
  

Ketenanalyse scope 3 – Downstream transport 
 

1. Methode berekenen CO2-emissies  
Elk jaar rapporteren wij onze CO2-uitstoot volgens het internationaal erkende Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol). Hierin worden scope 1, 2 en 3 emissies onderscheiden. Om de meest omvangrijke scope 3 emissies in 
kaart te brengen, hebben we in 2020 een rekenmodel ontwikkeld, die voldoet aan de NEN-EN 16258 norm. Hierin 
worden de CO2-emissies uit de transportbewegingen over de weg vanuit de productielocatie in Sint-Oedenrode 
(inclusief het voor- en natransport) naar klanten berekend.  
 

1.1 NEN-EN 16258  
Voor het kiezen van de juiste rekenmethode is gebruik gemaakt van de norm ‘NEN-EN 16258 Methode voor 
berekening en verklaring omtrent energieverbruik en broeikasgasemissies in vervoersdiensten (goederen en 
passagiersvervoer)’. Deze norm beschrijft algemene principes, definities, systeemgrenzen, berekeningsmethoden 
en tot slot aanbevelingen over welke data nuttig kunnen zijn voor het berekenen van de emissies (CEN, 2012). 
Voorafgaand aan het maken van de CO2-berekeningen is een lijst met parameters opgesteld. Deze lijst is 
gebaseerd op de belangrijke termen en karakteristieken uit de eerdergenoemde norm. De lijst is opgesplitst in 
twee delen: de parameters die vereist zijn voor de berekening en de optionele parameters die de nauwkeurigheid 
van de berekening vergroten (tabel 1). 
 

Vereiste parameters Optionele parameters 

Vrachtbrief Naam transporteur  

Datum Naam klant 

Begin- en eindpostcode Ordernummer (NLS/NLP)  

Type voertuig Gewicht (kg)  

Brandstofverbruik (km/l) Euronorm  

Type rit (FTL/LTL)  

Grondslag (aantal laadmeters + laadfactor)  

Tabel 1. Parameters berekenen CO2-emissies 

 
1.2 Dataverzameling  

Op basis van de vereiste en optionele parameters worden objectieve gegevens verzameld. Dit wordt gedaan 
middels een big-data-analyse. Aan de hand van de parameters worden transportdatasets maandelijks opgevraagd 
bij onze zes transporteurs. Deze sets worden vervolgens gebruikt voor het invoeren van het rekenmodel. Ten 
behoeve van de validiteit zijn zoveel mogelijk transportgegevens gebruikt die bij Ahrend bekend zijn via de 
transporteurs en interne databases. Om de betrouwbaarheid van de data te controleren wordt de data afkomstig 
van de transporteurs vergeleken met de data uit de interne documenten van Ahrend. Indien actuele data 
ontbraken, zijn standaardwaarden gebruikt ter aanvulling. De NEN-EN 16258-norm staat het gebruiken van 
standaardwaarden toe, mits het volgende wordt vermeld: welke waarde is gebruikt, de bron van deze waarde, de 
reden voor de keuze van de bron en tot slot de beredenering waarom gekozen is voor een standaardwaarde in 
plaats van een specifiek gemeten waarde (CEN, 2012). Voor de volgende parameters zijn indien nodig 
standaardwaarden ingevuld: type voertuig, brandstofverbruik, laadmeters en lege af en aanrijkilometers. 
Wanneer het type voertuig onbekend was, is de keuze gemaakt voor een standaardtrailer met een 
brandstofverbruik van 3,70 km/l. Indien de laadmeters ontbraken, is uitgegaan van een volle wagen. De 
standaardwaarden werden alleen ingezet als er geen daadwerkelijke gegevens beschikbaar waren. Tenslotte 
wordt voor het voor en natransport in alle berekeningen een standaard van 50 kilometer gehanteerd. In de 
transportsector is het gebruikelijk om een standaard van 50 kilometer te hanteren voor de lege aan en afrij 
kilometers. 
 

1.3 CO2-emissieberekeningen  
De rekentool is systematisch opgebouwd. Voor het toepassen van de CO2-emissieberekeningen zijn drie formules 
geïmplementeerd. De formules voor het berekenen van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn afkomstig 
uit de handleiding van Panteia, die gebaseerd is op de NEN-EN 16258 (Panteia, 2014). Voor het berekenen van 
het totale aantal afgelegde kilometers van de orders van de klanten van Ahrend, is de formule voor het berekenen 
van de afgelegde afstand op basis van de grotecirkelafstand gebruikt (Oosterhoff, 2020). In de formules zijn de 
volgende standaardwaarden gebruikt: 

 CO2-emissiefactoren uit de lijst: CO2-emissiefactoren van brandstoffen. Deze lijst biedt eenduidige 
basiscijfers voor instrumenten om CO2-uitstoot te berekenen (CO2emissiefactoren, 2020). De CO2-
emissiefactoren voor Well-to-Wheel worden gebruikt in de formules; 



  

 Berekenen afgelegde kilometers: Postcodetabel met hierin een weergave van de postcodes gekoppeld 
aan de lengte- en breedtegraad (AggData, 2020). 

 
De rekentool is ontwikkeld voor het toepassen van de meetmethodes op de transportdatasets van Ahrend en de 
transporteurs. De rekentool is ontwikkeld in Excel en bestaat uit vijf tabbladen (dashboard, rekentool, afstanden, 
parameters en kentekennummers). De functionaliteit van de rekentool is als volgt: 

 Importeert datasets van andere Excelbestanden 

 Berekent CO2-emissies uit (geïmporteerde) datasets 

 Vergelijking van de CO2-emissies op basis van klantnamen, transporteurs, type wagens, landen en steden 
 

1.3.1 Voorbeeldberekening CO2-emissies  
Allereerst moet volgens de NEN-EN-norm de verschillende LEG’s van een transportdienst met de bijbehorende 
activiteiten worden geïdentificeerd. Binnen Ahrend zijn de volgende drie LEG’s van toepassing:  

1. LEG 1 (voortransport): Met het voortransport worden de lege voorrijkilometers bedoeld. Dit zijn de 
kilometers die worden gereden voor het ophalen van de order vanaf de standplaats van de vervoerder 
naar de productielocatie in Sint-Oedenrode; 

2. LEG 2 (hoofdtransport): Met het hoofdtransport wordt het stuk transport bedoeld vanaf de 
productielocatie in Sint-Oedenrode naar de klant(en). Het hoofdtransport kan worden onderverdeeld in 
vollewagenvervoer (FTL) en deelladingvervoer (LTL); 

3. LEG 3 (natransport): onder het natransport vallen de lege terugrijkilometers. Dit zijn de kilometers vanaf 
de laatste klant naar de productielocatie in Sint-Oedenrode en/of de standplaats van de transporteur.  

 
Het calculeren van de CO2-emissies van een transportdienst FTL (LEG 1, 2 en 3) binnen Ahrend ziet eruit als volgt 
(figuur 1).   
 

Benodigde gegevens:  

 Afgelegde afstand LEG 1: 50 km 

 Afgelegde afstand LEG 2: 27 km 

 Afgelegde afstand LEG 3: 50 km 

 Type rit: FTL 

 Datum: 02-01-2020 

 Laadmeters order: 13,6  

 Gemiddeld brandstofverbruik standaardtrailer van transporteur A: 3,39 km/l 

 CO2-emissiefactor diesel: 3,24 kg CO2/eenheid (WtW) 
 
Calculatie CO2-uitstoot LEG 1:  

 Dieselverbruik: 50 km / 3,69 km/l = 13,55 l 

 CO2-uitstoot: 13,55 l x 3,24 kg CO2e/l = 43,9 kg CO2e (WtW) 
 
Calculatie CO2-uitstoot LEG 2:  
Dieselverbruik: 27 km / 3,39 km/l = 7,96 l 
CO2-uitstoot LEG 2: 7,96 l x 3,24 kg CO2e/l = 25,80 kg CO2e (WTW) 
 
Calculatie CO2-uitstoot LEG 3:  

 Dieselverbruik: 50 km / 3,69 km/l = 13,55 l 

 CO2-uitstoot: 13,55 l x 3,24 kg CO2e/l = 43,9 kg CO2e (WtW) 
 
Calculatie totale uitstoot van de transportdienst: 

 CO2-uitstoot LEG 1 + CO2-uitstoot LEG 2 + CO2-uitstoot LEG 3 = 43,9 kg CO2e + 25,80 kg CO2e + 43,9 kg CO2e = 113,6 kg CO2e (WtW) 
 

  Fig. 1. Voorbeeldberekening FTL transportdienst van Ahrend 

 

2. Analyse 2020  
 
Aan de hand van de verzamelde data en de methode voor het berekenen van de CO2-emissies, beide beschreven 
in het voorgaande hoofdstuk, is de uitstoot van kooldioxide voor Ahrend in het jaar 2020 berekend. De analyse 
richt zich uitsluitend op het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van de transportbewegingen over de weg vanuit 
de productielocatie van Ahrend in Sint-Oedenrode (inclusief voor- en natransport) naar haar nationale en 
internationale klanten.  
 

2.1 Totaal CO2-emissies  



  

 
Gedurende de periode januari 2020 tot en met december 2020 hebben de transporteurs in totaal 2.965 ritten 
gereden naar klanten. Tijdens deze ritten zijn in totaal 757.637  kilometers afgelegd. Het totaal aan CO2-emissies 
uit de ritten komt neer op 604.818 kg/CO2e of ook wel 604 ton/CO2e. 
 
Figuur 2 laat zien dat LEG 2 (hoofdtransport) verantwoordelijk is voor meer dan de helft (61%) van de CO2-emissies 
(370.992 kg/CO2e). Zowel het voor- als het natransport veroorzaakt 19% van de CO2-emissies (116.913 kg/CO2e). 
Om de CO2-uitstoot per gereden kilometer te kunnen berekenen, wordt het totaal aan CO2-emissies gedeeld door 
het totaal aantal gereden kilometers (604.818 kg CO2e/ 757.637 km). Het aantal kilogram CO2 per gereden 
kilometer komt (afgerond op één decimalen) neer op: 0,8 kg CO2/km. 
 

2.2 CO2-uitstoot per land  
Ahrend leverde gedurende de bovengenoemde periode in 13 verschillende landen. 89% van de ritten waren 
bestemd voor nationale klanten. Tijdens deze nationale ritten werd meer dan de helft (56%) van het totaal aan 
CO2-emissies uit LEG 2 veroorzaakt (NL: 
208.582 kg/CO2e). In totaal werden 335 
internationale ritten gereden. Het 
internationale transport was gezamenlijk goed 
voor 44% van het totaal aan CO2-emissies uit 
LEG 2 (162.411 kg/CO2e). Binnen het 
internationale transport, werden de meeste 
CO2-emissies veroorzaakt door England (UK: 
49.689 kg/CO2e) en Duitsland (DE: 44.946 
kg/CO2e). Ritten naar Frankrijk (331 kg/CO2e) en 
Luxembourg (207 kg/CO2e) veroorzaakte de 
minste CO2-emissies. Figuur 3 weergeeft de 
CO2-emissies per land. In de categorie ‘overige’ 
zijn zeven landen (BE, FI, FR, IT, LU, NO, PT) 
samengevoegd die per land verantwoordelijk 
waren voor minder dan 3% van de totale CO2-
uitstoot.   
 

2.3 Marktgemiddelden  
Voorafgaand aan de analyse is gezocht naar openbare CO2-footprints en marktgemiddelden voor het 
goederenvervoer. Deze zijn vervolgens vergeleken met de resultaten verkregen uit de CO2-analyse. Vanuit de 

markt worden voor middelgrote en 
grote vrachtwagens de volgende 
gemiddelden benoemd: 0,758 kg 
CO2/km en 1,101 kg CO2/km (Stichting 
Stimular, 2020). Uit de resultaten is 
gebleken dat Ahrend beter scoort dan 
de gemiddelden uit de markt. Zo is de 
gemiddelde uitstoot voor hun 
middelgrote vrachtwagens 0,153 kg 
CO2/km lager dan het marktgemiddelde 
(20%), en voor de grote vrachtwagens is 
dat maar liefst 0,208 kg CO2/km (20%). 
Een mogelijke verklaring voor de lagere 
CO2-uitstoot per kilometer is dat de 
wagens zeer zuinig rijden. Het 
gemiddelde bereik van de middelgrote 
vrachtwagens is 4,7 km per liter 

brandstof en van de grote vrachtwagens 3,7 
km. Dit is aanzienlijk hoger dan het marktgemiddelde, 2,9 km (Webfleet, 2020). Tevens gaven alle transporteurs 
aan (tabel 2) dat zij hun chauffeurs trainen en goed letten op de bandenspanning van de wagens. Beide 
maatregelen dragen bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot en het vergroten van de zuinigheid.  
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3. Reductie maatregelen  
Naast het berekenen van de CO2-emissies uit de transportbewegingen van Ahrend, wordt ook onderzocht hoe 
deze emissies kunnen worden gereduceerd. Om inzicht te krijgen in welke maatregelen er zijn op het gebied van 
CO2-reductie is allereerst de website van Lean & Green geraadpleegd (Lean & Green, 2020). Vervolgens zijn de 
maatregelen geïnventariseerd en verwerkt in een enquête die jaarlijks wordt opgestuurd naar onze transporteurs. 
Hierdoor word inzicht verkregen in welke maatregelen al door de transporteurs worden getroffen. Een overzicht 
van deze maatregelen kan worden teruggevonden in paragraaf 3.1. Naast het inventarissen van de huidige 
maatregelen wordt tevens de potentie berekend van de overige reductie maatregelen. De reducerende 
maatregelen die Ahrend het komende jaar wil gaan nemen, zijn terug te vinden in paragraaf 3.2.  
 

3.1 Huidige maatregelen  
 

Maatregel* Wat houdt de maatregel in  Reductie** Aantal 
transpor-

teurs  

(1) Vernieuwing 
wagenpark 

Overstappen op zuinigere voertuigen CO2 besparing tussen de  5-
10 % 

6 van de 6 

(2) Snelheids- begrenzers Met het plaatsen van snelheidsbegrenzers in de 
vrachtwagens wordt de maximale snelheid van de 

voertuigen afgesteld naar 80 à 85 km/per uur. Volgens VITO 
rijden de vrachtwagens volgens dan het meest 

brandstofefficiënt 

CO2 besparing tussen de  6-
8 % 

4 van de 6 

(3) Optimaliseren 
transportplanning 

De transportplanning wordt geoptimaliseerd door het 
gebruik van ORTEC. Hierdoor worden onnodige kilometers 
worden vermeden. Ook biedt dit de mogelijkheid voor het 

leveren van meer zendingen en dus verhoging van de 
beladingsgraad 

10% minder kilometers 6 van de 6 

(4) Banden op spanning De bandenspanning wordt op het juiste niveau te houden, 
hierdoor word de rolweerstand vermindert en daarmee het 

brandstofverbruik 

CO2 besparing tussen de  
2,5 – 0,5 % 

6 van de 6 

(5) Training & monitoring 
chauffeurs 

Door het geven van tips en trainingen aan chauffeurs over 
een zuinige rijstijl wordt brandstof en dus CO2-uitstoot 

bespaard 

CO2-besparing op 
vlootniveau 1-4% en tot 8% 

per chauffeur 

6 van de 6 

Tabel 2. Maatregelen getroffen in het jaar 2020 of eerder 

 
*Naast de bovengenoemde maatregelen onderzoekt Ahrend ook de potentie van andere mogelijkheden, zoals: 
(6) overstap op  alternatieve brandstoffen (elektrisch, waterstof, aardgas en biobrandstof), (7) inzet LZV’s/ 
ecocombi’s (8) gebruik logistieke hubs, (9) inzet dubbele laadvloer en (10) modal shift. De maatregelen 6 en 7, 
zullen verder worden besproken in 3.2. De drie andere maatregelen (8,9 en 10) worden voor nu buiten 
beschouwing gelaten maar zullen wel verder worden onderzocht voor toekomstige transportdiensten.  
**Voor de CO2-besparing van maatregelen 1,2,3,5 en 6 is het rapport ‘Kennisboring Lean & Green’ van TNO 
geraadpleegd. Hierbij is het besparingspotentieel aangehouden afkomstig van de TNO expert en niet wat 
commerciële bronnen vermelden (TNO, 2013).   
 

3.2 Reductie maatregelen en doelstellingen 2021 
Met toekomstige maatregelen worden maatregelen bedoelt die tot op heden nog niet zijn genomen. Daarnaast 
zijn het maatregelen die zullen worden toegepast op het transport in het jaar 2021. Tevens zijn aan de 
maatregelen reductiedoelstellingen gehangen die dienen te worden behaald voor 1 januari 2023. Hierin is 
onderscheid gemaakt tussen het internationaal en nationaal transport.   
 

3.2.1. Internationaal: inzet truck met twintrailer op alternatieve brandstof, ‘liquefied natural gas’ (LNG) 
Tot en met 31 december 2021 worden er tien internationale ritten gereden met een truck met twintrailer die rijdt 
op de duurzamere brandstof LNG, oftewel vloeibaar aardgas. LNG heeft meerdere voordelen ten opzichte van 
diesel, zo is rijden op LNG schoner en zijn deze vrachtwagens stiller. Voor meerdere grootschaligere internationale 
projecten  zullen deze LNG trucks met twintrailers worden ingezet. Door de grotere laadcapaciteit van deze trucks, 
wordt niet alleen de CO2-uitstoot gereduceerd, maar ook het aantal gereden kilometers. Zo staat bijvoorbeeld de 
inzet van één twintrailer gelijk aan twee standaardtrailers. De doelstelling voor het internationale transport in 
2021 luidt als volgt:  

 



  

20 trucks met standaardtrailer (die rijden op diesel) zullen worden vervangen door tien trucks met twintrailer (die 
rijden op  LNG) tot en met december 2021. Hierbij wordt tussen de 30-40 % CO2 gereduceerd en 40% minder 

kilometers gereden t.o.v. het huidige transport. 
 
Het berekende reductiepotentieel (CO2 en kilometers) wat wordt benoemd in bovengenoemde doelstelling is 
afkomstig vanuit een pilot die heeft plaatsgevonden in mei 2021. Voor dit gehele internationale project werden 
deze trucks met LNG twintrailers ingezet (vier twintrailers versus zeven standaardtrailers). De inzet van deze 
wagens leverde in de pilot 40% CO2 besparing op en een kilometer reductie van 43%. Tabel 3 weergeeft de 
berekening van dit project.  
 

Pilot Zwitserland (4 twin VS 7 standaard) Twintrailer (LNG) Standaardtrailer (diesel) 

CO2-uitstoot per truck (WtW) (Kg/CO2e) 610,05 580,62 

Gem. CO2-uitstoot/km 0,86 0,82 

Totaal CO2-uitstoot (Kg/CO2e) 2440 4064 

CO2-besparing (%) 40 - 

Gereden kilometers (km) 2.828 4.949 

Km Besparing (%) 43 - 

Tabel 3. Vergelijking LNG twintrailers versus diesel standaardtrailers 

 
3.2.2. Nationaal: inzet truck met standaardtrailer op alternatieve brandstof, ‘liquefied natural gas’ 

(LNG) 
 
Tot en met 31 december 2021 worden er wekelijks 3 a 4 nationale ritten gereden met een truck met 
standaardtrailer die rijdt op de eerder benoemde duurzamere brandstof LNG. Aangezien LNG geschikter is voor 
het lange afstandsvervoer,  zal deze wagen voornamelijk worden ingezet voor het lange  nationale 
afstandsvervoer (+/- 200 km). De doelstelling voor het nationale transport luidt als volgt:  
 
In de periode oktober 2021 tot en met december 2021 zullen 12 trucks met standaardtrailer (die rijden op diesel) 
vervangen worden door trucks met standaardtrailer (die rijden op LNG). Hierbij wordt +/- 30 % CO2 gereduceerd 

t.o.v. het huidige transport.  
 
Het CO2-reductiepotentieel, wat wordt benoemd in de nationale doelstelling is berekend met data uit het jaar 
2020. Hierbij is uitgegaan van een rit  van +/- 400 kilometer. Bij deze doelstelling worden geen kilometers 
gereduceerd omdat dezelfde laadcapaciteit wordt ingezet als in het huidige transport. Tabel 4 weergeeft de 
berekening.  
 

Vergelijking 12 standaardtrailers (LNG VS 
diesel) 

 LNG Diesel 

CO2-uitstoot per truck (kg/CO2e) 271 ((422km/5,2km/l)*3,37kg/CO2e) 370 ((422km/3,7km/l)*3,24kg/CO2e) 

Gem. CO2-uitstoot/km 0,64 0,88  

Totaal CO2-uitstoot (Kg/CO2e) 3.252 (271 kg/CO2e * 12 ritten) 4440 (370 kg/CO2e * 12 ritten) 

CO2-besparing (%) 27  -  

Tabel 4. Vergelijking CO2-uitstoot van 12 standaardtrailers (LNG versus diesel) 

 
3.2.3. Reductiepotentieel maatregelen (3.2.1 en 3.3.2) op totale CO2-uitstoot  

De internationale maatregel zal naar verwachting een CO2-besparing opleveren van 5.500 kg/CO2e. De nationale 
maatregel zal naar verwachting een CO2-reductie opleveren van 1.188 kg/CO2e. Dit betekent dat in de periode 
oktober 2021 tot december 2021 een totale CO2-reductie zal plaatsvinden van 6.688 kgCO2e. Kijkende naar de 
jaarlijkse CO2-uitstoot van Ahrend (604.818 kg/CO2e) zal een CO2-reductie plaatsvinden op het totaal van 1,1%. Al 
hoewel dit in het eerste oogopslag nihil lijkt, is dit wel een CO2-reductie die in drie maanden wordt gerealiseerd. 
Wanneer deze maatregel elke drie maanden wordt genomen, zal dit een CO2-reductie opleveren van 4,4% van de 
totale CO2-uitstoot.   
 

3.2.4.  Reductiedoelstellingen transporteurs Ahrend 
Binnen Ahrend vinden wij het belangrijk dat onze transporteurs ook bezig zijn met duurzaamheid. Tijdens de 
jaarlijkse enquête vragen wij onze transporteurs naar hun duurzaamheidsvisie. De duurzaamheidsvisie van de 
transporteurs is weergeven in tabel 5. 
 

Transporteur Duurzaamheidvisie 



  

  

Tinie Manders Vernieuwing wagenpark, zoeken naar verbeteringen en aanschaf elektrische bedrijfsauto’s 
 

Pothuizen Verlagen van de CO2-uitstoot 

De Rijke Monitoring impact op milieu en afval/energie reductie 

Nord Cargo Alle wagens Euro 6  en onderzoek naar LNG 
 

Decker Vernieuwing wagenpark, samenwerken met partners en zonnepanelen op bedrijfspand 
 

ColliCare Modal shift en inzet groen transport in Noorwegen 

 

4. Toekomstige stappen na 2021  
Naast de reductiemaatregelen voor 2021 en de huidige maatregelen die al worden getroffen door zowel Ahrend 
als de transporteurs in 2020, is Ahrend zoals eerder benoemd (3.1) ook bezig met het onderzoeken naar de 
haalbaarheid van de volgende CO2-reductie maatregelen:  
 

1. Overstap op  alternatieve brandstoffen (elektrisch, waterstof, en biobrandstof) 
2. Gebruik logistieke hubs 
3. Inzet dubbele laadvloer 

 
Naast het onderzoeken van de bovengenoemde drie maatregelen worden tevens de uitkomsten uit de gestelde 
doelstellingen voor 2021 (3.2.1 en 3.2.2) geëvalueerd. De uitkomsten van zowel het onderzoek als de evaluatie 
zullen worden gebruikt als input voor de toekomstige transportdiensten van Ahrend.    
 

5. Validatie uitkomsten rekentool Ahrend  
Om de uitkomsten uit de CO2 rekentool van Ahrend te valideren, is dezelfde data (LEG 2) ingevoerd in de 
gecertificeerde rekentool van BigMile. De resultaten uit BigMile zijn terug te vinden in de bijlage. Al hoewel in het 
eerste opzicht er een significant (17%) verschil lijkt tussen de twee tools (Ahrend: 370.992 kg/CO2e en BigMile: 
306.662 kg/CO2e) is dit echter niet zo. Zoals in de bijlage te zien, zijn in BigMile de transportbewegingen naar 
England en Portugal niet meegenomen. Wanneer de totale CO2-uitstoot van deze landen (UK: 49.689 kg/CO2e en 
PT: 1.115 kg/CO2e) af wordt gehaald van de berekende CO2-uitstoot komt de totale CO2-uitstoot neer op: 318.845 
kg/CO2e. Wanneer deze wordt vergeleken met de uitkomst uit BigMile, is er een datacorrectheid van 96,2%.  
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7. Bijlage – verificatie berekeningen door USG 


