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Inleiding 
Dit verslag is een analyse van de scope 3 emissies van CoHold B.V. Hiermee hebben wij bepaald 

waarop wij onze scope 3 ketenanalyse hebben uitgevoerd. Dit is het antwoord op eis 4A van de CO2-

prestatieladder 3.0 van de Stichting Klimaatvriendelijk ondernemen.  

De opzet van deze ketenanalyse is gebaseerd op de scope 3 accounting GHG-protocol;  

Voor de onderbouwing en toelichting op dit onderzoek verzoeken wij u contact op te nemen met 
CoHold B.V. 
  
CoHold B.V. 
Maassluissedijk 101 
3133 KA Vlaardingen  
010 – 434 4445 
 

Opgesteld door: 

E.w.p. Groeneveld – ARBO Rotterdam 

14-04-2021 
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Gegevens voor CO2-emissie in scope 3 CoHold 

Inventarisatie van scope 3 emissiebronnen 
Naast de inventarisatie van scope 1 en 2 emissies brengt CoHold ook haar scope 3 emissies in kaart. 

Dit zijn de overige indirecte emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van CoHold maar 

voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn noch beheerd worden. Bij het in kaart brengen van 

de scope 3 emissiebronnen van CoHold is gebruik gemaakt van de scope 3 categorieën die staan 

beschreven in Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Deze standaard 

is een aanvulling op het GHG Protocol. 

Scope 3 categorieën – Upstream: 

1. Aangekochte goederen en diensten 

2. Kapitaalgoederen 

3. Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten 

4. Upstream Transport en distributie 

5. Productieafval 

6. Woon-werk verkeer 

7. Upstream geleasete activa  

Scope 3 categorieën – Downstream: 

8. Downstream Transport en distributie 

9. Ver- of bewerking van verkochte producten 

10. Gebruik van verkochte producten 

11. End-of-life verwerking van verkochte producten 

12. Downstream geleasete activa 

13. Franchisehouders 

14. Investeringen 

CoHold B.V. streeft ernaar om inzicht te krijgen in het emissieprofiel van de upstream-en 

downstream-activiteiten. Op basis van relevantie is bekeken welke activiteiten de grootste bijdragen 

leveren aan de scope 3 emissies. Doel is om te komen tot een rangorde van de meest relevante 

(dominante) scope 3 emissiebronnen binnen CoHold. Enerzijds door de dominantie te bepalen qua 

CO2 omvang, anderzijds door middel van de criteria: invloed, risico, kritisch voor stakeholders, 

outsourcing en overige. De rangorde dient uiteindelijk inzicht te verschaffen in welke scope 3 

emissiebronnen voor CoHold meer of minder relevant zijn om een reductie aanpak voor te 

ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat CoHold B.V. daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op deze 

emissiebron. 
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Gezien de activiteiten van CoHold B.V. wordt er uitgegaan van de volgende belangrijkste scope 3- 

emissies: 

- Upstream emissies als gevolg van aangekochte goederen en diensten; 
De kerntaken van CoHold B.V. waarbij scope 3 gemoeid is zijn onderstaand opgesomd:  

- Brandstoflevering voor vaartuig om de Kevin C te laten varen; 

- brandstoflevering voor pompen en overig eigen materieel om deze te laten werken bij transfers; 

- Inkoop kapitaalgoederen (slangen/hoses) om (met pompen) product te verplaatsen; 

- Inkoop halffabricaat betreffende het fabriceren van pompen.  

- Downstream emissies als gevolg van afdanking van verkocht product; 

- Upstream emissies als gevolg van het energieverbruik op locaties van klanten;  

- Upstream emissies als gevolg van het energieverbruik van thuiswerkende medewerkers; 

- Upstream en downstream emissies als gevolg van kantoorartikelen. 
- Kantoorbenodigdheden. Voor de uitvoering van de kerntaak van CoHold worden kantoorbenodigdheden 

gebruikt; laptop, desktop, printers en een telefoon die iedere medewerker tot zijn beschikking heeft. De 

elektriciteit die wordt gebruikt door deze communicatiemiddelen zijn reeds (grotendeels) in scope 2 

meegenomen 
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In het hier onderstaande overzicht zijn de activiteiten die een bijdrage leveren aan de scope 3 

emissie van CoHold volgens het criteria ‘omvang’ (Table 5.4 Corporate Value Chain (Scope 3) 

Accounting and Reporting Standard) naar relevantie bepaald.  

PMC’s 
sectoren en 
activiteiten 

Omschrijving 
van activiteit 
waarbij CO2 
vrijkomt  

Relatief belang van CO2-belasting 
van de sector en invloed van de 
activiteiten 

Potentiele 
invloed van het 
bedrijf op CO2-
uitstoot 

Rangorde 

Sector Activiteit 

Kantoorwerk-
zaamheden 

Aangekochte 
goederen 
 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te verwaarlozen 

3 

 Aangekochte 
diensten 
 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te verwaarlozen 

2 

 Verwerking van 
vrijkomend 
afval 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te verwaarlozen 

1 

Onderhoud 
en productie  

Aangekochte 
goederen 
 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te verwaarlozen 

3 

 Aangekochte 
diensten 
 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te verwaarlozen 

2 

 Verwerking van 
vrijkomend 
afval 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te 
verwaarlozen 

Groot 
Middelgroot 
Klein 
Te verwaarlozen 

1 
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Definitieve rangorde scope 3 emissies:  

1. Upstream emissies als gevolg van Brandstof verbruik door gerelateerde activiteiten 
Verbruik van brandstoffen door gebruik van de Kevin C als transportmiddel. CoHold gebruikt de Kevin C om 

materiaal en middelen aan boord van schepen te krijgen. Door een verouderde motor is CoHold bezig met de 

aankoop van een efficiëntere motor te kopen en hierdoor de emissie terug te dringen.  
2. Upstream emissies als gevolg van aangekochte goederen en diensten 

Er is voor aangekochte diensten gekozen daar CoHold vrijwel altijd gebruik maakt van levering van brandstof om 

activiteiten uit te kunnen voeren en omdat de geproduceerde CO2-uitstoot van deze leveranciers voor een deel te 

beïnvloeden is door CoHold. Tevens kan CoHold invloed uitoefenen op de geproduceerde CO2-uitstoot in deze 

keten door de keuze van in te zetten onderaannemers te koppelen aan de CO2 bewustheid van de onderaannemer. 

3. Upstream emissies als gevolg van aangekochte goederen en diensten 
Staal. Bij vrijwel alle pompproducties wordt staal ingekocht en gebruikt. 

Echter is de invloed van CoHold op het ingekochte staal zeer beperkt daar CoHold afhankelijk is van diverse 

factoren zoals onder andere de beschikbaarheid en de eisen van de opdrachtgever. 

Selectie van onderwerpen voor uitvoering ketenanalyses 
Uit de rangorde van de scope 3 emissiebronnen dient CoHold een onderwerp te selecteren voor de 

ketenanalyse.  

CoHold heeft gekozen om een ketenanalyse uit te voeren voor het onderwerp ‘Brandstof 

gerelateerde activiteiten’. Dit is de meest relevante scope 3-emissie en biedt veel reductiekansen 

waar CoHold invloed op heeft, met name het gebruik van de “Kevin-C” en de mogelijke aanschaf van 

een efficiëntere motor.  

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.  
 

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. 

  

  



 
 

Pagina 8 van 11 
 

Ketenanalyse 
De ketenanalyse is uitgevoerd volgens eis 4.A.1 van het Handboek CO2-prestatieladder 3.0, de 
Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard en het Green House Gas 
Protocol. 

Afbakening 
Door CoHold is er gebruik gemaakt van de Kevin-C om middelen op locatie te krijgen. Door het 
aanschaffen van een efficiëntere motor is het mogelijk om minder uitstoot te genereren. Niet alleen 
door een verminderde uitstoot van de motor zelf maar ook door vermindering in het aantal 
tankbeurten en varen van en naar het tankschip etc. 

Hoeveelheden 
 2017 (basis jaar) 2020  

Verbruik Hoeveelheid CO2 uitstoot (ton) Hoeveelheid CO2 uitstoot (ton) 

Tankbeurten 29 1022,18 43 1516,18 

Volume MGO  29834L 104,121 44929 L 156,802 

 

Primaire & Secundaire data 
In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data die is aangeleverd door 
de afvalverwerkers van CoHold. Onderstaand een tabel met de uitsplitsing van primaire en 
secundaire data.  

 
Primaire data 

o Hoeveelheden van MGO getankt; 
o Aantal keren dat er is getankt.  

 
Secundaire data 

o Verwerkingsmethoden voor de verschillende afvalsoorten; 
o Verbruiksgegevens brandstof van afvalverwerker. 

 

De ketenpartners 
Deze ketenanalyse richt zich op het transport van en naar het bunkerstation en het verbruik dat 
hierbij heeft plaats gevonden.   
Onze ketenpartners zijn: 

• Reinplus Fiwado 

• Leveranciers van Reinplus Fiwado 

Processen per ketenstap 
Het leveren van de brandstof gebeurt in opdracht van CoHold bij Reinplus Fiwado. Deze krijgt op 
haar beurt brandstoffen aangeleverd van uit haar leveranciers. 
  

Transport van en naar bunkerstation; 
Zodra de brandstoftank van de Kevin-C een bepaald peil bereikt zal er getankt moeten worden. Er 
wordt altijd zo efficiënt mogelijk getankt om zo min mogelijk onnodige reistijd en afstand af te 
leggen. Om de afstand te berekenen is gebruik gemaakt van satellietbeelden, zodat een duidelijk 
beeld kan worden gemaakt van de afstand. Daar het een watervoertuig betreft wordt er gebruik 
gemaakt van de waterwegen. 
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Kwantificeren van emissies 

Transport van en naar bunkerstation; 
De Kevin C tankt altijd bij hetzelfde bunkerstation. Deze is gelegen aan plaatweg 10, 3197 KW Botlek 
Rotterdam. De afstand vanaf MariFlex naar het bunkerstation van Reinplus is circa 4.3 Kilometer.  
 
De transportbewegingen zijn in totaal goed voor 43 leveringen (zie hieronder). Er is een afstand 
gecalculeerd van 8.6 Kilometer (heen- en terug). 43 transportbewegingen x 8.6 kilometer = 369.8 
kilometer. (369.8 kilometer (reken per tonkilometer) x emissiefactor 0,041 (Goederenvervoer 
binnenvaart Klein 300-600 ton)) = 1516,18 ton CO2-uitstoot. 
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Ten opzichte van voorgaande periode 
Type CO2- 2017 CO2-2018 CO2-2019 CO2-2020 Verschil in % 

in vergelijking 
tot basisjaar 
2017 

Tankbeurten 
(aantal) 

29 25 28 43 +51,8% 

Tankbeurten 
(Kilometers) 

249,4 KM 215 KM 240,8 KM 369,8 KM +51,73% 

Getankt volume 
(Liters) 

29834L 35488L 38290L 44929L +49,4% 

CO2 uitstoot  
(Ton) n.a.v. 
bewegingen 

1022,18 881,5 987,28 1516,18 +51,7% 
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Conclusie 
Bij het analyseren van de verbruiksstromen met betrekking tot de Kevin C komen verschillende 
uitdagingen aan het licht.  
 

Invloed van CoHold op de verbruiksstromen 
CoHold tracht in de keten zo zover mogelijk haar CO2-uitstoot te beperken. De invloed die CoHold 
kan uitoefenen op Reinplus is minimaal, echter door het verbruik van CoHold te verminderen is de 
hoop dat Reinplus minder toeleveringen hoeft uit te (laten) voeren, hierdoor zal ook CO2-uitstoot 
bespaard worden. Reinplus is niet gecertificeerd, nog is de moederorganisatie, VARO-energy, 
gecertificeerd.  
 

Reductiedoelstellingen en –maatregelen 
Om reductiemogelijkheden in de scope 3 van deze keten te bepalen hebben we naar alle stappen 
binnen deze keten gekeken. 
 

Reductiemogelijkheden: Transport 
De reductie binnen transport zal voornamelijk gerealiseerd worden door vermindering in afname, 
hierdoor zal uiteindelijk de toevoer van MGO naar het bunkerstation worden verminderd.   
 

Reductiemogelijkheden: Productie en afname. 
Reinplus is onderdeel van de VARO-energy Group, deze bezitten raffinaderijen. Door vermindering in 
afname zal uiteindelijk de productie verlaagt kunnen worden en hierdoor CO2-uitstoot bespaart 
kunnen blijven. De invloed die MariFlex kan uitoefenen op deze partner is minimaal. CoHold maakt al 
sinds de oprichting van het bedrijf gebruik van de diensten van Reinplus, deze keuze ligt voor de 
hand daar deze een van de grootste spelers in het toeleveren van MGO en relatief dichtbij zit.  
 

 


