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1. Inleiding 
Deze ketenanalyse van Van Dalen Sloop & Asbest B.V. is een analyse binnen een 

GHG gekozen keten met betrekking tot CO2-prestatieniveau 4 voor de organisatie. 

Een belangrijke manier om inzicht te krijgen in de reductiemogelijkheden buiten de 

bedrijfsgrenzen is het uitvoeren van een ketenanalyse.  

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. heeft gekozen voor het onderwerp slopen.  

Deze rapportage betreft de Scope 3 analyse van de CO2-uitstoot als gevolg van de 

sloopprojecten. 
 
1.1 Bedrijfsactiviteiten 
Binnen Van Dalen Sloop en Asbest B.V. worden de volgende werkzaamheden 

verricht: 

- het aannemen en uitvoeren van sloop- en asbestsaneringsprojecten. 

 

De organisatie streeft ernaar in haar bedrijfsvoering de drie elementen People, Planet 

en Prosperity op harmonieuze wijze te combineren en ziet zich in het kader van de 

CO2-prestatieladder qua ambitieniveau, als middenmoter binnen de branche. Zeker 

op basis van haar doelstellingen binnen Scope 1 en 2 en het feit dat de organisatie 

pas sinds kort volledig zelfstandig is afgesplitst. 

Ook voor de keten die hier uiteengezet is, is dat het geval, daar de organisatie weinig 

invloed heeft op de keten. 

Daar waar mogelijk probeert Van Dalen Sloop & Asbest B.V. wel haar invloed aan te 

wenden binnen de keten en de branche.  

 
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. 

Bij deze ketenanalyse wordt ingezoomd op de ketenstappen inzake het einde van de 

levensduur. 
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1.3 Doel Ketenanalyse 
Het doel van de CO2-prestatieladder is om bedrijven die deelnemen aan 

aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en 

te verminderen. De stimulans voor bedrijven om hierin te participeren is het voordeel 

wat gehaald kan worden bij aanbestedingen door middel van een (fictieve) korting op 

de inschrijvingsprijs.  

Het doel van deze ketenanalyse is het bepalen van de specifieke CO2-

reductiekansen, om daarbij te komen tot reductiedoelstellen.  

Inzicht in Scope 3 en de analyse vormen de basis voor een specifieke 

reductiedoelstelling.  

De voortgang van de doelstelling wordt door meting en monitoring bewaakt op de 

voortgang. Daarnaast vanuit participatie en informatieverstrekking en -deling met en 

door de ketenpartners. 

 

1.4 Opbouw 
De opbouw van deze ketenanalyse is gebaseerd op de methodiek uit hoofdstuk 4 

“Setting Operational Boundaries” uit het GHG-protocol “Corporate Accounting and 

Reporting Standard” waarmee de Scope 3 uitstoot kan worden bepaald.  

De volgende 4 algemene stappen geven de structuur aan deze ketenanalyse: 

1. beschrijving van de waardeketen (hoofdstuk 3); 

2. bepaling van de relevante emissie categorieën (paragraaf 2.3 en 2.4); 

3. het bepalen van de ketenpartners (paragraaf 3.1); 

4. het kwantificeren van de emissies (hoofdstuk 4). 
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2. Aanpak Ketenanalyse 
 
2.1 Inleiding 
De eis uit de CO2-prestatieladder (conform handboek 3.1, 22 juni 2020) die voor de 

rapportage relevant is, betreft eis 4.A.1. Deze eis luidt als volgt: “Het bedrijf kan uit 

scope 3 tenminste 1 analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten 

voorleggen conform de eisen daaraan gesteld”.  

 

De CO2 -prestatieladder is gebaseerd op het internationaal erkende Green House 

Gas Protocol (GHG-protocol). Binnen dit GHG-protocol worden drie scopes 

onderscheiden:  

•  Scope 1: directe emissiebronnen binnen de eigen organisatie;  
•  Scope 2: indirecte emissiebronnen gericht op het verbruik van ingekochte 

elektriciteit;  
•  Scope 3: overige indirecte emissiebronnen veroorzaakt door activiteiten  
  van de eigen organisatie, maar ook emissies van leveranciers.  

 

Dit rapport heeft als doel een emissie-inventarisatie van Scope 3 te doen, met 

daaraan gekoppeld specifieke CO2-reductiemogelijkheden. Daarvoor hebben wij 

gekeken naar de grootste emissiebronnen in Scope 3.  

 
  

 

30 
 
 

emissies vallen ook producten en diensten die worden gedistribueerd, maar niet verkocht (dus 
zonder betaling). Hierin zijn 7 categorieën te identificeren. Zie Tabel 5.1 en het scopediagram. 

 
Meer informatie over deze categorie-indeling staat in Hoofdstuk 5 ‘Identifying Scope 3 emissions’ van 
het GHG Protocol Scope 3 Standard.  
 
Tabel 5.1. Categorie-indeling upstream en downstream scope 3 emissies conform GHG Protocol Scope 3 Standard 

Upstream: Downstream: 

1. Aangekochte goederen en diensten  
2. Kapitaal goederen  
3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet 
opgenomen in scope 1 of scope 2)  
4. Upstream transport en distributie  
5. Productieafval  
6. Personenvervoer onder werktijd (Business Travel)9  
7. Woon-werkverkeer  
8. Upstream geleaste activa  
 

9.   Downstream transport en distributie  
10. Ver- of bewerken van verkochte producten 
11. Gebruik van verkochte producten 
12. End-of-life verwerking van verkochte producten 
13. Downstream geleaste activa  
14. Franchisehouders  
15. Investeringen 
 

 
 

Scopediagram 

 

Figuur 5.1. Het scopediagram van de GHG Protocol Scope 3 Standard.  
  

 
9 De CO2-Prestatieladder neemt ‘business travel’ (de emissies van personen vervoer onder werktijd) mee in de CO2-emissie-inventaris zoals 
bedoeld onder eis 3.A.1.  
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2.2 De gegevens voor CO2-emissie in Scope 3 
Naast de inventarisatie van de Scope 1 en Scope 2 emissies zijn de Scope 3 

emissies voor Van Dalen Sloop en Asbest B.V. geïnventariseerd. 

Dit zijn de indirecte emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van  

Van Dalen Sloop en Asbest B.V., maar die voortkomen uit bronnen die geen 

eigendom zijn. 

 

Bij het in kaart brengen van de Scope 3 emissiebronnen is gebruik gemaakt van het 

SKAO handboek 3.1, 22 juni 2020. 

In dit Handboek wordt onderscheid gemaakt in de volgende up- en downstream 

categorieën: 

Upstream: 
1. Aangekochte goederen en diensten 
2. Kapitaalgoederen 
3. Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in Scope 1 of 2) 
4. Upstream transport en distributie 
5. Productieafval 
6. Personenvervoer onder werktijd (Business Travel) 
7. Woon-werkverkeer 
8. Upstream geleaste activa 
Downstream: 
9. Downstream transport en distributie 
10. Ver- of bewerken van verkochte producten 
11. Gebruik van verkochte producten 
12. End-of-life verwerking van verkochte producten 
13. Downstream geleaste activa 
14. Franchisehouders 
15. Investeringen 
 

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. streeft ernaar om inzicht te krijgen in de emissies 

van de up- en downstream activiteiten. Op basis van relevantie is bekeken welke 

activiteiten de grootste bijdragen leveren aan de Scope 3 emissies.  

Het doel is om te komen tot een rangorde van de meest relevante Scope 3 

emissiebronnen. 

De rangorde heeft als doel om inzicht te verschaffen in welke emissiebronnen meer 

of minder relevant zijn om een reductie aanpak te realiseren. Belangrijk hierbij is dat 

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op deze 

emissiebron. 
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Binnen de organisatie zijn de volgende gegevens inzake de Scope 3 emissies 

opgenomen in de CO2-rapportage. 

 
 
2.3 Bepaling rangorde 
Gezien de activiteiten van Van Dalen Sloop en Asbest B.V. wordt er uitgegaan van 
de volgende belangrijkste Scope 3 emissies: 
 

PMC’s sectoren en 
activiteiten 

Omschrijving van activiteit waarbij 
CO2 vrijkomt 

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

de activiteit 

Potentiële 
invloed van de 
organisatie op 
CO2 uitstoot 

Rangorde 

1. 2. 3. Sector 4. Activiteit 5. 6. 

Upstream 
Slopen, saneren, 
transport Aangekochte goederen en diensten M M M 3 

Slopen, saneren, 
transport Kapitaalgoederen M M M 4 

Slopen, saneren, 
transport 

Brandstof en energie gerelateerde 
activiteiten T T T 11 

Slopen, saneren, 
transport Upstream transport en distributie K K K 10 

Slopen, saneren, 
transport Productieafval (slopen) M M M 1 

Slopen, saneren, 
transport Personenvervoer onder werktijd M M M 2 

Slopen, saneren, 
transport Woon-werkverkeer T T T 14 

Slopen, saneren, 
transport Upstream geleaste activa M M M 5 

Downstream 
Slopen, saneren, 
transport Downstream transport en distributie K K K 9 

Slopen, saneren, 
transport 

Ver- of bewerken van verkochte 
producten K K K 8 

Slopen, saneren, 
transport 

End-of-life verwerking van verkochte 
producten K K K 7 

Slopen, saneren, 
transport Downstream geleaste activa K K M 6 

Slopen, saneren, 
transport Franchisehouders T T T 13 

Slopen, saneren, 
transport Investeringen T T T 12 

G= Groot; M=Middelgroot; K=Klein; T=Te verwaarlozen 
 

Scope 3 (in ton CO2) 1e helft 
2018 

2e helft 
2018 

1e helft 
2019 

2e helft 
2019 

1e helft 
2020 

2e helft 
2020 

1e helft 
2021 

Vliegverkeer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Openbaar vervoer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Personenvervoer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 0,018 0,000 
Woon-werkverkeer 3,136 2,940 4,072 0,000 0,000 0,970 0,000 
Totaal 3,136 2,940 4,072 0,000 0,109 0,989 0,000 
        
Scope 3 (in ton CO2) 1e helft 

2018 
2e helft 
2018 

1e helft 
2019 

2e helft 
2019 

1e helft 
2020 

2e helft 
2020 

1e helft 
2021 

Afvalverwerking 44,200 9,006 22,713 0,000 175,249 987,307 0,000 
Totaal 44,200 9,006 22,713 0,000 175,429 987,307 0,000 
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2.4 Definitieve rangorde  
Vanuit de bepaling van de rangorde behoren de volgende onderwerpen tot de top 6: 
1. productieafval (slopen); 
2. personenvervoer tijdens werktijd; 
3. aangekochte goederen en diensten; 
4. kapitaalgoederen; 
5. upstream geleaste goederen; 
6. downstream geleaste goederen. 
 
2.5 Selectie onderwerp voor de ketenanalyse 
Uit de top 6 dient de organisatie 1 onderwerp te kiezen op basis waarvan de 
ketenanalyse wordt opgesteld. 
 
Binnen de organisatie is gekozen om voor het volgende onderwerp een ketenanalyse 
op te stellen: 
1. productieafval (slopen). 
 

PMC’s sectoren en 
activiteiten 

Omschrijving van activiteit waarbij 
CO2 vrijkomt 

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

de activiteit 

Potentiële 
invloed van de 
organisatie op 
CO2 uitstoot 

Rangorde 

1. 2. 3. Sector 4. Activiteit 5. 6. 

Upstream 
Slopen, saneren, 
transport Productieafval (Slopen) M M M 1 
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3. Waardeketen 
In de waardeketen inzake de sloopprojecten staan de opdrachtgever, uitvoerder 

(sloper) en afvalverwerker centraal. 

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. heeft binnen deze keten de rol om als uitvoerder 

(sloper) conform de wettelijke eisen te zorgen voor de sloop van de projecten.  

 

De keuzes die door de betrokken partijen worden genomen met betrekking tot het 

slopen hebben invloed op de totale CO2-emissie van de hele waardeketen. Alle 

partijen realiseren zich dat de keuze voor een milieuvriendelijke variant de beste is. 

De opdrachtgever heeft de keuze om alleen die partijen te selecteren die de 

milieuvriendelijke variant toepassen. Inzicht in de verschillende partijen op de markt 

op basis van dit proces is daarvoor noodzakelijk om die keuze te kunnen maken.  

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. ziet het als haar taak om de opdrachtgevers dit 

inzicht te bieden en hen te helpen een milieu verantwoordelijke keuze te maken. Wij 

zijn echter wel van mening dat de uiteindelijke keuze bij de opdrachtgever ligt, en de 

opdrachtgever hieromtrent alleen kunnen stimuleren. 
 

Schakels in de keten “Sloop” 

 

 
 

Alle afvalstromen worden in containers naar de verhuurder en/of vergunde be-

/verwerkers getransporteerd voor hergebruik of verwerking. 
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Voor de sloop zitten binnen de gehele waardeketen nog de volgende onderdelen: 

 
 

Echter heeft Van Dalen Sloop & Asbest B.V. binnen deze onderdelen geen enkele 

invloed met uitzondering van het na de sloop geschikt maken van afvalstoffen naar 

secundaire grondstoffen. Daarnaast is vanuit de leeftijd van een te slopen object 

geen inzicht te verschaffen in het effect. 

 

3.1 Ketenpartners 
De ketenpartners die bij de verschillende stappen binnen de keten betrokken zijn 

betreffen: 

- de opdrachtgevers; 

- de leveranciers; 

- de transporteurs; 

- de afvalverwerkers. 

Binnen deze ketenpartners treedt Van Dalen Sloop & Asbest B.V. op als slooppartij. 
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4. Emissie kwantificatie Slopen 
Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit Scope 3 middels twee 

ketenanalyses*.  
*  Kleine organisaties dienen bij eis 4.A.1 slechts één ketenanalyse voor een van de twee meest 

materiële emissies uit de rangorde te maken. 

 

Voor het in kaart brengen van Scope 3 emissies is gebruik gemaakt van de gegevens 

inzake de productieafval (slopen). In deze ketenanalyse zijn de Scope 3 emissies in 

kaart gebracht voor de sloopprojecten.  

 
4.1 Het te slopen object 
Als er wordt gekeken naar de gehele levenscyclus van het te slopen object, dient de 

bouw van het object meegenomen te worden.  

Dit zou betekenen dat de materiaalgegevens van de bouw van het object bekend 

dienen te zijn. Daarnaast zouden dan ook de gegevens inzake het transport van de 

grondstoffen naar de fabriek, de fabricage in de fabriek, het transport van de 

bouwmaterialen, het materieel en het personeel naar de bouwlocatie gebruikt dienen 

te worden om de totale CO2-emissie van het gebouwde object inzichtelijk te hebben. 

Aangezien deze gegevens niet meer te achterhalen zijn, zijn deze niet meegenomen 

in deze ketenanalyse. 

 

4.2 Transport naar sloopobject 
Om een sloopproject uit te kunnen voeren zal transport naar de locatie moeten plaats 

vinden. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in de volgende 

transportbewegingen: 

- transport van het materieel (inhuur); 

- transport van het personeel (eigen); 

- transport van de gehuurde containers ten behoeve van de afvalscheiding (inhuur). 

 

4.2.1 Transport van het materieel 
Om de sloopprojecten goed te kunnen uitvoeren is het gebruik van materieel 

essentieel. Hiervoor zal het materieel naar de locatie worden getransporteerd, 

waarbij CO2-emissies ontstaan. Dit transport wordt uitbesteed. 

Met een gemiddelde afstand van 40km tot de projectlocatie en gemiddeld 10 grote 

projecten op jaarbasis, zou er in totaal 400km enkele reis met het materieel gereden 

zijn.  

Dit zou betekenen dat de aanvoer zorgt voor een CO2-uitstoot van 0,513 ton CO2. 
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4.2.2 Transport van het personeel 
Tijdens de sloop van een object zal het personeel dagelijks naar de projectlocatie 

rijden. Binnen de organisatie is een vijftal eigen werkbussen aanwezig. In 2020 is 

door deze bussen 5.244 liter diesel getankt. Dit komt overeen met een CO2-uitstoot 

van 16,938 ton CO2. Deze CO2-uitstoot is meegenomen in Scope 1. 

Deze CO2-uitstoot is niet geheel te relateren aan de sloopwerkzaamheden. Nader 

onderzoek dient aan te tonen welk gedeelte specifiek toe te wijzen is aan de 

sloopprojecten. 

 

4.2.3 Transport van containers ten behoeve van de afvalscheiding 
De wetgeving inzake slopen geeft aan dat de afvalscheiding zoveel als mogelijk op 

de slooplocatie dient plaats te vinden. Hiervoor worden afvalcontainers gebruikt. Van 

Dalen Sloop & Asbest B.V. huurt deze afvalcontainers en laat deze op de 

projectlocatie plaatsen. 

De CO2-emissies inzake de aanvoer van de containers kan bepaald worden aan de 

hand van de afstand van de bedrijfslocatie van de verhuurder tot de projectlocatie, en 

het aantal containers dat geleverd wordt en eventueel tussentijds wordt gewisseld. 

Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met de hoeveelheid containers 

die per rit aangevoerd kunnen worden.  

Indien wordt uitgegaan van de in paragraaf 4.4 genoemde afvalhoeveelheden en de 

inhoud van 20m3 per container, zouden in 2020 74 containers naar de verschillende 

projectlocaties zijn aangevoerd. 

Met een gemiddelde afstand van 40km tot de projectlocatie, zou er in totaal 2.960 

kilometer enkele reis met de containers gereden zijn.  

Dit zou betekenen dat de aanvoer zorgt voor een CO2-uitstoot van 0,628 ton CO2. 

 
4.3 Het slopen van het object 
Tijdens de sloop van het object wordt materieel ingezet om de sloop uit te voeren.  

Binnen de organisatie is een aantal kranen aanwezig welke ingezet worden tijdens 

onder andere de sloopwerkzaamheden.  

Het verbruik van de kranen kwam in 2020 uit op 30.957 liter met een CO2-emissie 

van 99,991 ton CO2. 

Deze CO2-uitstoot is meegenomen in Scope 1. 
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4.4 Afvalstromen 
Zoals gemeld komen er afvalstromen vrij tijdens de sloop van een object.  

De data inzake de afvalstromen worden door Van Dalen Sloop en Asbest B.V. in de 

financiële administratie bijgehouden. 

De gegevens inzake de hoeveelheden van de verschillende afvalstromen zijn 

hiervoor gebruikt. 
Afvalstroom Verwerking Hoeveelheid  

(in ton) 

BSA ASI 264,85 

A-Hout Recycling 82,78 

B-Hout Verbranding 34,46 

C-Hout Verbranding 4,02 

Gips Recycling 2,94 

Totaal 389,05 

 

4.5 Afvoer van de afvalstromen 
De afvalstromen welke vrijkomen op de slooplocatie worden in containers uiteindelijk 

afgevoerd naar erkende be-/ verwerkers. Dit gebeurt door de verhuurder van de 

afvalcontainers.  

Om de CO2-uitstoot van de afvoer van afvalstromen te berekenen dient bij de 

verhuurder nagevraagd te worden of de containers eerst naar de bedrijfslocatie van 

de verhuurder gaan of dat deze rechtstreeks naar de erkende be-/ verwerkers gaan. 

Mogelijk dat er zelfs een combinatie van toepassing is.  

Indien wordt uitgegaan van de in paragraaf 4.4 genoemde afvalhoeveelheden en de 

inhoud van 20m3 per container, zouden in 2020 74 containers naar de verschillende 

projectlocaties zijn aangevoerd. 

Met een gemiddelde afstand van 40km tot de projectlocatie, zou er in totaal 2.960km 

enkele reis met de containers gereden zijn. Hierbij is er vanuit gegaan dat de 

containers eerst naar de bedrijfslocatie van de verhuurder gaan. 

Dit zou betekenen dat de afvoer zorgt voor een CO2-uitstoot van 244,137 ton CO2. 

 

4.6 Transport vanaf sloopobject 
Het materieel wordt na afronding van het sloopproject weer vervoerd naar de eigen 

bedrijfslocatie.  

Met een gemiddelde afstand van 40km tot de projectlocatie en gemiddeld 10 grote 

projecten op jaarbasis, zou er in totaal 400km enkele reis met het materieel gereden 

zijn.  

Dit zou betekenen dat de afvoer zorgt voor een CO2-uitstoot van 0,513 ton CO2. 
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4.7 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totale uitstoot in de 

keten. 

 
Omschrijving Onderverdeling Hoeveelheid CO2-emissie 
Sloopobject -- -- -- 
    
Transport aanvoer: materieel 400 kilometer 0,513 ton CO2 
 personeel (Scope 1) 5.244 liter diesel 16,938 ton CO2 
 containers 2.960 kilometer 0,721 ton CO2 
    
Sloop inzet materieel (Scope 1) 30.957 liter diesel 99,991 ton CO2 
    
Afvalstromen BSA 264,85 ton 92,61 ton CO2 
 A-Hout 82,78 ton 12,00 ton CO2 
 B-Hout 34,46 ton 2,58 ton CO2 
 C-Hout 4,02 ton 0,30 ton CO2 
 Gips 2,94 ton 0,59 ton CO2 
    
Transport afvoer: materieel 400 kilometer 0,513 ton CO2 
 containers 2.960 kilometer 244,137 ton CO2 
    
  Totaal: 470,800 ton CO2 
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5. Plan van aanpak met verbetermogelijkheden 
Het terugdringen van de CO2-uitstoot bij het slopen kan allereerst gerealiseerd 

worden door het terugdringen van de transportafstanden in combinatie met de afvoer 

van afvalstromen.  

Daarnaast kan een reductie worden gerealiseerd door het inzetten van 

energiezuiniger materieel. 

 
5.1 Inzicht in het materieel 
Om een beter beeld te krijgen in de mogelijke CO2-reductie zal gekeken worden of 

het mogelijk is om het (gemiddelde) verbruik van het ingezette materieel bepaald kan 

worden.  

Mogelijk dat vanuit de (gemiddelde) verbruiksgegevens nog een CO2-reductie 

behaald kan worden. 

Daarnaast kan gedacht worden aan de elektrificatie van het materieel. 

 

5.2 Inzicht in het vervoer van het personeel 
Om een beter beeld te krijgen in de mogelijke CO2-reductie zal gekeken worden of 

het mogelijk is om het gemiddelde verbruik van het personenvervoer te achterhalen. 

Daarnaast dient gekeken te worden of het mogelijk is om het vervoer inzake de 

sloopprojecten inzichtelijk te krijgen. Zoals gemeld in paragraaf 4.2.2 is het vermelde 

verbruik niet geheel te relateren aan de sloopwerkzaamheden. 

Door dit verbeterde inzicht zal een specifieke (Scope 1) doelstelling kunnen worden 

geformuleerd. 

 
5.2 Inzicht in het transport 
Om een beter beeld te krijgen in de mogelijke CO2-reductie zal gekeken worden of 

het mogelijk is om de transportafstanden inzake de afvalstromen van de projecten 

naar de (uiteindelijke) afvalverwerker, te achterhalen zijn.  

Daarnaast kan dan gekeken worden of het mogelijk is om de verschillende 

transportmiddelen en de bijbehorende verbruiken inzichtelijk te maken zijn. 

Tevens kan gekeken worden naar de andere mogelijkheden om de 

transportafstanden te verkleinen. 
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5.3 Afzet afvalstromen 
Om een mogelijke CO2-reductie te realiseren kan worden gekeken of het mogelijk is 

om de afvalstromen nog meer te recyclen/hergebruiken, eventueel door meer uit te 

sorteren op de slooplocatie. Hierdoor kan circulair worden gesloopt. 

Hiervoor dient als eerste gekeken te worden naar de wettelijke mogelijkheden, in 

LAP3 is de mogelijke be/verwerking van afvalstormen door de overheid bepaald. 

Daarna kan worden gekeken of het (logistiek en/of financieel) mogelijk is om te 

kiezen voor een andere be-/verwerking van de afvalstromen. 

 

5.4 Aansluiting bij het VERAS initiatief 
Om meer inzicht en ondersteuning vanuit de branche te krijgen is gekozen om aan te 

sluiten bij het VERAS CO2 branche initiatief.  

Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 

enerzijds emissie reduceren en anderzijds kosten besparen als gevolg van een 

zuinigere bedrijfsvoering. 

Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 1% 

emissie gaan reduceren ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Jaarlijks worden 2 plenaire bijeenkomsten voor alle leden georganiseerd. 

 
5.5 Doelstellingen en monitoring 
De doelstelling is om een reductie van 47,08 ton CO2, zijnde 10%, te realiseren 

binnen 2 jaar.  

Elk halfjaar zullen de benodigde gegevens worden opgevraagd om deze rapportage 

aan te vullen en de ontwikkelingen inzake de doelstelling te monitoren.  

Tevens kunnen, indien mogelijk, subdoelstellingen worden geformuleerd op basis van 

de ontwikkelingen en uitbreiding van de gegevens. 
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6. Verklaring opstellen ketenanalyse 
Om aan de eisen van niveau 4 te kunnen voldoen heeft Van Dalen Sloop & Asbest 

B.V. aan vdPas Consultancy B.V. gevraagd om bij de analyse ondersteuning te 

bieden. Daarmee geven we invulling aan eis 4.A.3, waarin bepaald wordt dat 

tenminste één van de analyses professioneel wordt ondersteund of 

becommentarieerd moet worden door een ter zake bekwaam, erkend onafhankelijk 

kennisinstituut. 

 

Deze ketenanalyse is opgesteld door John Peters.  

De ketenanalyse is daarnaast gecontroleerd door Jeroen van de Pas die verder niet 

betrokken geweest is bij het opstellen van deze analyse, wat de onafhankelijkheid 

van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. 

De gegevens zijn correct, volledig en juist verwerkt in de analyse. 
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7. Bronnenlijst 
 
* CO2-prestatieladder, generiek handboek SKAO 

versie: 22 juni 2020 
 

* Broeikasgasemissies - Directe en vermeden emissies Royal Haskoning 
versie: 14 oktober 2010 
 

* CO2-kentallen afvalscheiding CE Delft 
versie: september 2007 
 

* Greenhouse Gases- Part 1: specification with  
 guidance at the organization level for quantification and  
 reporting of greenhouse gas emissions and removals NEN-ISO 14064-1 
 

* The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting  
 and Reporting Standard  
 versie: maart 2004 
 

* www.CO2emissiefactoren.nl   
met onder andere de volgende bronnen: 
- Nederlandse lijst Energiedragers en standaard  

CO2 emissiefactoren   RVO 
- Emissiecijfers openbaar vervoer  Stimular 
- STREAM goederenvervoer 2020  CE Delft 
- CO2-emissiefactoren stroom  Milieucentraal, 

Stimular 
- Emissiekentallen elektriciteit  CE Delft 
 

* Besluit bouwwerken leefomgeving 
 
* Landelijk Afval Beheerplan, maart 2021  
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