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1. Inleiding en verantwoording 
 
Bartels loon- en grondwerken B.V. wil graag gecertificeerd worden conform de CO2-
Prestatieladder niveau 5 (versie 3.1). Via een kwantitatieve analyse is een globaal 
inzicht gekregen in de CO₂-emissie in scope 3. Op basis daarvan is gekozen voor een 
ketenanalyse van de onderaannemers. Hiervoor is kritisch gekeken naar de 
betekenis en uitstoot van onze onderaannemers en leveranciers.  

1.1 Wat is een ketenanalyse 
 

Het doel van het uitvoeren van deze scope 3 ketenanalyse is om inzicht te krijgen in 
de meest materiële scope 3 emissies in tonnen CO₂ en waar deze optreden binnen 
de keten. Om daarmee vervolgens effectieve mogelijkheden te identificeren om 
scope 3 emissies te verminderen en wie daarvoor benaderd moeten worden (de 
zogenaamde ketenpartners). Met deze rapportage, in combinatie met de Scope 3 
dominantie analyse, wordt invulling gegeven aan de eisen 4.A.1, 5.A.1, 5.A.2-2 en 
5.A.3 van de CO₂ - prestatieladder, versie 3.1.  
 

1.2 Activiteiten van Bartels Loon- en Grondwerken B.V.  
 
Bartels Loon- en Grondwerken B.V. is gespecialiseerd in werken gerelateerd aan de 
GWW-sector. Vanwege het uitgebreide materieelpark ligt de specialiteit bij werken 
gerelateerd aan Sloten maaien en bermonderhoud.  
Het werkgebied bevindt zich in een omtrek van ±100km rond het bedrijf. Actief zijn 
wij in Brabant, Zeeland en Zuid Holland. Wij hebben een diversiteit aan projecten 
voltooid voor allerlei opdrachtgevers, zowel voor de overheid, semi-overheid als 
particuliere sector. 
 
Een groot gedeelte van de grondverzet machines zijn uitgerust met 3D GPS 
machinebesturing, vanuit het eigen bedrijfsbureau worden tekeningen gemaakt en 
dermate voorbereid dat ze kunnen worden gebruikt door de machines. Hierdoor 
kan op een efficiënte manier worden gewerkt. 

1.3 Activiteiten onderaannemers  
 

Dit betreft een aantal categorieën waarbij CO₂ vrijkomt. De grootste categorieën 
zijn; inkoop van diensten met betrekking tot de uitvoering van de sloten onderhoud 
en maaiwerkzaamheden. Werkgebied beperkt zich in hoofdzaak tot de provincies 
Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Een deel van de uitvoering wordt aan 
onderaannemers uitbesteedt. Dit betreft een gecombineerd geheel van transport 
van materiaal naar de projectlocatie in combinatie met dieselgebruik voor de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
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2 Scope 3 emissies en de keuze onderwerp ketenanalyse  
 
De activiteiten van Bartels Loon- en Grondwerken B.V. zijn onderdeel van een keten 
van activiteiten. Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd 
worden (upstream). Vervolgens gaat het transporteren, gebruiken en verwerken 
gepaard met energieverbruik en emissies (downstream). Voor de volledige 
inventarisatie van de relevante scope 3 wordt verwezen naar de emissie 
inventarisatie en dominantie-analyse.  

2.1 Selectie ketens voor analyse  
 
Conform de voorschriften van de CO₂ -Prestatieladder heeft Bartels Loon- en 
Grondwerken B.V., uit de top 6 emissiebronnen kiezen om een ketenanalyses te 
maken.  
De top betreft:  

1. Aangekochte goederen en diensten (inclusief scope 1) (upstream). Binnen de 
aangekochte goederen en diensten vormt de inkoop van 
diensten/uitbesteden van werkzaamheden een belangrijk aandeel. Er is 
gekozen om hierover een ketenanalyse te maken. De invloed op de uitstoot 
binnen de keten is klein maar de impact van projecten op het milieu is groot. 
Een relatief kleine reductie zorgt voor een grote absolute besparing.  

2. Productie afval 
3. Woon- werkverkeer 

2.2 Scope ketenanalyse  
 
Deze ketenanalyse dieselverbruik onderaannemers bij Bartels Loon- en Grondwerken 
B.V. wordt belegd is onderdeel van een keten van werkzaamheden.  

2.3 Primaire en secundaire data. 
 
In de ketenanalyse is gebruik gemaakt van primaire data zoals overzichten 
gemiddelde rij afstand van onderaannemers naar de projecten, brandstofverbruik 
en berekeningen kilometers om reductie te kunnen vaststellen. In de ketenanalyse is 
gebruik gemaakt van secundaire data, deze data komt van externe bronnen en 
staan als bronvermelding in het document opgenomen.  

2.4 Allocatie van data. 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data 
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3 Identificeren van schakels in de keten. 
 
Ketenstappen Het overgrote deel van de onderaannemers levert een bijdrage in de 
dienstverlening van Bartels Loon- en Grondwerken B.V. Naast de gebruiksmaterialen 
en diesel betreft het onderaannemers die voor Bartels Loon- en Grondwerken B.V. 
sloot en maai werkzaamheden uitvoeren. Hiervoor geldt dat de onderaannemers 
vanuit hun vestiging/woonplaats naar de Bartels Loon- en Grondwerken B.V. rijden 
en daar de werkzaamheden uitvoeren. Dit zijn activiteiten waarbij CO2 vrijkomt als 
gevolgd van de verbranding van diesel. Nagenoeg alle vervoersmiddelen en 
materieel draaien op diesel. Een zeer beperkt deel van het gereedschap draait op 
benzine. Op wat elektrisch gereedschap na wordt er verder geen gebruik gemaakt 
van elektrisch aangedreven middelen. Al met al is meer dan 96% van de CO2-
uitstoot te relateren aan dieselgebruik. 

3.1 Overzicht processtappen. 
 

 

3.2 Ketenpartners. 
 
De ketenpartners binnen Bartels Loon- en Grondwerken B.V. staan omschreven in 
tabblad 1 van de Scope 3/dominantieanalyse. Er word onderscheid gemaakt tussen 
ketenpartners die met eigen materieel en brandstof komen en ketenpartners die 
werkzaamheden voor Bartels Loon- en Grondwerken B.V. uitvoeren. De 
ketenpartners die uitsluitend werkzaamheden uitvoeren rijden met eigen middelen 
naar de werklocatie en of locatie van Bartels Loon- en Grondwerken B.V. vanwaar 
naar werklocatie gereden worden en voeren daar werk voor Bartels Loon- en 
Grondwerken B.V. uit. 
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4 Kwantificeren van Emissies. 
 
Om scope 3 emissies van Bartels Loon- en Grondwerken B.V. te bepalen met 
betrekking tot de diesel verbruik moet allereerst de CO₂ footprint van de 
onderaannemers berekend worden. Er is op dit moment geen relatie te leggen 
tussen inkoopwaarde per onderaannemer en diesel/emissie. Zodoende zal eerst via 
een nul fase onderzoek inzage verkregen moeten worden in het dieselverbruik. Het 
verbruik wordt opgedeeld in verbruik te relateren aan mobiliteit en aan verbruik 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inzicht zal verkregen worden door de 
5 grootse onderaannemers (de 5 grootste onderaannemers zorgen voor 50% van de 
CO2-uitstoot in de keten). Aan hen zal brandstofverbruik over een bepaalde periode 
gevraagd worden. Onderverdeling zal gemaakt worden zoals eerder hierboven 
beschreven. Binnen Bartels Loon- en Grondwerken B.V. wordt de CO2-uitstoot per 
omzetkengetal uitgedrukt. Om enigszins een vergelijk te kunnen maken zal deze 
methodiek tevens voor de aannemers gehanteerd worden. Op deze manier wordt 
een beeld verkregen van de uitstoot per onderaannemer verdeeld over de posten 
mobiliteit en verbruik in de uitvoering. 
 

4.1 Emissie berekeningen. 
 

 
Verrekend naar CO2-uitstoot is dit: 

 
 
Emissiefactor voor gereden km: 0,195  
Emissiefactor voor diesel: 3,23 
 
Om te kunnen wegen wordt de CO2-uitstoot gewogen naar inkoopwaarde: 
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5 Reductiemogelijkheden 
 
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 Binnen Bartels Loon- en Grondwerken B.V, invloed heeft op het 
proces waar de maatregel betrekking op heeft;  
• Haalbaarheid van de maatregel. 
 

5.1 Mogelijkheden tot reductie/autonome acties 
 
Waar de meeste reductie te behalen is, is bij ‘inhuur bij derden inclusief brandstof’ 
binnen de uitvoeringsfase. Maatregelen die hierbij genomen kunnen worden zijn 
onder andere:  
1. Meer inzicht creëren door specifieker te registreren van verbruik in samenwerking 
met de onderaannemers (autonome actie)  
2. Efficiënt inplannen inzet onderaannemers (autonome actie) 
3. Promoten van cursus Het nieuwe rijden of draaien bij partner;  
4. Afspraken met de organisaties over controles op de naleving CO2-besparende 
maatregelen;  
5. Uitvoeren controles op naleving CO2-besparende maatregelen;  
6. Met partners investeringen bespreekbaar maken als: 
- Investeren in nieuwere en modernere motoren 
- Meetsystemen op machines plaatsen om draaiuren en vermogen te monitoren 
- Bij ontbreken digitaal meetsysteem en drie tot vier keer per jaar analoog bijhouden 
van gegevens (draaiuren, brandstof inname per machine) 
- Inzet van HVO-diesel op projecten.  
7. Het nieuwe stallen (het materieel blijven zoveel mogelijk op de projectlocatie) 
 

5.2 Kwantitatieve doelstelling 
Kwantitatieve doelstelling Bartels Loon-en Grondwerken B.V. wil in 2025 5% minder 
CO2 uitstoten bij onderaannemers. Als basisjaar is het jaar 2019 bepaald. Het jaar 
2020 zal hoofdzakelijk gebruikt worden om een verdere verdieping in de CO2-uitstoot 
bij de ketenpartners te kwantificeren.  
 
Om de reductiedoelstelling te kunnen realiseren en monitoren worden de volgende 
maatregelen genomen:  
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5.3 Maatregelen 
 
Om de reductiedoelstelling te kunnen realiseren en monitoren worden de volgende 
maatregelen genomen:  

1. Inzicht vergroten in de scope 3 uitstoot van de onderaannemers;  
2. In overleg treden met de belangrijkste en grootste onderaannemers om 

gezamenlijk te kijken naar reductiemogelijkheden en welke rol Bartels loon- 
en grondwerken B.V. voor hen hierin kan innemen. Bijvoorbeeld rekening 
houden met de planning van de werken in relatie tot de afstand van de 
aannemers vandaan moeten komen.  

3. Eisen stellen aan inzet materieel tevens dienen de chauffeur de training het 
nieuw draaien gevolgd te hebben.  

 
Om de voortgang van de geformuleerde reductiedoelstellingen te bewaken zal 
periodiek een voortgangsrapport worden gepubliceerd (eis 4.B.2)  
 
 
 
Ondertekend door:   Datum: 30-12-2020 
 
 
Ondertekend exemplaar ligt ter inzake op kantoor 
 
 
 

6 Kwaliteitsmanagementplan 
Conform GHG Protocol Scope 3 Standard (App C) 

1. Stel een emissie-inventaris kwaliteitspersoon/- team vast.  

Team bestaat uit directie, COF van Bartels loon- en Grondwerken B.V., extern 
ondersteund door Coningadviesgroep 
2. Ontwikkel een datakwaliteitsmanagementplan.  

Data kwaliteitsmanagementplan is opgenomen in het CO2 energiemanagement 
actieplant. 
3. Voer generieke data kwaliteitscontroles uit op basis van het datakwaliteit 

management plan.  

Uitgevoerd door externe adviseur bij het opstellen van de Scope 3 dominantie 
analyse. 
4. Voer specifieke datakwaliteitscontroles uit.  

Jaarlijks wordt top 80% inkoop verwerkt tot een scope 3 emissie, middels 
projectregistraties worden verbruiken van onderaannemers geregistreerd. 
5. Review de emissie-inventaris en rapportage.  

Review van de emissie-inventarisatie en rapportage vindt plaats tijdens de 
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voortgangsrapportage’s en de jaarlijkse directiebeoordleing  

6. Stel formele feedback processen vast om de dataverzameling, beheer en 
documentatie te verbeteren.  

Jaarlijks opstellen van Scope 3 dominantie analyse op basis van top 80% inkoop 
financiële inkoopwaarde wordt gekoppeld aan CO2-uitstoot DEFRA 
7. Stel rapportage, documentatie en archiveringsprocedures vast. 

Scope 3 emissie rapportage jaarlijks, voortgang op de ketenanalyse jaarlijks, 
opgenomen in het CO2 energiemanagementactieplan  
 
Bronnen  
• Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 uitgegeven door SKAO d.d. 22-06-2020.  
• Green House Gas-Protocol - Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and 
Reporting Standard, september 2011.  
• Website SKAO (www.SKAO.nl)  
• Website CO2 Emissiefactoren. (www.CO2emissiefacoren.nl) 
 
 
 
 

7 Voortgang 2020 
 

In 2019 hebben we een CO2 uitstoot bij onze meest relevante onderaannemers 
geconstateerd van 1,81 ton CO2 /1000 inkoopwaarde 

In 2020 hebben we een CO2 uitstoot bij onze meest relevante onderaannemers 
geconstateerd van 1,75 ton CO2 /1000 inkoopwaarde 

Dit is een daling van 3,3 % t.o.v. 2019 
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