
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KETENANALYSE              
Logistiek 
2022 

 
 
 
 
 
 
Organisatie:  Ground Transportation Systems Netherlands  
 
 
Publicatiedatum:  15-9-2022 
 



 

  
 
 
 

KETENANALYSE              Logistiek 2 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave...................................................................................................................... 2 
1 | Inleiding en verantwoording ............................................................................................... 3 

ACTIVITEITEN GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS NETHERLANDS ............................................................... 3 
WAT IS EEN KETENANALYSE ......................................................................................................... 3 
DOEL VAN DE KETENANALYSE ....................................................................................................... 3 
VERKLARING AMBITIENIVEAU ........................................................................................................ 3 
LEESWIJZER ........................................................................................................................ 3 

2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses .......................................................................................... 4 
SELECTIE KETENS VOOR ANALYSE ................................................................................................... 4 
SCOPE KETENANALYSE .............................................................................................................. 4 
PRIMAIRE & SECUNDAIRE DATA ..................................................................................................... 5 
ALLOCATIE DATA .................................................................................................................... 5 

3 | Identificeren van schakels in de keten ................................................................................... 6 
4 | Kwantificeren van emissies ................................................................................................ 7 

NADERE ANALYSE IN-NIGHT DELIVERY ............................................................................................... 7 
5 | Verbetermogelijkheden ..................................................................................................... 9 
6 Ambities ...................................................................................................................... 10 

CO2-REDUCTIEDOELSTELLING ..................................................................................................... 10 
ACTIEPLAN ........................................................................................................................ 10 
ONZEKERHEDEN EN VERBETERMOGELIJKHEDEN IN INFORMATIE .................................................................... 10 

| Bronvermelding ................................................................................................................. 11 
7 | Verklaring opstellen ketenanalyse ..................................................................................... 12 
Disclaimer & Colofon ............................................................................................................ 13 

UITSLUITING VAN JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID ................................................................................ 13 
BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOM ......................................................................................... 13 
ONDERTEKENING ................................................................................................................... 13 

 

  



  
 
 
 

KETENANALYSE              
Logistiek 

3 

1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het CO2-bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Ground 
Transportation Systems Netherlands analyses uit van GHG (Green House Gas) genererende 
ketens. Dit document beschrijft de ketenanalyse van het up- en downstream transport van 
Ground Transportation Systems Netherlands (ook: GTS NL). 

Activiteiten Ground Transportation Systems Netherlands 

Ground Transportation Systems is wereldspeler in digitale beveiligingssystemen in de 
transportindustrie. In Netherlands installeert Ground Transportation Systems Netherlands 
onder andere de kaartverkoopautomaten in de bus en tram en op de stations en installeert en 
onderhoudt zij OV-poortjes.  

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. 

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. 
Ground Transportation Systems Netherlands zal op basis van deze ketenanalyse stappen 
ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 
reductiedoelstellingen.  

Verklaring ambitieniveau 

Ground Transportation Systems Netherlands ziet zichzelf als koploper op het gebied van CO2 
reductie in de sectoren waarin zij actief is. Voor zowel de scope 1 en 2 als de scope 3 
emissies zijn ambitieuze reductiemaatregelen vastgelegd en (tussen)doelstellingen 
vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van de ambities om in 2030 de directe CO2-
emissies met 50% te hebben gereduceerd en de indirecte CO2-emissies met 15% ten 
opzichte van de absolute CO2-emissies in 2018.  

Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Ground Transportation Systems Netherlands de ketenanalyse 
Logistiek. 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 

De keuze voor het onderwerp van een ketenanalyse wordt bepaald door de uitkomsten van 
een dominantieanalyse van de meest materiële scope 3 emissies. Doel is om op basis van 
indicaties voor de relatieve omvang, te komen tot een rangorde van de meest 
materiële/relevante scope 3 emissiebronnen die samen de grootste bijdrage leveren aan de 
totale scope 3 emissies van een bedrijf en tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn door het bedrijf.  

De uitkomst van de dominantieanalyse van GTS NL geeft aan dat de productmarktcombinatie 
(PMC) poortjes & validators de grootste bijdrage levert aan de scope 3 emissies van het 
bedrijf. Binnen deze PMC is qua omvang en de mate van potentiële invloed de volgende 
rangorde van materiële/relevante scope 3 emissies vastgesteld: 

1. Up- en downstream transport 

2. Woon-werkverkeer  

3. Aangekochte goederen en diensten  

4. Verbruik verkochte producten  

5. Productieafval 

6. End-of-life verwerking 

Selectie ketens voor analyse 

GTS NL zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder onderwerpen moeten kiezen 
voor twee ketenanalyses. Er dient één ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de 
twee meest materiele emissies en één andere ketenanalyse voor een van de zes meest 
materiele emissies uit de rangorde.  

Voor de eerste ketenanalyse is door GTS NL gekozen om het onderwerp Up- en downstream 
transport te analyseren aan de hand van de wijze waarop de logistieke processen binnen TTS 
zijn ingeregeld.  

Voor de tweede ketenanalyse heeft GTS NL gekozen om een nadere analyse uit te voeren van 
het woon-werkverkeer1.  
 

Scope ketenanalyse 

Bij de analyse van het up- en downstream transport is gebruik gemaakt van administratieve 
gegevens over het jaar 2021.  
  

 
1 Ketenanalyse Woon-werkverkeer GTS NL 2022 
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Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 
vanuit de administratie van GTS NL. 

 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data type transport, aantal leveringen, transportafstanden 
Secundaire data gemiddeld gewicht lading busje, vrachtwagen 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

Allocatie data 

Er heeft geen allocatie van data plaatsgevonden.  
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

Ground Transportation Systems Netherlands levert producten en diensten aan haar 
opdrachtgevers, waarbij de producten via Ground Transportation Systems Netherlands bij 
Ground Transportation Frankrijk besteld worden. Binnen het transport van Ground 
Transportation Systems zijn verschillende transporten te onderscheiden: 

 SLS In-night Delivery; verzorgt transporten naar de veldmonteurs 

 Interne koerier; verzorgt leveringen van verkooporders aan klanten 

 Besseling Koerierdienst; verzorgt transporten op aanvraag en spoedleveringen  

 Transporten van en naar Thales Frankrijk 

Transporten worden dus deels gedaan op directe vraag van klanten (PostNL), maar ook een 
monteur die extra materialen nodig heeft maakt gebruik van transport (SLS). Is er haast bij 
om een product of materiaal af te leveren, dan wordt dit vaak gedaan door Besseling. Deze 
drie transporteurs zijn de belangrijkste ketenpartners van GTS NL als het gaat om de CO2-
emissies van het transport. De transporten van en naar Frankrijk zijn minder frequent, 
hoewel door de lange afstanden de CO2-uitstoot van deze transporten wel relevant is. 
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4 | Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is voor het 
transport van Ground Transportation Systems Netherlands bepaald welke afstanden afgelegd 
worden, met wat voor type vrachtwagen, hoeveelheid lading en hoeveel CO2 daarbij wordt 
uitgestoten. 

Nadere analyse In-night delivery 

Uit de berekening van de CO2-uitstoot per type transport blijkt dat de transportstroom In-
night delivery SLS naar veld monteurs verantwoordelijk is voor meer dan 95% van alle CO2-
uitstoot door up- en downstream transport. Een analyse van het proces maakte ook duidelijk 
dat in de praktijk onnodige kilometers worden gereden doordat de transporteur SLS niet altijd 
in één keer kan afleveren. Daarom is er een nadere analyse uitgevoerd en gekeken naar een 
verbeteractie. 
 
Situatiebeschrijving 
Van 01-01-2022 tot 31-07-2022 heeft SLS voor GTS NL 3124 leveringen gedaan. Van deze 
3124 zijn er 131 niet aangekomen bij de eerste levering. Dit geeft een percentage van 
4.19%. Van de 131 gemiste leveringen waren er 99 (76%) doordat de auto niet gevonden 
werd door de chauffeur van SLS. Wanneer de levering mislukt wordt de zending de volgende 
nacht opnieuw aangeboden 
 

per week
upstream aantal km totaal km ton tonkm type vervoer CO2 uitstoot per week

retour delivery SLS 5 100 500 1,5 750 busje 1326 g CO2/tonkm 994,5 kg CO2
Ritten interne koerier 2 100 200 1,5 300 busje 1326 g CO2/tonkm 397,8 kg CO2
Besseling 1,5 100 150 7,5 1125 vrachtwagen <20 ton 105 g CO2/tonkm 118,125 kg CO2
Thales Frankrijk 0,25 600 150 7,5 1125 vrachtwagen <20 ton 105 g CO2/tonkm 118,125 kg CO2
inkopen div koeriers 7 60 420 1,5 630 busje 105 g CO2/tonkm 66,15 kg CO2

per week: 1695 kg CO2
Upstream per jaar: 81 ton CO2

per week
downstream aantal km totaal km tonkm type vervoer CO2 uitstoot per week

innight delivery SLS naar veld monteur 101 100 7500 1,5 11250 busje 1326 g CO2/tonkm 14917,5 kg CO2
Ritten interne koerier 2 100 200 1,5 300 busje 1326 g CO2/tonkm 397,8 kg CO2
Besseling 1,5 100 150 7,5 1125 vrachtwagen <20 ton 105 g CO2/tonkm 118,125 kg CO2
Thales Frankrijk 0,25 600 150 7,5 1125 vrachtwagen <20 ton 105 g CO2/tonkm 118,125 kg CO2

per week: 15551,55 kg CO2
Downstream per jaar: 746,47 ton CO2

conversiefactor

conversiefactor

Tabel 2: Hoeveelheid CO2-uitstoot door up- en downstream transport GTSnl
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Het niet in één keer goed kunnen leveren heeft verschillende gevolgen: 

 Monteur heeft niet op het tijd het bestelde materiaal, 
 Monteur moet materiaal ergens anders op gaan halen en dit geeft extra reistijd, 
 Planning heeft geen duidelijk inzicht in welk materiaal waar en wanneer beschikbaar 

is, dit geeft een kans op planfouten, 
 Dit heeft allemaal gevolgen voor de SLA. 

Naast de operationele gevolgen heeft dit ook invloed op de CO2-uitstoot van GTS NL. 
 
Plan van aanpak en oplossing 

GTS NL en SLS hebben samen gesproken over de invoering van de MySLS app. In de 
applicatie kan een monteur aangeven waar hij/zij de auto geparkeerd heeft staan. Op deze 
manier kan de SLS-chauffeur in zijn/haar route zien waar hij/zij moet zijn. Op deze manier 
zal het aantal misleveringen moeten gaan dalen. 

Opbrengsten 

Tot 31-07-2022 is de levering in 4,19% van de SLS leveringen mislukt. Met de invoering van 
deze oplossing zou dit aantal naar nul moeten gaan. Dit zal een besparing opleveren van 30 
ton CO2 per jaar.  
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5 | Verbetermogelijkheden 

Om de CO2-uitstoot door up- en downstream transport te reduceren zijn verschillende 
maatregelen mogelijk.   

Aandacht voor logistieke vraag en aanbod 

Zowel bij de uitvraag van transport als de uitvoering daarvan kan door optimale aandacht 
voor de planning onnodig transport worden voorkomen.  Aan de vraagzijde door na te denken 
over het nut en noodzaak van transport: bestelfrequentie, bestelhoeveelheden, aan- en 
afleverlocaties. Aan de uitvoeringszijde door het optimaliseren van de ritplanning: 
combinatieritten, routeplanning. Ook het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de 
ketenpartijen (zoals aangetoond in de nadere analyse In-night delivery) kan bijdragen aan 
het voorkomen van faalkosten en onnodige CO2-uitstoot.  

Duurzaam transport 

Naast het voorkomen van onnodig of overbodig transport kunnen de transporteurs 
maatregelen nemen om de CO2-uitstoot van het transportmiddel te verduurzamen. Dit door 
de juiste keuze van transportmiddel (busje of vrachtwagen), toepassing van alternatieve 
brandstoffen (HVO diesel, elektrisch rijden) en aandacht voor de rijstijl van de chauffeurs.  
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6 Ambities 

CO2-reductiedoelstelling 

De bovengenoemde maatregelen zijn een indicatie van wat GTS NL zou kunnen uitvoeren om 
haar scope 3-emissies van woon-werkverkeer te reduceren. Op basis van dit potentieel en de 
ingeschatte haalbaarheid is met betrekking tot deze ketenanalyse de volgende 
reductiedoelstelling vastgesteld: 

Ground Transportation Systems Netherlands reduceert 5% van de CO2-uitstoot in het up- en 
downstream transport in de periode 2021-2025 

Actieplan 

Om de doelstelling te realiseren zijn de volgende acties benoemd: 

Acties Actienemer Datum gereed 

Invoeren MySLS app W. Bruijnes 2022 

Voeren van gesprekken met 
transporteurs: verduurzamen logistiek 
proces W. Bruijnes 2023 

Uitvoeren acties vanuit gesprekken W. Bruijnes 2023-2025 

 

Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Deze ketenanalyse is gebaseerd op deels geschatte gegevens over de tonkm prestaties van 
de transporteurs. Een analyse op basis van transporteur- en transport-specifieke CO2-
gerelateerde gegevens (afstanden, brandstof, belading) maakt een meer gedetailleerde 
analyse mogelijk.  
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| 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 

Netherlandsse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment 
– Requirements and guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

Ketenanalyse Transport 2022 Transportprestaties transporteurs GTS NL 
  
  

Tabel 3: Referentielijst voor ketenanalyse logistiek 

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 logistiek 
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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 Harro van der Vlugt. De ketenanalyse is daarnaast 
volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door W. Bruijnes van GTS NL. 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. 
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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 beoogde 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 GTS NL. 

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