3. 

Een belangrijk punt in deze ketenanalyse is de algemene beschrijving van de ketenanalyse 

voor scope 3. Het is belangrijk dat inzichtelijk wordt welke bedrijven meegenomen dienen 

te worden in het onderzoek. Het GHG-protocol geeft hierbij het volgende aan: 

 

“Because the assessment of scope 3 emissions does not require a full cycle assessment, it is 

important, for the sake of transparency, to provide a general description of the value chain 

and associated GHG sources.” 

 

2 Aanpak 
Als basis voor deze rapportage is het GHG protocol, deel A “ Corporate Accounting and 

Reporting Standard” gekozen. Hoofdstuk 4 “setting Operational Bounderies”. De 4 

stappen uit het GHG-protocol zijn de basis voor de indeling van deze rapportage.  

 

Hierna volgt een korte toelichting op de passages uit het GHG-protocol. 

 

1. Beschrijving van de waarde keten.  

Het is noodzakelijk om voor de scope 3 emissie-inventaris een volledige levenscyclus 

uit te voeren.  

2. Bepaling van de relevante emissiecategorieën. 

Niet alle scope 3 emissiebronnen van het bedrijf zijn relevant, daarom moet bepaald 

worden welke emissiecategorieën voor het bedrijf relevant zijn. Dit kan door te kijken 

naar de omvang van de bron en de invloed op de emissiebronnen. 

3. Het bepalen van de ketenpartners. 

Nadat elke emissiecategorie is bepaald moet in beeld worden gebracht welke 

ketenpartners hierbij betrokken zijn. Het gaat hier dan voornamelijk om de 

ketenpartners die een significante bijdrage hebben aan de emissiebron. 

4. Het kwantificeren van de emissies. 

Hier gaat het om het inzichtelijk maken van de aanpak. Doordat er een beperkte 

inzichtelijkheid is wordt een lagere nauwkeurigheid geaccepteerd. Het gaat hier vooral 

om relatieve omvang en mogelijkheden tot reductie. 
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3 Beschrijving van de waardeketen 
Om de uitstoot van CO₂ bij de inhuur van onderaannemers goed in kaart te brengen, is als 

eerste uitgezocht hoe de keten (zie figuur 2) loopt. Aan de hand van deze keten zijn de 

namen bepaald van de partners die de werkzaamheden uitvoeren. Door deze partners te 

kennen kan er een samenwerkingsverband tot stand komen.  

 

In dit samenwerkingsverband worden de emissiebronnen in kaart gebracht en kunnen 

reductiemogelijkheden bedacht worden. 

 
Figuur 2: De inhuurketen van vrachtwagens 
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4 Bepaling van de relevantie emissie categorieën 
Zoals beschreven in figuur 2 is de inhuur van vrachtwagens te verdelen in verschillende 

stappen. Waarbij de mogelijkheden tot reductie voornamelijk te vinden in de stap 

calculeren en onderaannemers bepalen. Aangezien deze keuze voor de onderaannemer 

volledig ligt bij Van der Wiel kan het bedrijf deze bepaling op verschillende manieren 

uitvoeren. 

Op dit moment wordt veel gewerkt met vaste onderaannemers, waarbij de keuze voor 

welke onderaannemer bepaald wordt op prijs en kwaliteit. 

 

De namen van deze onderaannemers zijn allemaal bekend binnen Van der Wiel maar 

worden niet bij naam benoemd in dit document. Wat opvalt in de lijst is dat vijf van de 

bedrijven in de top 12 van Van der Wiel ook deelnemen aan de CO2 prestatieladder. 

Hierdoor is de uitstoot van deze bedrijven goed inzichtelijk en meegenomen in ons eigen 

onderzoek. Binnen de top 20 bevinden zich ook een aantal bedrijven die materialen 

leveren voor de projecten, deze zijn niet meegenomen in dit onderzoek. 

 

Naast bovenstaande lijst onderaannemers is ook een lijst samengesteld van de bedrijven 

die ingehuurd worden als Charter. Het gaat hier over het algemeen om bedrijven binnen 

het MKB welke op dit moment wel inzicht hebben in het eigen verbruik van diesel maar 

deze informatie niet delen met anderen, bijvoorbeeld via een footprint op de website. 
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5 Emissie totaal  
In onderstaande tabel zijn alle verbruiken van de inhuur van vrachtwagens, binnen deze 

keten, die niet onder scope 1 en 2 vallen omgerekend naar emissies ton CO₂. 

 

Van der Wiel maakt op verschillende momenten gebruik van deze Charters. Logischerwijs 

is dit geen vaste hoeveelheid en wordt dit bepaald door de hoeveelheid werk. In eerste 

instantie zetten we altijd onze eigen vrachtwagens in. Op het moment dat al deze auto’s 

bezet zijn wordt er gekozen voor een Charter. Op jaarbasis gaan we ervan uit dat circa 

15% van ons werk uitbesteed wordt aan de Charters.  

 

In totaal hadden we zelf een verbruik van 2.343.219 liter in onze eigen vrachtwagens. Als 

we uitgaan van 15% op jaar basis uitbesteed werk komt dat neer op circa  351.482 liter.  

 verbruiken ton CO2 uitstoot 

eigen  2.343.219 7.568 

inhuur 351.482 1.135 

 

De werkzaamheden binnen ons bedrijf zijn sterk uiteenlopend van boomstammen vervoer 

tot het vervoer van zand en rioolslib. Binnen al deze werkzaamheden is er een enorm 

verschil in brandstof verbruik. Daarnaast zijn er nog de verschillenen in verschillende 

auto’s en de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk hierbij aan 

ondergrond asfalt, bosgrond en zandputten. De verbruiken van onze vrachtauto’s liggen 

dan ook tussen de 1:4 l/km tot zelfs 3:1 l/km. De bedrijven die wij inhuren als charters 

verrichten deze zelfde werkzaamheden als onze eigen vrachtwagens. Met bovenstaande 

berekeningen verwachten we duidelijk aan te geven wat de hoeveel CO2 uitstoot is van 

onze charters. Daarnaast geeft deze berekening ook aan wat het reductie potentieel kan 

zijn. 
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6 Conclusie en mogelijkheden tot reductie 
Op basis van de gegevens die we hebben verwerkt is een gedegen analyse gemaakt van de 

uitstoot van de inhuur van vrachtwagens. 

De mogelijkheden tot reductie zijn bepaald vanuit een tweetal onderzoeken, namelijk: 

 De truck van de toekomst (van TNO 2013) 

 De truck van de toekomst (van TNO 2016) 

 Gesprekken bedrijfsleider van der Wiel transport 

 

Thema Mogelijkheid tot reductie reductie 

potentieel 

Rolweerstand Lage rolweerstand banden 2-4% 

Monitoring bandenspanning 0,5-2,5% 

Uitlijning 0-4,5% 

Luchtweerstand Af-netten lege containers 3,5-5,5% 

Zij-afschermen trailers 2,7-6% 

Aerodynamische spatlappen 0,5-1,5% 

Brandstof-

management 

Brandstof management systemen 1-8% 

Beleid Aanschaf euro 6 materieel 5% 

Het nieuwe stallen 10% 

Rekening houden met afstand bedrijf en project 5% 

Planning verbeteren 5% 

Gebruik van hoogwaardige brandstoffen 1% 

Cursus het nieuwe draaien aanbieden 5% 

Eigen inkoopvoorwaarden aanpassen 1% 

Gebruik maken van hoogwaardige oliën 0,5% 

start/stop monteren (tegengaan van stationair 

draaien 

1% 

Aanschaf Hybride (geschikt voor kleine afstanden met veel 

stopbewegingen) 

10% 

CNG monofuel 100% aardgas (kleine afstanden) 10-25% 

LNG monofuel 100% op vloeibaar aardgas 

(regionaal en nationaal) 

1-10% 

CNG dual fuel (regionaal en nationaal) 1-10%  

LNG dual fuel (regionaal en nationaal) 1-10% 

Algemene tips Stuur chauffeurs actief aan op een economische rijstijl. Met name 

de parameters die een relatie hebben tot remmen en uitrollen zijn 

van grote invloed. Vanzelfsprekend is het gunstig als de chauffeur 

gebruik maakt van de massa van het voertuig en dus het voertuig 

veel laat uitrollen en anticipeert op groene stoplichten.  
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Tabel 4 overzicht mogelijkheden tot reductie 

 

De uiteindelijke reductie doelstellingen hebben we opgenomen in het energie actieplan, 

deze is te vinden op onze website. 

Een verlaging van de kruissnelheid van 90 naar 80 km/u kan zorgen 

voor een verbruikswinst van 6 tot 8%. Het is de overweging waard 

om een bedrijfspolicy te introduceren op kruissnelheid.  

Optimaliseer routes waar mogelijk, probeer hierbij te streven naar 

een laag dynamische route (optrekken/ afremmen en stops).  

Kies een motorvermogen dat past bij de toepassing. Een te 

krachtige motor kan zorgen voor een fors hoger brandstofverbruik 

dan noodzakelijk.  

Kies een as-configuratie die past bij de toepassing. Een extra as 

voegt veel massa toe en leidt tot hoger verbruik. Daarnaast leidt 

het tot hogere kosten door slijtage.  


