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1 Inleiding 
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Isero een 

analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 

ketenanalyse van de productcategorieën Hang- en sluitwerk en Gereedschappen. 
 

1.1 Activiteiten Isero IJzerwaren 

De Isero B.V. is een ijzerwarengroothandel voor bouwbeslag, gereedschap, 

bevestigingsmiddelen en PBM's in Nederland.  Met 64 vestigingen, een online vestiging en 

een uniek distributiecentrum richt Isero BV zich op de bouw- en installatiebranche. 

 

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. 

Isero 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 middenmoter 

Isero is zowel in de hang- en sluitwerk als in de gereedschappen keten een middenmoter als 

we het hebben over CO2-reductie. Er is wel een aantal leveranciers dat duurzame stappen 

zet, maar er is tot en met 2016 niet gestuurd op CO2-reductie in de keten. Tegelijkertijd is 

Isero de enige partij in de keten die nu wil acteren op niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. 
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1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Isero B.V. de ketenanalyses van: 

1. Hang- en sluitwerk 

2. Gereedschappen 

 

De opbouw van het rapport is als volgt: 

 

Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 

Hoofdstuk 3: Hang- en sluitwerk: Identificeren van schakels in de keten 

Hoofdstuk 4: Hang- en sluitwerk: Kwantificeren van de emissies 

Hoofdstuk 5: Hang- en sluitwerk: Reductiemogelijkheden 

Hoofdstuk 6: Gereedschappen: Identificeren van schakels in de keten 

Hoofdstuk 7: Gereedschappen: Kwantificeren van de emissies 

Hoofdstuk 8: Gereedschappen: Reductiemogelijkheden 

Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses 
De bedrijfsactiviteiten van Isero zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten 

artikelen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het 

transporteren, gebruik en verwerken van artikelen met energiegebruik en emissies 

(downstream). Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt 

onderstaande tabel overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarop Isero het 

meeste invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

Product-
marktcombinaties 

Omschrijving activiteit 
waarbij CO2 vrijkomt 

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

activiteiten 

Potentiele invloed 
van het bedrijf op de 

CO2-uitstoot 

  Sector Activiteiten   

  

Welke CO2 uitstotende 
activiteiten door 
activiteiten van het 
bedrijf worden beïnvloed 

Verhouding CO2 
uitstoot bedrijf 
tov. CO2 uitstoot 
sector  

  Hoe groot is de 
invloed van het bedrijf 
om CO2-reducerende 
mogelijkheden door te 
voeren 

Gereedschappen 
Bouw  

1 MG G MG 

4 MG MG K 

5 MG K K 

7 MG K MG 

11 MG K K 

12 MG MG ZK 

Gereedschappen 
Bouwgerelateerd 

1 MG G MG 

4 MG MG K 

5 MG K K 

7 MG K MG 

11 MG K K 

12 MG MG ZK 

Hang- en sluitwerk 
Bouw 

1 MG G MG 

4 MG MG K 

5 MG K K 

7 MG K MG 

11 MG K K 

Hang- en sluitwerk 
Bouwgerelateerd 

1 MG G MG 

4 MG MG K 

5 MG K K 

7 MG K MG 

11 MG K K 

Bevestigingsmiddelen 
Bouw 

1 MG G MG 

4 MG MG K 

5 MG K K 

7 MG K MG 

11 MG K K 

Tabel 1: GHG-categorieën 1 = Ingekochte goederen en diensten, 4=Upstream transport, 5=productie afval, 
7=Woonwerk verkeer, 11= Gebruik van verkochte producten, 12=End-of-life verwerking verkochte producten 
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De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 4.A.1 Kwalitatieve 

dominantieanalyse. Kwantificering van data leidt tot de volgende top 7 van Scope 3 emissie: 

 

 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Isero 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: 

 

✓ Hang- en sluitwerk: aangekochte goederen en diensten  

✓ Gereedschappen: aangekochte goederen en diensten 

 

Door Isero is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de categorie 

Hang- en sluitwerk.  

 

Uit de top zes zal Isero nog een andere categorie moeten kiezen om een ketenanalyse te 

maken. De top zes wordt gecompleteerd door de volgende categorieën: 

✓ Verbruik apparaten 

✓ Woon-werkverkeer 

✓ Upstream transport en distributie 

✓ Productieafval: Verpakkingsmateriaal 

 

Door Isero is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de categorie 

Gereedschappen. 

 

2.2 Scope ketenanalyse 
 

Hang- en sluitwerk: 

Er is een kwantitatieve analyse gemaakt van één productgroep. Dit betreft de productrange 

deurbeslag (deurkruk + schild) geleverd door AMI uit Lomm. Isero verkoopt artikelen die in 

deze range vallen: 

- Deurkruk bok 332/2 Quick FI V.I.P. 

- Kortschild 180 mm loop F1 

 

In de analyse is uitgegaan van een standaard gewicht van 1 ton aan setjes 

van deurkrukken+kortschilden.  

 

Gereedschappen: 
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Voor deze ketenanalyse is een andere productgroep genomen welke veel verkocht wordt 

door Isero: elektrische gereedschappen. Denk hierbij aan een cirkelzaag, schuurmachine, 

accuboormachine of boorhamer. In de analyse is uitgegaan van 1 ton aan eindproduct. 

In deze ton eindproduct zitten 77 ‘setjes’ van deze 6 producten: 

 

Festool, Cirkelzaag TS55 en Schuurmachine DTS400 
Bosch, Boorhamer GHB2-23REA  en Decoupeerzaag GST150BCE 
DeWalt, (SBDinc) Kruislijnlaser DW088K  en Accuboormachine DCD791P2 

 

 

2.3 Primaire & Secundaire data 

 

Hang- en sluitwerk: 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 

door Isero en AMI.  

 

 Verdeling Primaire en Secundaire data 

Primaire data Transport van leverancier naar AMI: kilometers  
Winning en productie grondstoffen: bill of materials en gegevens 
leverancier van leverancier 
Bewerkingen bij leverancier: scope 1 en scope 2 emissies van 
leverancier 
Transport van AMI naar Isero 
Transport van Isero naar winkels: kilometers en type vervoer 

Secundaire data Transport grondstoffen: inschatting type vervoer 
Transport van winkel naar bouwlocatie: kilometers en type vervoer 
Inzameling via afvalverwerkers: type vervoer en afstand 

 

Gereedschappen: 

 

 Verdeling Primaire en Secundaire data 

Primaire data Transport van leverancier naar Isero: kilometers 
Transport van Isero naar winkels: kilometers en type vervoer 
Verwerking afval via We-Cycle: percentage gerecycled en verbrand 
materiaal 

Secundaire data Winning en productie grondstoffen: inschatting verdeling materialen 
Transport grondstoffen: niet beschikbaar 
Bewerkingen bij leverancier: niet beschikbaar 
Transport van leveranciers naar Isero: type vervoer 
Transport van winkel naar bouwlocatie: kilometers en type vervoer 
Inzameling via We-Cycle: type vervoer en afstand 
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2.4 Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 

De CO2-uitstoot van recycling van het hang- en sluitwerk is in deze analyse niet 

meegenomen; deze CO2-uitstoot wordt toegekend aan de keten van het product dat 

gemaakt wordt van het gerecycled materiaal. 
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3 Hang- en sluitwerk:  
Identificeren van schakels in de keten 

De figuur hieronder beschrijft de diverse schakels en ketenpartners in de keten van het 

deurbeslag.  
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4 Hang- en sluitwerk:  
Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 4 is per 

ketenstap 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. 

De -concurrentiegevoelige- detailgegevens staan in het Rekenblad Ketenanalyse. In deze 

openbare versie worden alleen de totalen gepubliceerd. 

 

De uitgangspunten: 

• Deurbeslag bestaande uit een deurkruk en een schild.  

• De meest significante materialen zijn aluminium (88%) en staal (9%).  

• De berekeningen zijn gemaakt op basis van 1 ton aan gewicht in eindproduct. 

 

 

4.1 Winning en productie grondstoffen 
Ami heeft een “bill of materials” opgesteld voor deze productrange. Hieruit is opgemaakt uit 
welke materialen het product gemaakt is. Dit is voor 97% aluminium en staal. Op basis van 
deze aantallen is berekend dat aan de winning en productie van de grondstoffen 1,5 ton CO2 
gerelateerd is.  
 

  
Bron conversiefactoren: 
IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; CH4 Metal Industry (Aluminium: 
prebake) 
IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; CH4 Metal Industry (Steel: Basic 
Oxygen Furnace) 

 

4.2 Transport grondstoffen naar AMI 
Vanuit Oostenrijk wordt aluminium naar AMI vervoerd. Dit veroorzaakt in deze ketenstap de 
grootste CO2- uitstoot. In totaal veroorzaakt het transport van de grondstoffen 46,5 ton CO2. 

 

 
 
Bron conversiefactoren: 
CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer jan 2021 
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4.3 Bewerkingen bij AMI 
 

AMI heeft in 2014 een emissie-inventaris uitgevoerd. Op basis van deze scope 1 en scope 2 

emissies hebben we berekend hoeveel energie het kost om 1 ton gereed eindproduct te 

fabriceren. Omgerekend is dit 2,6 ton CO2. 

 

 

 

 

Bron conversiefactoren: 

Energy Template AMI 2014 

CO2emissiefactoren.nl: grijze stroom  

 

 

4.4 Transport naar Isero DC 
 

Vanaf de productielocatie in Lomm (NL) wordt het gereed product in grote vrachtwagens 

naar het distributiecentrum van Isero in Waddinxveen vervoerd. 

Bron conversiefactoren: 

CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer jan 2021 

 

4.5 Transport van Isero naar winkels 
 

Vervolgens worden de producten vanuit het distributiecentrum van Isero vervoerd naar de  

vestigingen. Dit gebeurt met kleine vrachtwagens en bestelwagens. Er is een berekening van 

de transportkilometers van Isero DC naar de winkels gemaakt, waarbij uitgegaan is van een 

gelijke verdeling van deze producten over de vestigingen. In 2019 zijn alle 

overnamebedrijven meegenomen met uitzondering van Gunters en Meuser B.V. Dit is pas 

na de integratie mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

Bron conversiefactoren: 

CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer jan 2021 
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4.6 Transport van winkels naar bouwlocatie 
 

De producten die in de winkel verkocht worden, gaan over het algemeen in de bestelwagen 
van de klant mee naar de bouwlocatie. Op basis van de spreiding van de locaties van Isero 
is een gemiddelde afstand van 20 km aangehouden. 
 

 
 
Bron conversiefactoren: 
CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer jan 2021 
 
 

4.7 Inzameling via afvalverwerkers 
 

Deurbeslag kan bij normaal gebruik ‘een leven lang mee’ en wordt aan het einde van de 
levensduur of bij renovatiewerkzaamheden door sloop- en bouwbedrijven bij de 
afvalverwerker gebracht. Via de afvalverwerker wordt het grootste deel van het aluminium en 
staal weer als grondstof voor nieuwe producten gebruikt. 

 
 
Bron conversiefactoren: 
CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer jan 2021 
 
4.8 Overzicht CO2 uitstoot in de keten 
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5 Hang- en sluitwerk: 
Verbetermogelijkheden 

Door de ketenanalyse te maken, zijn verschillende reductiemogelijkheden zichtbaar 

geworden. Deze worden weergegeven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. In het 

tweede deel worden de verbetermogelijkheden in de informatie waarop deze ketenanalyse is 

gebaseerd toegelicht.  

 

 

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

 

Doelstelling: Isero heeft onder andere als ambitie om in deze keten CO2 te reduceren door 

AMI te ondersteunen bij de inzameling van aluminium deurbeslag in Nederland. 

 

Dit kan door: 

- In overleg te gaan met ketenpartners om te bekijken welke rol Isero kan spelen in de 

inzameling van aluminium.  

- Te onderzoeken welke rol Isero kan spelen in het Circulaire Gebouw Platform van BAM 

Bouw en Vastgoed 

- Een haalbaarheidsonderzoek/pilotproject op te starten 

- Bij succes deze inzameling op te schalen 

 

Als dit slaagt kan dit tot zo’n 22% CO2 reduceren in de keten. 

 

  



  
 
 

 
4.A.1 en 4.A.3 Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen april 2022 16 
 
 
 
 

  

De volgende opties voor CO2-reductie in de keten zijn doorgerekend: 
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5.2 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

 

Gegevens ketenpartner AMI 

Op de eerste versie van deze ketenanalyse zijn wat aanpassingen gedaan. De 

berekeningen in deze analyse zijn zo gedetailleerd mogelijk gemaakt, daarbij zijn we veel 

dank verschuldigd aan Pascal Titulaer van AMI. Hij heeft zijn “Bill of Materials” en CO2-

footprint met ons gedeeld.  

 

5.2.1 Winning en productie grondstoffen 

Geen onzekerheden en verbetermogelijkheden. 

 

5.2.2 Transport grondstoffen naar AMI 

Er is een aanname gedaan van het type transport dat de leveranciers van AMI gebruiken. 

Een verbetermogelijkheid is om de daadwerkelijke transportgegevens op te vragen bij deze 

leveranciers. 

 

5.2 3 Bewerkingen bij AMI 

Verbetermogelijkheid: actuele gegevens over het energiegebruik in de productie.  

 

5.2.4 Transport naar Isero DC 

Geen onzekerheden en verbetermogelijkheden. 

 

5.2.5 Transport van Isero naar winkels 

Er is een nu een accuratere berekening van de transportkilometers van het deurbeslag van 

Isero DC naar de winkels gemaakt. Er is gekeken naar het routeschema en aan de hand 

hiervan bepaalt hoe vaak een vestiging wordt bezocht en met welk vervoermiddel. Voor  nog 

meer nauwkeurigheid kunnen we nog een berekening maken op basis van postcode. Ook 

een meer nauwkeurige doorrekening naar hoeveelheden per vestiging is een mogelijke 

verbetering. 

 

5.2.6 Transport van winkels naar bouwlocatie 

Verbetermogelijkheid: aanname 20 km per klant naar bouwlocatie en type vervoer toetsen. 
 

5.2.7 Inzameling via afvalverwerkers 

Verbetermogelijkheid: aanname 50 km gemiddeld naar afvalverwerker en type vervoer 

toetsen. 
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6 Gereedschappen:  
Identificeren van schakels in de keten 

De figuur hieronder beschrijft de diverse schakels en ketenpartners in de keten van 

elektrische gereedschappen.  
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7 Gereedschappen:  
Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 6 is per 

ketenstap 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. 

De detailgegevens staan in het Rekenblad Ketenanalyse Gereedschap.  

 

De uitgangspunten: 

• Elektrisch gereedschap bestaat uit vele onderdelen. Aluminium, metaal, kunststof, 
printplaatjes, batterij/accu. 

• In 2017 is de aanname gedaan dat gereedschappen voor 50% uit aluminium en 50% 
uit kunststof bestaan. 

• Deze aanname is niet correct in gereedschappen zit ook een substantieel deel ijzer. 

• De verhouding is op basis van deze 6 producten is als volgt: 50% kunststof, 39% ijzer 
en 11% aluminium. 

• De berekening is gemaakt op basis van 1 ton aan gewicht in eindproduct.  

• In deze ton elektrische apparaten zitten van de zes door Isero geselecteerde apparaten 
70 setjes. 

• Van de 6 producten is er 1 met een accu. Van de 70 producten in een ton is dit 8,35 
producten met een accu.  

• Om transportafstanden te berekenen, is deze ton aan eindproduct evenredig verdeeld 
over drie leveranciers   

Voor deze ketenanalyse was het moeilijker om gedetailleerde gegevens ‘los’ te krijgen bij de 

leveranciers. Per ketenstap benoemen we de aannames die we daarom hebben moeten 

doen. 
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7.1 Winning en productie van onderdelen 

 

De verhouding elektrische gereedschappen is aangepast en bestaat voor 50% uit kunststof, 

39% uit ijzer en 11% uit aluminium. De productie van de accu’s voor de accu boormachine is 

apart meegenomen. In 2017 werd gerekend met 55 accu’s, maar na herberekening blijkt het 

deel aan accu’s in ton CO2 per ton maar 8,35 te zijn. Dit betekent een forse verlaging van de 

ton CO2 per ton aan eindproducten. In 2017 was dit 6,9 ton CO2 per ton aan eindproducten. 

Na herberekening is dit nog maar 2.0 ton. 

 

Bron conversiefactoren: 
- IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; CH4 Metal Industry (Aluminium: 

prebake) 
- 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; CH4 

Metal Industry (Iron Production) 
- Prognos 2008: Resource savings and CO2 reduction potential in waste management in Europe 

and the possible contribution to the CO2 reduction target in 2020Gijlswijk, R. van, G. Koornneef, 
- H. van Essen en S. Aarnink, “Indirecte en directe CO2-uitstoot van elektrische personenauto’s, 

TNO/CE Delft (2014)] 
 
 

7.2 Transport onderdelen 
 

De producenten van elektrisch gereedschap kopen onderdelen in over de hele wereld. 

Vervolgens worden deze in de fabriek geassembleerd. Bij gebrek aan deze informatie is de 

aanname gedaan dat dit voor de drie producenten Bosch, Festool en DeWalt geldt. Dit 

transport is goed voor 144,2 ton CO2- uitstoot. 

 

 
 
Bron conversiefactoren: 
CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer jan 2021 
 

 
7.3 Assemblage bij leverancier 

 

Er is geen informatie voorhanden over de CO2-uitstoot van deze ketenstap. Geen primaire 

gegevens van leveranciers, maar ook geen literatuur. Er is gekozen deze ketenstap daarom 

niet te becijferen. De volgende informatie wordt weergegeven door de leveranciers. 
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DeWalt, onderdeel van Stanley, Black and Decker Inc, heeft zich als doel gesteld om in 2023 

ten opzichte van 2020 5% CO2 te reduceren en 8% van het energieverbruik ten opzichte van 

2015 uit hernieuwbare bronnen te halen. 

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/stanleyblackanddecker.com/files/2021_esg_re

port.pdf 

 

Van het Duitse Festool zijn geen concrete doelstellingen bekend. Wél is er een website 

waarop de CO2-reductie inspanningen benoemd worden: 

https://www.festool.com/company/typically-festool/environment 

 

Bosch International wil in scope 1 en 2 klimaat neutraal zijn in 2030. 

https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/reporting_and_data/2021/bosch-

sustainability-report-2021.pdf 

 

 
7.4 Transport vanaf leverancier naar ISERO 
 

Vanaf de fabriek worden de producten naar Isero vervoerd. Dit is goed voor 72,3 ton CO2. Dit 

gebeurt in alle gevallen met een grote vrachtwagen. Het beter in kaart brengen van het 

inkomend transport is een scope 3 doelstelling van Isero. 

 
Bron conversiefactoren: 
CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer  jan 2021 
 
 

  

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/stanleyblackanddecker.com/files/2021_esg_report.pdf
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/stanleyblackanddecker.com/files/2021_esg_report.pdf
https://www.festool.com/company/typically-festool/environment
https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/reporting_and_data/2021/bosch-sustainability-report-2021.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/reporting_and_data/2021/bosch-sustainability-report-2021.pdf
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7.5 Transport Downstream van Isero DC naar Isero vestigingen 

Vervolgens worden de producten vanuit het distributiecentrum van Isero vervoerd naar de 

vestigingen. Dit gebeurt met kleine vrachtwagens en bestelwagens. Sinds verhuizing naar 

Waddinxveen worden er geen producten meer opgehaald door de vestigingen zelf. Er is een 

berekening van de transportkilometers van Isero DC naar de winkels gemaakt, waarbij 

uitgegaan is van een gelijke verdeling van deze producten over de vestigingen. Bij de 

berekening is gebruik gemaakt van het werkelijk aantal km’s in 2017 (Transport downstream 

van Isero DC naar Isero vestigingen 2019). 

Bron conversiefactoren: 

CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer jan 2021 

 

7.6 Transport van winkels naar bouwlocatie 
 

De producten die in de winkel verkocht worden, gaan over het algemeen in de bestelwagen 
van de klant mee naar de bouwlocatie. Op basis van de spreiding van de locaties van Isero 
is een gemiddelde afstand van 20 km aangehouden. Dit levert een uitstoot op van 26,5 ton 
CO2. 

 
Bron conversiefactoren: 
CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer  jan 2021 
 
 

7.7 Gebruik bij eindklant 
 

De materieeldienst van Van Wijnen Bouw heeft aangegeven dat deze gereedschappen in de 
praktijk 10 jaar meegaan. Voor de nieuwe berekening is verder uitgegaan van 260 
werkdagen in 2017 i.p.v. 200 in vorige berekening  en een gebruik van 2 uur per dag. 
Bovendien zat er een fout in het aantal producten per ton, dit is in totaal 70. Dit is een grove 
aanname, de klantenportefeuille van Isero is erg divers. Het gebruik bij de eindklant is op 
deze manier goed voor 12% van de CO2-uitstoot in de keten, 39  ton. 

 
Bron conversiefactoren: 
CO2emissiefactoren.nl: Elektriciteit jan 2020 stroom onbekend 
 

 
7.8 Inzameling  

 
Na de gebruiksperiode kan de gebruiker het apparaat inleveren bij Isero. Isero zorgt dat het 
apparaat vervolgens gerecycled wordt via Wecycle. De klant kan er ook voor kiezen het 
apparaat ergens anders in te leveren voor recycling. We gaan er vanuit dat de professionele 
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gebruiker hiermee bekend is en alle apparaten weer ingezameld worden. De gereden 
kilometers is hierbij een aanname. De leveranciers recyclen zelf ook alle producten die na de 
gebruiksperiode worden ingeleverd. Aan de binnenkant van al het kunststof staat een code, 
deze wordt gebruikt om het materiaal op de juiste manier te laten recyclen.  
 

 
 
Bron conversiefactoren: 
CO2emissiefactoren.nl: Goederenvervoer jan 2021 
 

7.9 End-of-life bewerking 
 

Bij Wecycle worden de elektrische apparaten gedemonteerd en recyclet. Dit gebeurt veelal 
handmatig door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan er vanuit dat bij dit 
type e-waste 100% hoogwaardig hergebruikt kan worden. Dit levert slechts 0,3 ton CO2-
uitstoot op. 
 

 
Bron conversiefactoren: 
Zero Waste Scotland: Waste: Emissions from recycling Small WEEE (Waste Electrical & Electronic 
Equipment) 

 
 
7.10 Overzicht CO2 uitstoot in de keten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: Na een aantal herberekeningen en aanpassingen emissiefactoren is de CO2-

uitstoot in de keten geen 467 ton CO2 maar 353 ton CO2. 82% van de CO2-uitstoot in de 

keten is toe te rekenen aan transport. Het gebruik van het product door de eindklant is goed 

voor 12% van de uitstoot in de totale levensduur. N.B. de uitstoot van de assemblage is niet 

meegenomen! 
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8 Gereedschappen:  
Verbetermogelijkheden 

Door de ketenanalyse te maken, zijn verschillende reductiemogelijkheden zichtbaar 

geworden. Deze worden weergegeven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. In het 

tweede deel worden de verbetermogelijkheden in de informatie waarop deze ketenanalyse is 

gebaseerd toegelicht.  

 

8.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 
 

Doelstelling: Isero heeft als ambitie om in deze keten CO2 te reduceren door te kiezen voor 

een zo energiezuinig mogelijk productassortiment en de meest energiezuinige elektrische 

gereedschappen te promoten onder haar afnemers.  

 

Dit kan door: 

- Haar leveranciers te verzoeken ontwikkelingen in het energieverbruik van elektrische 

gereedschappen duidelijk te communiceren 

- Energiezuinige gereedschappen te promoten bij haar klanten en in de winkels. 

- Met leveranciers in gesprek te gaan over (de ontwikkeling van) een duidelijk energielabel 

voor elektrische gereedschappen. 

 

Als dit slaagt kan dit tot zo’n 10% CO2 reduceren in de keten. 
 

Voorbeeld:  

DeWalt geeft aan v.w.b. de accuboormachine te werken aan het energiezuiniger maken van deze 

machines, mede ook zodat er langer per acculading gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld door zuinigere 

koolborstel loze (“brushless”) motoren te gebruiken en overbrengingen efficiënter te maken. 

 

Ook is er een groene lijnlaser ontwikkeld die zuiniger is qua energieverbruik. Hierdoor kan langer 

worden gewerkt met een set batterijen. Ook is recent een versie geïntroduceerd die werkt met een 

herlaadbare DEWALT accu. Dit zorgt voor een minder zware belasting van het milieu, doordat 

dezelfde accu vele jaren kan worden gebruikt. 
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De overige reductiemogelijkheden worden hieronder weergegeven: 
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8.2 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

 

Gegevens ketenpartners 

Dit is de eerste versie van deze ketenanalyse. De berekeningen in deze analyse zijn zo 

gedetailleerd mogelijk gemaakt. Het bleek echter lastig voor de ketenpartners Bosch, 

Festool en DeWalt om specifieke product(ie)gegevens aan te leveren. De komende jaren is 

dit een punt van aandacht voor deze ketenanalyse.   

 

8.2.1 Winning en productie onderdelen 

De opbouw van de elektrische gereedschappen is onderzocht en de verhouding op basis 

van deze 6 producten is als volgt: 50% kunststof, 39% ijzer en 11% aluminium.  

 

8.2.2 Transport onderdelen naar producenten 

Ook hiervoor geldt dat er aannames zijn gedaan omdat we niet in beeld hebben kunnen 

krijgen waar de onderdelen van de gereedschappen vandaan komen. Er is een aanname 

gedaan van het type transport en de transportafstanden. Een verbetermogelijkheid is om de 

daadwerkelijke transportgegevens op te vragen bij deze leveranciers. Hiervoor is ook weer 

ondersteuning van de producenten nodig.  

 

8.2.3 Bewerkingen bij leveranciers 

Er is geen inzicht in het energieverbruik van de productie/assemblage bij de leveranciers. 

Verbetermogelijkheid: actuele gegevens over het energiegebruik in de productie.  

 

8.2.4 Transport naar Isero DC 

De transportgegevens van Bosch zijn achterhaald en toegevoegd aan de scope 3 analyse 

van het upstream transport.  

 

8.2.5 Transport van Isero naar winkels 

Er is een nu accuratere berekening van de transportkilometers van het deurbeslag van Isero 

DC naar de winkels gemaakt. Er is gekeken naar het routeschema en aan de hand hiervan 

bepaalt hoe vaak een vestiging wordt bezocht en met welk vervoermiddel. Voor  nog meer 

nauwkeurigheid kunnen we nog een berekening maken op basis van postcode. Ook een 

meer nauwkeurige doorrekening naar hoeveelheden per vestiging is een mogelijke 

verbetering. Transport van winkels naar bouwlocatie 

 

8.2.6 Transport van winkels naar bouwlocatie 

Verbetermogelijkheid: aanname 20 km per klant naar bouwlocatie en type vervoer toetsen. 
 

8.2.7 Inzameling via Wecycle 

Verbetermogelijkheid: aanname 50 km gemiddeld naar Wecycle en type vervoer toetsen. 

 



  
 
 

 
4.A.1 en 4.A.3 Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen april 2022 28 
 
 
 
 

8.2.8 Recycling 

De uitstoot is nu berekend aan de hand van Schotse conversiefactoren. In de toekomst bij 

Wecycle navragen of er bij hen actuele primaire gegevens beschikbaar zijn.  
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9 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.co2emissiefactoren.nl Gegevens jan 2020 

IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories;  

 
CH4 Metal Industry (Aluminium: prebake) 

 

IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories;  
CH4 Metal Industry (Steel: Basic Oxygen Furnace) 

 “Indirecte en directe CO2-uitstoot van 
elektrische personenauto’s, TNO/CE Delft 
(2014)]*. 

Gijlswijk, R. van, G. Koornneef, H. van Essen en S. Aarnink, 

Resource savings and CO2 reduction potential in 
waste management in Europe and the possible 
contribution to the CO2 reduction target in 2020 

Prognos 2008 

 

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 
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10 Verklaring opstellen ketenanalyse 
Dé CO2 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 Dé CO2 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 Dé CO2 

Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Anne Pannekoek. De ketenanalyse is daarnaast 

volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door Margriet de Jong. Margriet de Jong is niet 

betrokken geweest bij het opstellen van het scope 1&2 CO2-reductiebeleid van Isero 

IJzerwaren, wat haar 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Pannekoek, Drs 

Adviseur 

 

 

 

 

 

 

Margriet de Jong, MSc 

Adviseur 
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