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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Eliquo is nu gecertificeerd conform de CO2 prestatieladder niveau 3 en wil opgaan voor de CO2-
prestatieladder, niveau 5. Hiervoor heeft Eliquo een dominantieanalyse meest materiele scope 3 emissie 
uitgevoerd, zie Rapport CO2 prestatieladder 5 meest materiele scope 3 emissies over 2020. Uit deze 
dominantieanalyse van scope 3 emissies is vervolgens het onderwerp voor de ketenanalyse geselecteerd 
zoals beschreven in het GHG protocol.  
Voor een kleine organisaties geldt 1 ketenanalyse en voor middelgroot en groot gelden 2 ketenanalyses. 
Eliquo is een kleine organisatie. De onderbouwing hiervoor is terug te vinden in het Rapport CO2 
prestatieladder 5 van 2020. 
 
Als basisjaar voor bepaling van de scope 3 emissies is het jaar 2020 gekozen.  
 

1.2 Keuze ketenanalyse 

Eliquo voert de ketenanalyse in dit rapport uit voor Transport van aangekochte goederen en diensten 
Afvalwaterbehandeling. 
 

1.3 Doel 

De doelstelling van de ketenanalyse is om in te gaan op aspecten in de waardeketen om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van de bronnen en reductiemogelijkheden van indirecte CO2-emissies binnen de 
keten. 
 

1.4 Ketenanalyse professioneel becommentarieerd 

De ketenanalyse is zelfstandig opgesteld door Eliquo Water & Energy BV en aan de adviseur van 
Organisatiesysteem BV is gevraagd om deze te beoordelen.  
 
De beoordeling bestond uit: 
• Interview met relevante medewerkers Eliquo Water & Energy BV; 
• Beoordelen of de ketenanalyse passend is; 
• Conclusie trekken uit deze beoordeling. 
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2 Aanpak ketenanalyse 

De 4 stappen uit A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational 
Boundaries) geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse en zijn gebruik voor deze rapportage: 
 

1. Beschrijf de betreffende waardeketen. 
Het is noodzakelijk om voor de scope 3 emissie-inventaris een volledige levenscyclus uit te voeren. 

2. Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn. 
Niet alle scope 3 emissiebronnen van het bedrijf zijn relevant, daarom moet bepaald worden welke 
emissie categorieën voor het bedrijf relevant zijn. Dit kan door te kijken naar de omvang van de bron 
en de invloed op de emissiebronnen. 

3. Identificeer de partners in de keten. 
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. Kwantificeer de scope 3 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 Ketenanalyse 

3.1 Beschrijving keten 

Identificeren van processtappen in de keten 
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3.2 Relevante scope 3 categorieën binnen de keten 

Scope 3 
Upstream 
1. Aangekochte goederen en diensten (t.b.v. het project) 

o Leverancier van materiaal en/of materieel  
o Ingeschakelde (onder)aannemers 

6.  Personenvervoer onder werktijd met bedrijfsauto's (t.b.v. het project) 
o Personenwagen (benzine middel) (is verwerkt in scope 1) 
o Personenwagen (diesel middel) (is verwerkt in scope 1) 

7.  Woon- en werkverkeer met eigen vervoer (naar het project) 
o Gedeclareerde km personenwagen (benzine middel) (is verwerkt in scope 2) 
o Gedeclareerde km personenwagen (diesel middel) (is verwerkt in scope 2) 

 
Upstream 1: Inkoop van goederen & diensten (t.b.v. het project) 
Eliquo werkt met een vaste schil van samenwerkingspartners en onderaannemers. Besloten is om alleen 
deze partners uit de keten te betrekken bij het berekenen van CO2-emissie scope 3.  Met deze partijen gaat 
Eliquo zich actief richten om de CO2-uitstoot per project te analyseren en mogelijke reductie te 
bewerkstelligen. De geselecteerde partijen gaan per kwartaal voor elk project een CO2-rapportage 
aanleveren. Eliquo levert hiervoor een format aan, waarin de volgende zaken zijn opgenomen:  

• CO2 specifieke eisen van de opdrachtgever o.b.v. de aanbesteding; 

• CO2 projectambities van Eliquo o.b.v. de aanbesteding; 

• CO2 projectambities van de samenwerkingspartner; 

• CO2 project footprint van de samenwerkingspartner; 

• CO2 project reductie mogelijkheden van Eliquo; 

• CO2 project reductie mogelijkheden van de samenwerkingspartner; 

• CO2 communicatieplan (standaard); 

• CO2 stuurcyclus (standaard). 
 
Het aanleveren van deze rapportage zal als eis opgenomen worden in Purchase Orders.  
 
Op het moment verkeert Eliquo nog in het stadium waarin de samenwerkingspartners en onderaannemers 
worden ingelicht over deze nieuwe werkwijze. Inmiddels heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden 
met Van Hattum en Blankevoort.  
 
Om de CO2-emissie, scope 3 over 2020 te berekenen heeft Eliquo zelf met terugwerkende kracht alle 
gegevens verzameld. Dit geldt voor de projecten ‘Uitbreiding RWZI Dodewaard’ en ‘Instandhouding RWZI 
Simpelveld’. Met de nieuwe werkwijze zal het verzamelen van de gegevens in de toekomst makkelijker gaan 
en zullen deze een nauwkeuriger beeld geven.  
 
Upstream 6: Personenvervoer onder werktijd met leaseauto's (t.b.v. het project) 
Deze emissies worden verwerkt in scope 1 “Brandstofverbruik van de bedrijfsauto (lease & eigendom)” 
 
Upstream 7: Woon- werk verkeer met eigen vervoer (t.b.v. het project) 
Deze emissies worden verwerkt in scope 2 “Zakelijke kilometers met privéauto” 
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3.3 Ketenpartners 

Eliquo heeft de volgende ketenpartners geïdentificeerd: 
 

 Invloed Beïnvloedbaar 
door Eliquo 

Opdrachtgevers Opdrachtgevers kunnen van invloed zijn door eisen te stellen aan de 
uitvoerende partijen. 

Eliquo kan hier een adviserende rol innemen indien hier ruimte voor is.  

Gedeeltelijk 

Directie en 
medewerkers 

De directie en medewerkers maken de keuze voor een onderaannemer 
indien deze niet vast staat vanuit de opdrachtgever.  

Van invloed bij deze keuze is de vestigingslocatie v/d onderaannemer, 
het milieu-, en CO2 bewustzijn en het beschikbare wagenpark. 

Groot 

Leverancier materiaal De leverancier grondstoffen wordt altijd aangestuurd vanuit de 
aannemer. Deze heeft ook vaste samenwerkingen.    

Gedeeltelijk 

Leverancier materieel Opdrachtgevers zijn regelmatig gebonden aan raamcontractanten. Indien 
duurzaamheid een hoog criteria was bij de aanbesteding, zullen deze 
partijen hieraan voldoen.  

Indien geen raamcontracten van toepassing zijn, kan Eliquo deze keuze 
sturen.  

Gedeeltelijk 

Aannemer eigen 
productielocatie en/of 
opslag 

Eliquo kiest in samenspraak met de opdrachtgever welke drie partijen 
worden uitgenodigd om een aanbod te doen. Eliquo kan hier op 
duurzaamheid sturen.  

Nee 

Eigen productielocatie Dit verschilt per leverancier. Eliquo is op de hoogte van de meeste 
productielocaties. Indien mogelijk kan Eliquo hier bij de keuze aan 
materieel leverancier op selecteren.  

Nee 

Transport materieel / 
materiaal 

Afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.  Nee 

Transport materieel Afhankelijk van de werkwijze van de leverancier. Nee 

 
Eliquo werkt zoveel mogelijk samen met vaste partners en onderaannemers. Besloten is om in het kader van 
de CO2- reductie in projecten ook met deze geselecteerde groep de handen in één te slaan. In onderstaand 
overzicht is een opsomming wie deze vaste partners en onderaannemers zijn.  
 

Naam Leverancier /  
(onder) aannemer 

Informatie ontvangen 

Van Hattum en Blankevoort (Onder)aannemer CO2 kwartaalrapportage rapportage 
per project 

Eliquo Hydrok Leverancier en onderaannemer CO2 kwartaalrapportage rapportage 
per project 

WTTwente Leverancier en onderaannemer CO2 kwartaalrapportage rapportage 
per project 

Unidrive Automation  Leverancier en onderaannemer CO2 kwartaalrapportage rapportage 
per project 

Altop Kunststoftechniek Leverancier en onderaannemer CO2 kwartaalrapportage rapportage 
per project 

Dutch spiral Leverancier en onderaannemer CO2 kwartaalrapportage rapportage 
per project 

 
Met deze partijen gaat Eliquo zich actief richten om de CO2-uitstoot per project te analyseren en mogelijke 
reductie te bewerkstelligen. De geselecteerde partijen gaan per kwartaal voor elk project een CO2-

rapportage aanleveren.  
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4 Kwantificering van CO2-emissies 

De cijfers zijn tot stand gekomen door de afgetekende bezoekersregistraties en de afgetekende pakbonnen 
per project in kaart te brengen. Daarna is per bezoeker de afstand vanaf hun bedrijf tot aan het project door 
middel van google maps in kaart gebracht, dit is alleen voor de heenweg gedaan. Dit is gedaan voor het 
project Dodewaard als voor het project Simpelveld. Uit analyse blijkt dat de 6 samenwerkingspartners 
verantwoordelijk zijn voor ongeveer 50% van de transportbewegingen. En zal met hen, zoals aangegeven, 
per project een projectsheet opgesteld gaan worden.  
 

Scope 3 Omvang Eenheid Conversiefactor 2020 

Upstream         

1. Aangekochte goederen en diensten (t.b.v. het 
project) (Samenwerkingspartners)         

Pakbonnen registratie (goederen)         

• Van Hattum en Blankevoort   km 0,103 0,000 

• Eliquo Hydrok 18.222  km 0,103 1,877 

• WTTwente 1.845  km 0,103 0,190 

• Unidrive 270  km 0,103 0,028 

• Altop 168  km 0,103 0,017 

• Dutch spiral 67  km 0,103 0,007 

• Totaal overig 9.682  km 0,103 0,997 

Bezoekersregistratie (diensten)         

• Van Hattum en Blankevoort 19.400  km 0,103 1,998 

• Eliquo Hydrog 18.442  km 0,103 1,900 

• WTTwente 10.692  km 0,103 1,101 

• Unidrive 14.925  km 0,103 1,537 

• Altop 6.496  km 0,103 0,669 

• Dutch spiral 1.428  km 0,103 0,147 

• Totaal overig 95.513  km 0,103 9,838 

subtotaal 1. Aangekochte goederen en diensten voor 
2 projecten       20,306 

Omrekening naar totaal projecten (x factor 1,17)       23,759 

6. Personenvervoer onder werktijd met bedrijfsauto's 
(t.b.v. het project) => scope 1 Omvang Eenheid Conversiefactor   

• Personenwagen (benzine middel) 1.035 Liter 2,740 2,837 

• Personenwagen (diesel middel) 902 Liter 3,230 2,913 

          

7. Woon- en werkverkeer met eigen vervoer (naar het 
project) => scope 2 Omvang Eenheid Conversiefactor   

• Gedeclareerde km personenwagen (benzine klein) 0 km 0,18 0,000 

• Gedeclareerde km personenwagen (benzine middel) 0 km 0,202 0,000 

• Gedeclareerde km personenwagen (benzine groot) 34.363 km 0,236 8,110 

• Gedeclareerde km personenwagen (diesel middel) 1.582 km 0,176 0,278 

• Gedeclareerde km personenwagen (diesel groot) 6.651 km 0,209 1,390 

          

   Totaal Ton/CO2 39,286 

 
Conversiefactor scope 3: www.co2emissiefactoren.nl/ versie 28 januari 2020 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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5 Reductiedoelstellingen en maatregelen 

Op basis van de top 5 van de meest materiele scope 3 emissies en de kwantificering daarvan ligt de focus 
voor de reductiedoelstellingen en maatregelen bij zakelijke kilometers.  
 
Het volgende reductieplan is opgesteld, waarbij de reductiedoelstellingen voor een periode van 4 jaar zijn 
opgesteld ten opzichte van het basisjaar 2020. En voor 2021 is de jaardoelstelling opgesteld.  
Voor scope 3 wordt 2020 het basisjaar. Pas als de cijfers over 2021 bekend zijn, kan er een eerste conclusie 
getrokken worden ten opzichte van dit basisjaar. Eliquo zal naar aanleiding daarvan de onderstaande tabel 
aanvullen en actualiseren. 
 

Nr Omschrijving Verantwoor-
delijke 

Betrokken Datum 
aanpak 

Bespari
ng 
(max) 

Doel % 
2021 

Doel % 
2022 

Doel  % 
2023 

Doel  % 
2024 

Scope 3: reductie (2021/2024 op 4 jaar)   

1 Meten en rijden met 
juiste bandenspanning 

QHSE- Eliquo 
Ketenpartners 

Ketenpartners 2021 7% 1%    

2 Het efficiënt rijden 
stimuleren. 
(Voorlichting toolbox) 

QHSE- Eliquo 
Ketenpartners 

Ketenpartners 2021 5% 1%    

3 Efficiënt projectoverleg 
d.m.v. bijv remote 

QHSE- Eliquo 
Ketenpartners 

Ketenpartners 2021 15% 5%    

4 Bij langdurige projecten 
ver weg overnachten 
i.v.m. heen en weer 
rijden 

QHSE- Eliquo 
Ketenpartners 

Ketenpartners 2021 7% 3%    

5 Het carpoolen 
stimuleren. 

QHSE- Eliquo 
Ketenpartners 

Ketenpartners 2021 10% 2%    

 
Het zijn doelstellingen en maatregelen die Eliquo zelf ook toepast voor reductie binnen scope 1 en 2 
emissies en die ook toepasbaar zijn voor scope 3.  
 
Eliquo werkt met een vaste schil van samenwerkingspartners en onderaannemers. Besloten is om alleen 
deze partners (zie H6) uit de keten te betrekken bij het berekenen van CO2-emissie scope 3. Met deze 
partijen gaat Eliquo zich actief richten om de CO2-uitstoot per project te analyseren en mogelijke reductie te 
bewerkstelligen.  
 
De geselecteerde partijen gaan per kwartaal voor elk project een CO2-rapportage aanleveren. Eliquo levert 
hiervoor een format aan, waarin de volgende zaken zijn opgenomen:  

• CO2 specifieke eisen van de opdrachtgever o.b.v. de aanbesteding; 

• CO2 projectambities van Eliquo o.b.v. de aanbesteding; 

• CO2 projectambities van de samenwerkingspartner; 

• CO2 project footprint van de samenwerkingspartner; 

• CO2 project reductie mogelijkheden van Eliquo; 

• CO2 project reductie mogelijkheden van de samenwerkingspartner; 

• CO2 communicatieplan (standaard); 

• CO2 stuurcyclus (standaard). 
 
Het aanleveren van deze rapportage zal als eis opgenomen worden in Purchase Orders.  
 
Op het moment verkeert Eliquo nog in het stadium waarin de samenwerkingspartners en onderaannemers 
worden ingelicht over deze nieuwe werkwijze. Inmiddels heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden 
met Van Hattum en Blankevoort.  
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6 Kwaliteit van de data 

In onderstaand schema is aangegeven wat de betrouwbaarheid is van de gegevens voor de verschillende 
onderdelen van de CO2-inventarisatie. Uit beoordeling van deze documenten blijkt dat de data als voldoende 
betrouwbaar beschouwd mag worden. 
 

Onderwerp Bron(document)  Kwantificering 
methode 

Kwaliteit van data 

Upstream    

1. Aangekochte goederen en diensten (t.b.v. het project) 
(Samenwerkingspartners) 

• Leverancier van materiaal en/of 
materieel 

Pakbonnen en 
bezoekersregistratie, 
kwartaalrapportage van 
de samenwerkingspartner 

Hoeveelheid km is 

omgerekend naar CO2 
equivalenten 
(www.CO2emissiefactoren.nl) 

Gegevens zijn 
redelijk betrouwbaar. 
Aangezien het 
een globale 
schatting is. Zie 
ook hoofdstuk 2.5 

 

• Ingeschakelde 
(onder)aannemers 

Pakbonnen en 
bezoekersregistratie, 
kwartaalrapportage van 
de 
samenwerkingspartner 

Hoeveelheid km is 

omgerekend naar CO2 
equivalenten 
(www.CO2emissiefactoren.nl) 

Gegevens zijn 
redelijk betrouwbaar. 
Aangezien het 
een globale 
schatting is. Zie 
ook hoofdstuk 2.5 

 

    

6. Personenvervoer onder werktijd met bedrijfsauto's (t.b.v. het project) 

• Personenwagen (benzine 
middel) 

Multi tankcard van de 
Lease maatschappij 

Hoeveelheid liter brandstof 
omgerekend naar CO2-
emissies. 

(www.CO2emissiefactoren.nl) 

Op basis van rekening 
dus zeer betrouwbaar 

• Personenwagen (diesel middel) Multi tankcard van de 
Leasemaatschappij 

Hoeveelheid liter brandstof 
omgerekend naar CO2-
emissies. 

(www.CO2emissiefactoren.nl) 

Op basis van rekening 
dus zeer betrouwbaar 

7. Woon- en werkverkeer met eigen vervoer (naar het project) 

• Gedeclareerde km 
personenwagen (benzine middel) 

Declaratie medewerkers Hoeveelheid km is 

omgerekend naar CO2 
equivalenten (gebaseerd op 
auto met bekende brandstof 
(www.CO2emissiefactoren.nl) 

Declaraties zijn 
betrouwbaar. 

Aangezien 
brandstoftype 
bekend is. 

• Gedeclareerde km 
personenwagen (diesel middel) 

Declaratie medewerkers Hoeveelheid km is 

omgerekend naar CO2 
equivalenten (gebaseerd op 
auto met bekende brandstof 
(www.CO2emissiefactoren.nl) 

Declaraties zijn 
betrouwbaar. 
Aangezien 
brandstoftype 
bekend is. 

 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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7 Bronnen 

De volgende bronnen zijn geraadpleegd. 
- Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 uitgegeven door SKAO d.d. 22-06-2020.  
- 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.  
- Administratie Eliquo.  
- overleg met directie 
- overleg met QHSE-manager, projectleiding, administratie 
- afstanden zijn bepaald via Google maps 
- www.co2emissiefactoren.nl versie 28 januari 2020 
- Gegevens van leveranciers en onderaannemers 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/

