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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Conclusion een 
analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse van Databeheer. 

1.1 Activiteiten Conclusion 

Conclusion is tot op heden dé multidisciplinaire zakelijke dienstverlener op het gebied van IT- 
en transformatievraagstukken. Onze aanpak is erop gericht om de veranderende 
businessmodellen van onze opdrachtgevers te faciliteren en te versterken door de inzet van 
(nieuwe) technologie op het vlak van Business-, Application-, Data & Integration- en 
Infrastructure Services. Wij werken voor opdrachtgevers aan hun toekomst. Een toekomst 
waarin ze nieuwe markten veroveren, nieuwe verdienmodellen lanceren, innoveren en hun 
klanten aan zich binden.  

Om in een snel veranderende en digitaal sterk verbonden wereld te overleven en met succes 
te groeien, moeten onze opdrachtgevers, en ook wijzelf, steeds sneller kunnen handelen én 
flexibel in kunnen spelen op de veranderende eisen en wensen van klanten en medewerkers. 
Conclusion is ervan overtuigd dat onze waarde niet alleen bepaald wordt door omzetcijfers, 
maar vooral door wat wij bieden aan onze klanten, medewerkers én aan de samenleving. De 
natuur is de essentiële bron waarmee wij in evenwicht willen blijven en die ook onze grootste 
inspiratiebron vormt.  

Conclusion maakte én maakt haar inspanningen om CO2 te reduceren concreet aantoonbaar 
en gaat de verplichting aan om te streven naar continue verbetering van haar milieuprestatie. 
Hiertoe is de zorg voor het milieu integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de 
bedrijfsstrategie. Conclusion streeft ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten. 
Conclusion heeft een Conclusion Cares beleid, met een specifiek milieucomponent en – 
doelstellingen.  

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. 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van 
CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 
voortgang. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een 
reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd 
wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 
onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. 
Conclusion zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de 
eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die zowel 
ambitieus als realistisch zijn. Om te kunnen bepalen hoe ambitieus de doelstellingen en 
maatregelen zijn van de organisatie is er gekeken naar sectorgenoten. Zie hieronder een korte 
samenvatting van de doelstellingen en maatregelen die zij zichzelf stellen: 
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• Sectorgenoot 1 | CGI 
CGI is gecertificeerd op niveau 5 en heeft een ketenanalyse geschreven over out-sourced 
datacenters. De doelstelling is om ook in de komende jaren geen CO2 uit te stoten door het 
stroomverbruik van de datacenters. Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de 
volgende maatregelen getroffen: 

o Milieuprestaties laten meewegen bij aangaan nieuwe contracten 
o Deelname aan initiatieven om energieverbruik door software inzichtelijk te maken 

en te verbeteren. 
 

• Sectorgenoot 2 | Accenture 
Accenture is gecertificeerd op niveau 5 en heeft een ketenanalyse geschreven over de 
Green Cloud. Zij hebben de volgende doelstelling hieraan gehangen: In 2025 is 80% van 
de klanten van Accenture – die zoeken naar ondersteuning op het gebied van IT 
transformatie – ondersteund bij het verplaatsen van hun servers naar een green cloud 
oplossing. Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen 
getroffen: 

o In 2022 projecten inventariseren 
o De ketenanalyse afschrijven 
o De ketenanalyse communiceren 

Conclusion heeft een uitgebreid MVO-beleid, namelijk Conclusion Cares. Als onderdeel daarvan 
wordt nu gestreefd naar het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Qua databeheer 
is Conclusion vooruitstrevend, en dan met name gericht op het efficiënt inzetten van data. Hier 
identificeert het bedrijf zich als middenmoter tot voorloper, gezien er nog voldoende 
maatregelen te nemen zijn die zullen bijdragen aan verdere CO2-reductie in de keten. Het 
bedrijf is zeker geen achterloper, gezien duurzaamheid een hoge prioriteit heeft en vastgelegd 
is in beleid. Echter kan dit nog meer gecommuniceerd worden naar de klanten, om ze te 
bewegen richting de duurzamere keuze.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Conclusion de ketenanalyse over databeheer. De opbouw van het 
rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
• Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
• Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 
overzichtelijk wat de product-markt Combinaties zijn waarop Conclusion de meeste invloed 
heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage de kwalitatieve analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Conclusion zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top twee een 
emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top twee betreft: 

• Enterprise applications – public transport 
• Enterprise applications – retail, food & agri 

Door Conclusion is gekozen om één ketenanalyse te schrijven over een scope 3 emissiestroom 
die in beide pmc’s voorkomt, namelijk werkgebonden mobiliteit. Deze ketenanalyse dient als 
voorzet voor de voorbereiding op deze wetgeving en zal aan de hand van voortschrijdend inzicht 
in de komende jaren nauwkeuriger en uitgebreider worden. Meer hierover kan gelezen worden 
in de ketenanalyse “woon-werkverkeer”. 

Conclusion valt qua uitstoot in de categorie “groot bedrijf” en moet daarom twee ketenanalyses 
opstellen. Uit de top zes pmc’s zal Conclusion nog een andere categorie moeten kiezen om een 
ketenanalyse te maken. De top zes wordt gecompleteerd door de volgende categorieën: 

• Managed cloud services – public transport 
• Managed cloud services – retail, food & agri 
• Enterprise applications – financial services 
• Mission critical – public transport 

Door Conclusion is gekozen om één ketenanalyse te maken over “managed cloud services” in 
verschillende markten. Dat is het onderwerp van deze ketenanalyse. Efficiënt databeheer is 
één van de pijlers van de werkzaamheden van Conclusion. Niet alleen zorgt dit voor meer 
gemak en efficiëntie bij de klant, ook wordt het energieverbruik door databeheer hiermee 
verkleind. Conclusion vermoedt dat zij hiermee een reductie in de uitstoot van hun 
ketenpartners kan bewerkstelligen. In deze ketenanalyse zal dat vermoeden worden 
onderzocht. 

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse omvat de holding Conclusion B.V. en de werkmaatschappijen die daaronder 
vallen. De focus ligt hierbij op de werkzaamheden van de verschillende werkmaatschappijen 
die met cloud services bezig zijn. Hieronder vallen onder andere Conclusion Application 
Innovation, Virtual Sciences, Conclusion Low Code Company, Amis en Conclusion Future IT.  

Deze ketenanalyse kijkt zowel naar het gebruik van Conclusion zelf van cloud services, als het 
gebruik door klanten.  

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door 
Conclusion. Ook wordt er gebruik gemaakt van emissiefactoren van DEFRA en het door 
Microsoft gepubliceerde Sustainability Report.  
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VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data • Usage Conclusion 

• CO2 uitstoot Conclusion 
• Kosten klanten 

Secundaire data • Uitstoot per euro Microsoft 
• DEFRA emissiefactoren 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

2.4 Allocatie data 

Er wordt gebruik gemaakt van de totale CO2-uitstoot van Microsoft. Hiervan wordt een deel aan 
Conclusion en haar klanten gealloceerd, op basis van het aandeel in de omzet van Microsoft.  
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

3.1 Werkzaamheden 

Een onderdeel van de diensten die Conclusion aanbiedt is de Cloud Application Journey. Hierbij 
begeleidt Conclusion de migratie naar een modern en wendbaar applicatielandschap in de 
publieke cloud. Dit is niet een proces wat zo even gedaan is, maar een langdurige 
samenwerking tussen Conclusion en de klant.  

De journey start met een inventarisatie van de business drivers en doelstellingen van de klant.  
Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de bestaande applicaties waarmee de klant werkt. 
De architecten van Conclusion stellen een roadmap op, die aangeeft wat de standaard is op het 
gebied van applicaties, wat we nog gedogen en wat acuut vervangen moet worden. Hierna 
ontwerpt Conclusion een basis public cloud doelplatform en ondersteunende tools. 

Resultaat van het traject is een up-to-date applicatielandschap dat wendbaar, schaalbaar en 
weerbaar is. Ook bij het beheer van dit landschap kan Conclusion betrokken blijven en continu  
blijven ondersteunen met verbeteringen.  

De bedrijfsactiviteiten van Conclusion zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten 
materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het 
transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” en “diensten” ook gepaard 
met energiegebruik en emissies (downstream). De uitstoot in de keten bij databeheer is voor 
de gebruiker erg onzichtbaar. Het ‘product’ dat Conclusion levert is efficiënt gebruik van data. 
Dataopslag en datagebruik kosten elektriciteit. Dit elektraverbruik is op te delen in drie 
onderdelen. Het versturen van data van de gebruiker naar de server en weer terug over het 
internet gebruikt elektriciteit. Dit gebruik is echter moeilijk te alloceren aan een gebruiker, 
omdat individueel gebruik niet echt wordt gemeten. Ook is er elektraverbruik bij het gebruiken 
van de elektronica van de gebruiker, denk aan laptops en telefoons. Dit verbruik wordt al 
meegenomen in scope 2 en is hier daarom niet relevant. Resteert het elektraverbruik van de 
servers, dit is nog een significante hoeveelheid elektriciteitsverbruik. Er zijn veel verschillende 
aanbieders van dataopslag. Tussen deze aanbieders kunnen ook grote verschillen in de CO2-
intensiteit van de geleverde diensten. De manier van opwek voor de gebruikte elektriciteit (gas, 
kolen, groen, etc.), de efficiëntie van de apparatuur en de manier van koelen kunnen erg 
verschillen.  

De werkzaamheden van Conclusion (die relevant zijn voor deze ketenanalyse) beperken zich 
tot het implementeren en beheren van software. Ze verkopen hierbij software en bijbehorende 
opslag in de cloud van derden. De CO2-emissies die veroorzaakt worden door het gebruik van 
deze software zijn dus voor zowel Conclusion als haar klant ketenemissies. Desondanks kan 
Conclusion invloed hebben op deze ketenemissies. Conclusions advies zorgt er namelijk voor 
dat het uiteindelijke datagebruik verminderd wordt en daarmee ook de bijbehorende CO2-
emissies. Ook adviseert Conclusion haar klanten welke software zij het beste kunnen gebruiken. 
Hierbij neemt Conclusion duurzaamheid als één van de keuzecriteria mee.  

Door haar jarenlange ervaring met verschillende softwarepakketten weet Conclusion als geen 
ander, welke bedrijven de hoogste kwaliteit leveren. Volgens Conclusion levert Microsoft de 
meest complete en kwalitatief hoogstaande software. Er wordt dan ook vooral software van 
Microsoft verkocht aan klanten. Microsoft staat bekend als een voorloper in haar branche als 
het gaat om het inventariseren, reduceren en communiceren van haar CO2-uitstoot. De 
software en cloud oplossingen van Microsoft zullen dan ook gebruikt worden als case in deze 
ketenanalyse. 
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3.2 Ketenstappen  

 

Figuur 1: Ketenstappen datagebruik 

Figuur 1 beschrijft de diverse fasen in de keten van databeheer. Hieronder worden deze stappen 
omschreven.  

De ontwikkeling van de software en de bouw en gebruik van het datacenter zijn onderdeel van 
Microsoft. Er werken bij Microsoft duizenden medewerkers aan het ontwikkelen en beheren van 
deze software. Ook heeft Microsoft in veel verschillende landen datacenters staan. De OneDrive 
en SharePoint cloud-oplossingen van Microsoft horen bij de meest gebruikte cloud oplossingen 
in de wereld.  

Hierna is er de fase van advies door Conclusion, hierbij geeft Conclusion de klant advies over 
de verschillende opties op het gebied van databeheer. Daarnaast helpen ze vervolgens bij het 
implementeren en de transitie naar de nieuwe cloudoplossingen, in dit geval die van Microsoft. 
Ook blijft Conclusion na de implementatie actief in een adviserende rol en ondersteund het bij 
het beheer van de toepassingen. De vorige stap gaat dus over in de laatste ketenstap, de 
gebruiksfase door de klant.  

In deze ketenanalyse wordt ingezoomd op de uitstoot die bij de eerste twee ketenstappen vrij 
komt. Het gebruik van een serverpark is zelf ook weer onderdeel van een langere keten. 
Alhoewel de gebruiksfase van een serverpark zorgt voor verreweg de meeste uitstoot, zijn er 
ook nog andere ketenstappen waarbij CO2 kan vrij komen. Zo worden er verschillende metalen 
gebruikt als grondstof, dienen de verschillende onderdelen van de server geproduceerd en 
geassembleerd te worden, en worden deze aan het einde van zijn levensduur vervangen.  

3.3 Ketenpartners 

In deze keten bevinden zich verschillende ketenpartners. Hierbij kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen de primaire ketenpartners, waar Conclusion direct contact mee heeft, en 
secundaire ketenpartners, welke zich bevinden in de keten van de primaire ketenpartners. 

De primaire ketenpartners zijn: 

- De klant 
- Microsoft 

De secundaire ketenpartners zijn: 

- Energieleveranciers van de datacenters 
- Producenten van apparatuur voor de datacenters 
- Producenten van apparatuur voor de eindgebruiker. 

Microsoft heeft zelf al de uitstoot van haar eigen organisatie en ketenpartners kwantitatief 
nauwkeurig in kaart gebracht. Zoals blijkt uit haar Environmental Sustainability Report. De 
hieruit voortkomende emissies en kengetallen zullen worden gebruikt in deze ketenanalyse. 

Ontwikkeling 
software

Bouw en gebruik 
datacentra Advies Conclusion

Gebruik software 
en Cloud 

applicaties door 
klant
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4 | Kwantificeren van emissies 
Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is bepaald hoeveel 
CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. Elke paragraaf beschrijft een 
onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. 

Deze ketenanalyse focust zich op de emissies die vrijkomen bij de aanbieder van software en 
dataopslag. In dit geval wordt er ingezoomd op Microsoft. 

Microsoft had in 2021 een CO2-uitstoot van 287.639 ton CO2-eq in scope 1&2. Wanneer ook 
scope 3 wordt meegenomen, was de uitstoot 14 miljoen ton CO2-eq. Hierin zijn alle activiteiten 
van Microsoft, als ook die van haar ketenpartners meegenomen. 

De omzet van Microsoft over diezelfde periode was 168 miljard euro. Dit komt neer op een 
uitstoot in de volledige keten van 0,084 kg CO2-eq per euro.  

Vergeleken met de emissiefactor voor ‘computer services’ van DEFRA (0,152 kg CO2-eq per 
euro) is de uitstoot van Microsoft zo’n 45% lager. Hierbij moet wel gezegd worden dat de factor 
van DEFRA al een aantal jaar oud is. Deze is wel gecorrigeerd voor inflatie.  

Naast dat de keuze voor Microsoft dus een reductie oplevert tegenover de gemiddelde cloud 
oplossing, zorgt Conclusion er met haar werkzaamheden voor dat er zo min mogelijk data 
onnodig wordt opgeslagen en dat door een efficiëntere inrichting van het applicatielandschap, 
het dataverkeer ook gereduceerd kan worden. Op dit moment is de gemiddelde uitstoot van 
klanten van Conclusion nog niet inzichtelijk. Wel is de exacte uitstoot van de Microsoft 
applicaties van Conclusion bekend. Via het Microsoft Emissions Dashboard wordt duidelijk dat 
de totale uitstoot van het gebruik van de Cloud 1,9 ton CO2-eq. is. Het gaat hier om zowel de 
scope 1 & 2 als scope 3 emissies. Wanneer de uitstoot berekend wordt per euro, blijkt dat de 
uitstoot zo’n 90% lager ligt. Dit verschil kan niet volledig aan het efficiënte gebruik van 
Conclusion worden geweid. Ook heeft Conclusion heel bewust gekozen voor dataopslag in 
Europa, met een focus op de locaties met lage CO2-emissies, doordat ze bijvoorbeeld 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gebruiken.   

  Uitstoot (CO2-eq/€) 
Uitstoot bedrijf grootte 

Conclusion 

Gemiddelde cloud oplossing (DEFRA) 152 gram CO2-eq./€   55.022  kg CO2-eq 
Gemiddelde Microsoft klant 83,7 gram CO2-eq./€   30.322  kg CO2-eq 

Conclusions eigen uitstoot bij Microsoft 5,36 gram CO2-eq./€     1.940  kg CO2-eq 
Tabel 2: vergelijking CO2-uitstoot cloud opslag 

Tabel 2 laat zien dat er een groot verschil in uitstoot zit tussen de uitstoot van Conclusion en 
die van een standaard bedrijf. Ook geeft het een mooi inzicht in de impact die het werk van 
Conclusion kan hebben. Als meer bedrijven hun applicatielandschap duurzamer inrichten, kan 
een behoorlijke CO2-reductie worden bewerkstelligd.   
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5 | Verbetermogelijkheden 
In het kader van het in kaart brengen van de milieu-impact van de werkzaamheden van 
Conclusion en het certificeren op niveau 5 op de CO2-Prestatieladder geeft deze ketenanalyse 
inzicht in de CO2-emissies als gevolg van het gebruik van Cloud services en hieraan 
gerelateerde applicaties. Conclusion kan deze ketenanalyse gebruiken om meer inzicht over de 
klimaatimpact van haar werkzaamheden te delen met haar (potentiële) klanten. Door meer 
bedrijven te helpen bij het reduceren van hun CO2-emissies gerelateerd aan gebruik van de 
cloud en applicaties draagt bij aan een reductie van haar eigen keten-emissies en aan het 
beperken van de verdere opwarming van de aarde.  

Om ervoor te zorgen dat Conclusion haar impact de komende jaren ook daadwerkelijk maakt, 
zijn de volgende doelstellingen opgesteld:  

DOELSTELLINGEN KETENANALYSE DATABEHEER CONCLUSION 
Conclusion wil per jaar 3% CO2 reduceren in de keten van haar eigen Microsoft Azure 

Cloud 
Conclusion wil in 2025 van haar 10 grootste projecten de uitstoot van de Microsoft Azure 

Cloud in kaart hebben. 
Conclusion wil bij de klanten waar het inzicht heeft in de exacte uitstoot van Microsoft 

Azure Cloud een CO2-reductie van 8% bereiken in 2025 ten opzichte van 2021 

5.1 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Deze ketenanalyse maakt deels gebruik van kengetallen en allocatie van data. Hierdoor is niet 
met honderd procent zekerheid te zeggen dat de weergegeven CO2-emissies accuraat zijn. Wel 
zijn ze de best mogelijke inschatting op moment van schrijven van deze ketenanalyse. De 
emissiefactor welke gebruikt is om de uitstoot van een gemiddelde cloud gebruiker te 
berekenen stamt uit 2012 en is enkel gecorrigeerd voor inflatie. De wereldwijde toename van 
groene stroom in de elektriciteitsmix is daar dus niet in meegenomen. Er is dan ook een kans 
dat de uitstoot van een gemiddelde cloud gebruiker inmiddels gedaald zijn. Desondanks blijft 
overeind staan dat Microsoft één van de meest duurzame en transparante aanbieders van Cloud 
oplossingen op de markt is, en dus een lagere CO2-uitstoot kent dan de gemiddelde aanbieder. 

Om de emissie per euro te berekenen is de totale footprint en omzet van Microsoft gebruikt. 
Microsoft heeft echter ook andere werkzaamheden en producten naast de Microsoft Azure 
Cloud.  

De uitstoot van Conclusion als bedrijf is niet 1-op-1 vergelijkbaar met die van haar klanten. In 
de komende jaren zal er dan ook meer inzicht moeten komen in de specifieke emissies bij haar 
klanten. Bijvoorbeeld door ook voor de klanten het Microsoft Emissions Dashboard te activeren. 
De voortgang in het reduceren van emissies bij klanten kan dan ook actief gemonitord worden, 
waardoor de impact van de werkzaamheden van Conclusion nog beter en meer kwantitatief 
zichtbaar wordt. 
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6 | Bronvermelding 

BRON / DOCUMENT KENMERK 

Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 
juni 2020 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting 
standard 

GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting Standard GHG-protocol, 2010b 
Nederlandse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment – 
Requirements and guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 
Environmental Sustainability Report 2021 Duurzaamheidsverslag Microsoft 
Microsoft Emissions Dashboard voor 
werkzaamheden Conclusion 

Microsoft Emissions Dashboard 

https://www.conclusion.nl/themas/cloud-
application-journey 

Beschrijving werkzaamheden Conclusion 

Defra / DECC’s GHG Conversion Factors 
for Company Reporting Version 1.0, 28 
mei 2012 

Emissiefactor Computing Services 

Tabel 3: Referentielijst voor ketenanalyse Databeheer 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 
aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

CORPORATE VALUE CHAIN 
(SCOPE 3) STANDARD 

PRODUCT ACCOUNTING & 
REPORTING STANDARD 

KETENANALYSE 

H3. Business goals & Inventory 
design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 
emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 
H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing 

Data Quality 
Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 
H8. Accounting for Supplier 
Emissions 

- Onderdeel van 
implementatie van CO2-
Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 
Tabel 4: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse databeheer 
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7 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt 
daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring van 
Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). Hierin staan 
benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, met daarbij 
onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de ketenanalyse is 
goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam zijn voor De Duurzame 
Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Jelmer Kort. De ketenanalyse is daarnaast volgens het 
vier-ogen principe gecontroleerd door Cas Steenbergen. Cas Steenbergen is verder niet 
betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Conclusion, wat zijn 
onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. Bij deze 
beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens en berekeningen juist zijn 
weergegeven in het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld wat betreft 
volledigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse. 

Voor akkoord getekend: 

 

ir. Jelmer Kort 

Adviseur 

 

Cas Steenbergen 

Adviseur 
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Disclaimer & Colofon 
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 
Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 
ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 
de opgestelde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist aanleveren van data 
door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 
gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Conclusion. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 
toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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