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Inleiding  
 

Gebr. Beentjes houdt zich bezig met grond-, weg-, en waterbouw in de breedste zin van het woord. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

 

Het uitvoeren van bouwprojecten in de grond- weg en waterbouw alsmede het uitvoeren 

van bodemsaneringen. 

 

De organisatie is onderstaand weergegeven in het organogram. 

 

 

 

Figuur 1: Organogram Gebr. Beentjes 

 

 

DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBR .  BEENTJES  

Gebr. Beentjes is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu bij de uitvoering van de 

werkzaamheden en heeft ervoor gekozen om zich te certificeren voor de CO₂ prestatieladder.  

 

Zuinig omgaan met energie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot heeft continu aandacht binnen 

ons bedrijf. De CO2-uitstoot die direct- en indirect door onze activiteiten, werkzaamheden en projecten 

worden gegenereerd hebben we in kaart en hiervoor zijn reductiedoestellingen geformuleerd en 

gerealiseerd.  

Hiertoe willen wij ons echter niet beperken. De ambitie is om op niveau 5 van de Prestatieladder te 

opereren. Naast het reduceren van CO2 in haar eigen organisatie willen de Gebr. Beentjes ook 

bijdragen aan CO2-reductie in haar waardeketen en in de sector waarin zij opereert. Enerzijds om 

gestructureerd te blijven werken aan verdere emissiereductie en duurzaamheid en anderzijds om 

aanbestedingsvoordeel te realiseren bij (openbare) aanbestedingen.  
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Voor het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder moeten de scope 3 emissies upstream en 

downstream in de waardeketen bepaald worden volgens de Green House Gas Corporate Value Chain 

(scope 3) Accounting and Reporting Standard.  

Figuur 2:overzicht van de GHG scopes en emissies in de waardeketen  

(bron: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/scopes_diagram.pdf) 

Gebr. Beentjes wil inzichtelijk krijgen in scope 3 welke emissies een gevolg zijn van de activiteiten die 

uitgevoerd worden maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch 

beheerd worden doorhet bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van 

ingekochte materialen, verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf 

aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. SKAO rekent ‘Business Travel’ (Business Travel= 

‘Business air Travel’ en ‘Personal Cars for business travel’) tot scope 2. (bron: CO2 prestatieladder 

generiek handboek, versie 3.0). 

 

Het CO2-Prestatieladder generieke handboek, versie 3.0, d.d. 10 juni 2015, geeft aan dat voor het 

een bedrijf voor het behalen van niveau 5 van de CO2-Prestatieladder aantoonbaar inzicht heeft in de 

meest materiele emissies uit scope 3. Als klein bedrijf moeten de Gebr. Beentjes uit deze scope 3 

emissies, één analyse van deze GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorleggen. Daarmee voldoen 

we aan de eis 4.A.1. uit het CO2 prestatieladder generiek handboek, versie 3.0.  

 

Om aan de eisen van niveau 5 te kunnen voldoen hebben we aan KAM adviseur Holland B.V. gevraagd 

om bij de analyses te ondersteunen en deze te laten toetsen door een onafhankelijk 

certificeringsinstituut. Daarmee geven we invulling aan eis 4.A.3 waarin bepaald wordt dat tenminste 

één van de analyses professioneel ondersteund of becommentarieerd moet worden door een ter zake 

bekwaam, erkend en onafhankelijk kennisinstituut.  
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1.2  Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten 
Gebr. Beentjes, gevestigd in Uitgeest, heeft zich gespecialiseerd in grond-, weg-, en 

waterbouwactiviteiten. Op hoofdlijnen omvat dit werkzaamheden met betrekking tot: 

• Civiele betonbouw 

• Grondwerk 

• Wegenbouw 

• Waterbouw 

• 0Gemalen 
 

Gebr. Beentjes streeft naar continuïteit en een gezond rendement. In dit beleid hebben veiligheid, 

kwaliteit en milieu een hoge prioriteit bij de uitvoering van de ondernemingsdoelstellingen. 

 

1.3  Opbouw van de 0rapportage en leeswijzer 

De opbouw van de rapportage is gebaseerd op het GHG-protocol (www.ghgprotocol.org) en handboek 

CO2 Prestatieladder 3.0 (www.skao.nl): 

• Corporate value chain (scope 3) standard; 

• Product accounting en reporting standard; 

• Identifying Scope 3 emissions; 

• PMC’s sectoren en activiteiten; 

• Activiteiten waarbij CO2 vrijkomt; 

• Relatieve belang CO2 belasting; 

• Relatieve invloed van de activiteiten; 

• Potentiele invloed op CO2 reductie van betreffende sectoren en activiteiten; 

• Rangorde. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt de waardeketen van de Gebr. Beentjes toegelicht. Op basis hiervan 

is gekomen tot een keuze voor een ketenanalyse.  

 

2. Scope 3 analyse  
Voor de Gebr. Beentjes (en aannemerij in het algemeen) wordt een belangrijk deel van de totale CO2 

emissie gevormd door de inkoop van producten of materialen en het brandstofverbruik voor het 

materieel door onderaannemers.  

 

2.1 De waardeketen  

De waardeketen van de Gebr. Beentjes bestaat voornamelijk uit de levering van diensten/werken in 

het aannemen, uitvoeren en opleveren van grond-, weg- en waterbouwactiviteiten. 

 

In de upstream keten/activiteiten zijn de belangrijkste ketenpartners te bepalen door een onderzoek 

naar de inkoopwaarde van de leveranciers. Dat geeft een reëel beeld van de grootste(A)- leveranciers. 

De belangrijkste upstream ketenpartners zijn leveranciers van materialen, personeel (ingeleend) en 

onderaannemers. Financieel gezien vormen de leveranciers van goederen en diensten, personeel 

(ingeleend), onderaannemers en transporteurs daarbij de grootste groep. 

 

 

 

 

 

http://www.ghgprotocol.org/
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Figuur 3: schematische weergave van de waardeketen 

 

Om inzichtelijk te krijgen welke ketenpartners van belang zijn voor de totale uitstoot is uitstoot zoveel 

mogelijk gekwantificeerd. Grotendeels op basis van de inkoopwaarde met daarbij een verrekening 

naar CO2 op basis van de DEFRA Guidelines.  

 

2.2 MEEST MATERIELE SCOPE 3  EMISSIES  

In de onderstaande tabel zijn de hoofdcategorieën van de scope 3 emissies weergegeven. De 

relevante categorieën voor de Gebr. Beentjes leveren op basis van de CO2 kwantificering een 

substantiële CO2 emissie. Een ander belangrijk criterium voor relevantie is de mate van invloed die de  

Gebr. Beentjes hebben om reductie van deze emissies te realiseren.  

 

Weging scope 3  Omvang Invloed Risico 
Stake 

holders 
Totaal Rang 

U
p

s
tr

e
a

m
 1a inkoop van beton 3 2   2 7 6 

1b inkoop van betonijzer 2 2   1 5 7 

2 inventaris (kapitaal goederen) 3 2   3 8 3 

4 transport / distributie 2 3 1 3 9 2 

5 afval 1 2 2 3 8 3 

                  

D
o

w
n

s
tr

 

9 transport / distributie 2 2 1 3 8 3 

10 verwerking / onderaannemers 5 4 2 3 14 1 

                

Tabel 2: Weging scope 3 emissies 

  

Kernactiviteiten Gebr. 

Beentjes 

• Aannemen, uitvoeren en 

opleveren grond-, weg- 

en waterbouw 

projecten. 

 

Scope 1 & 2 

• Productie van 
materialen 

• Transport van 
materialen 

• Transport personeel 
(extern) 

• Uitvoering door 
onderaannemers 

 

Downstream: 
• Transport en 

verwerking van 
vrijkomende (afval-) 
stoffen 

• Verwerking 
vrijkomende (afval-) 
stoffen 

 

Scope 3 Scope 3 

UPSTREAM DOWNSTREAM 
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3. KETENBESCHRIJVING ONDERAANNEMERS  
In dit deel wordt de keten van onderaannemers en inhuur beschreven. Gebr. Beentjes huurt 

onderaannemers in voor uitvoeren van werkzaamheden die zij zelf niet kunnen uitvoeren of als er 

extra capaciteit nodig is. Materieel wordt ingehuurd met personeel om extra capaciteit te genereren. 
 

De keten omtrent onderaannemers en inhuur is kort en bestaat uit het transporteren van materieel 
medewerker naar de projectlocatie, uitvoering van de werkzaamheden en transporteren van 

materieel en medewerkers naar de thuis- of bedrijfslocatie. 
 

De keten beslaan zowel up- als downstream activiteiten. In dit hoofdstuk volgt een beknopte 

beschrijving van de keten, de systeemgrenzen, resultaten en mogelijkheden tot reductie. 
 

 

3.1 Korte beschrijving van de keten 

De keten bestaat in de kern uit de volgende stappen: 
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3.2 Systeemgrenzen 

Emissies die meegenomen worden in de ketenanalyse zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 
 

 

3.3 Uitsplitsing ketenbeschrijving  

De verschillende stappen in de keten worden uitgevoerd met: 
 

• Onderaannemers; 

• Verhuurders van materieel (in- en exclusief personeel). 
 

In principe worden ingehuurde middelen die door Gebr. Beentjes worden voorzien van brandstof 
buiten beschouwing gelaten omdat deze al worden meegenomen in scope 1.  

 
Echter, met het oog op de ambitie om de gehele footprint terug te dringen, is het zeker van belang 

om ook naar deze partijen te kijken en samenwerking aan te gaan. Zo kan er samen in de keten 

worden gewerkt aan CO2 reductie.  
 

 

3.4  Ketenpartners 

Binnen de keten Transport werkt Gebr. Beentjes met onderstaande ketenpartners: 

 
• Belangrijkste 10 onderaannemers / verhuurbedrijven. 

 
Deze top 10 levert ongeveer 80% van de inkoopwaarde m.b.t. onderaannemers. Als er naar deze 10 

gekeken wordt dan valt op dat er slechts één bedrijf is gecertificeerd conform de CO2 Prestatieladder 

en er zijn in totaal 2 certificaten voor ISO 14001 voor milieuzorgsystemen.  
 

Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat er winst valt te halen op het gebied van 
milieubewust ondernemen bij een groot deel van deze organisaties.  
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4.  Mogelijkheden tot reductie  
Aan de hand van deze analyse kunnen reductiemogelijkheden bepaald worden. Bij het benoemen 

van kansrijke mogelijkheden om CO2 terug te dringen is van belang: 
 

• De hoeveelheid CO2 die bespaard kan worden door de maatregel; 
• In welke mate Gebr. Beentjes invloed heeft op het proces waar de maatregel betrekking op 

heeft; 
• Haalbaarheid van de maatregel. 

 

Maatregelen die hierbij genomen kunnen worden zijn onder andere: 
1. Inzicht van uitstoten bij ketenpartners vergroten; 

2. Samenwerking met onderaannemers, regelmatig overleg; 
3. Inzetten duurzaam materieel; 

4. Voorkeurskeuze van onderaannemers; 

5. Voorkeurskeuze duurzaam materieel, indien mogelijk inzet van elektrisch materieel  
6. Toepassen van alternatieve brandstoffen; 

7. Aanpassen rij- en draaistijl van chauffeurs en machinisten; 
8. Efficiënte planning (retourvrachten); 

 

De maatregelen m.b.t. brandstof / planning kunnen relevant zijn voor transporteurs. Met 
onderaannemers zoals stratenmakers kan worden gekeken naar de toepassing van elektrisch 

materieel in plaats van met brandstof aangedreven middelen.  
 

 
 

5. Reductiedoelstelling  
 
Het is lastig om de exacte reductie te bepalen omdat dit van diverse factoren afhankelijk is. 

Vooralsnog gaat Gebr. Beentjes uit van een (potentiële) reductie van de CO2 uitstoot van 5 tot 10% 

in 2024.  
 

 

5.1 Acties en doelstellingen 

In de rapportage van deze ketenanalyse zijn diverse acties en doelstellingen omschreven. De 

belangrijkste / meest concrete acties en doelstellingen zijn onderstaand vermeld:  
 

1. In kaart brengen van duurzaamheidsinspanningen van onderaannemers 
2. Onderaannemers betrekken bij beleid m.b.t. CO2 reductie 

3. Onderaannemers helpen bij het verduurzamen van materieel 

4. Onderzoeken mogelijke nieuwe (duurzame) samenwerkingspartners  
5. Bij monitoring CO2 ook activiteiten van onderaannemers betrekken, bijvoorbeeld bij het 

monitoren (en beperken) van transportbewegingen 
6. Opstarten pilotproject met aandacht voor bovenstaande punten 

 

Het is lastig om de exacte reductie te bepalen omdat dit van diverse factoren afhankelijk is. 
Vooralsnog gaat Gebr. Beentjes uit van een (potentiële) reductie van de CO2 uitstoot van 5 tot 10% 

in 2024.  
 

Om de voortgang van de geformuleerde reductiedoelstellingen te bewaken, zal periodiek (tenminste 
jaarlijks) een voortgangsrapportage worden gepubliceerd (eis 4.B.2). 
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Omschrijving actie 

Verant- 
woordelijke 

Streef 
datum 

Gereed 

1. In kaart brengen van duurzaamheidsinspanningen 
van onderaannemers. 

 

F. Beentjes + 
B. Roden-

burg 

- okt. 2019 

2. Onderaannemers betrekken bij beleid m.b.t. CO2 
reductie 

 

J. Mors +  
F. Beentjes 

2020  

3. Onderaannemers helpen bij het verduurzamen van 
materieel 

 

J. Mors +  
F. Beentjes 

2020-2024  

4. 
 

Onderzoeken mogelijke nieuwe (duurzame) 
samenwerkingspartners 

 

J. Mors +  
F. Beentjes 

2020-2021  

5. Bij monitoring CO2 ook activiteiten van 

onderaannemers betrekken 

 

J. Mors +  

F. Beentjes 

2020-2021  

6. Opstarten pilotproject met aandacht voor 

bovenstaande punten* 

 

J. Mors +  

F. Beentjes 

Q4 van 

2019 

 

* - Project met een looptijd van meerdere jaren, actie is dus niet direct afgehandeld. 

 

 

 

 

 

6. Bronnen  
• Handboek CO2-Prestatieladder 3.0 uitgegeven door SKAO d.d. 10-06-2015. 

• Green House Gas-Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard, maart 

2004. 

• Green House Gas-Protocol - Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting 

Standard, september 2011. 

• Website SKAO (www.SKAO.nl). 

 


