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1 Inleiding 

Uitstoot van CO2 in het dagelijks (bedrijfs-)leven is onontkoombaar. Mobiliteit, elektriciteits- en gasverbruik zijn 

binnen BK ingenieurs de grootste bronnen van CO2-uitstoot. BK ingenieurs wil door middel van de CO2-Prestatie-

ladder de uitstoot inzichtelijk maken en met behulp van realistische maatregelen de uitstoot beperken tot een mi-

nimum.  

 

Onderdeel van de CO2-Prestatieladder niveau vier is om verder te kijken dan het eigen bedrijf en te onderzoeken 

welke CO2-emissies buiten het bedrijf plaatsvinden en die een duidelijke relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten 

van BK ingenieurs. Door middel van een ketenanalyse kan worden gekeken naar deze bedrijfsactiviteiten.  

 

De meest materiële scope 3 emissies zijn in het rapport ‘Inventarisatie scope 3 – niveau 4A’ van augustus 2022 in 

kaart gebracht. Met materiële emissies worden relevante emissies bedoeld; kijkend naar de omvang van de emis-

sie, invloed van de organisatie op de emissies, risico’s voor de organisatie, emissies van kritisch belang voor sta-

keholder, emissies die geoutsourcet zijn en andere relevante emissies. In het rapport is een rangorde van de 

meest materiële scope 3 emissiebronnen bepaald die samen de grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 

emissies van de organisatie en tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn door de organisatie (zowel upstream als down-

stream). De top vijf van de rangorde is als volgt: 

 

Rangorde  Omschrijving van de activiteit waarbij CO2 vrijkomt  

1 Analyses door SGS Environmental Analytics B.V. 

2 Zakelijke kilometers werkbussen (voornamelijk diesel) 

3 Gebruik kantoorpanden 

4 Zakelijke kilometers personenauto’s (voornamelijk benzine en elektrisch) 

5 Woon-werk-kilometers 

 

BK ingenieurs valt in de categorie ‘klein bedrijf’ conform het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. Kleine organisa-

ties dienen slechts één ketenanalyse te maken voor een van de twee meest materiële emissies uit de rangorde. BK 

ingenieurs heeft gekozen om een ketenanalyse op te stellen van de analyses die door het laboratorium van SGS 

Environmental Analytics B.V. (hierna SGS) worden verricht. Hoewel de organisatie een kleine potentiële invloed 

heeft op de CO2-uitstoot van de analyses die door SGS worden uitgevoerd, is het belang op zowel de sector als de 

activiteiten groot. Uit de analyse van de ingekochte materialen en diensten blijkt dat de activiteiten van het labo-

ratorium van SGS verreweg het grootste aandeel (31,1 %) hebben. Op grote afstand volgen de leasebedrijven 

(Athlon en Van Mossel) met een totaal aandeel van 7,3%. 

 

Het doel van dit rapport is een analyse van een GHG-generende keten van activiteiten voor te leggen. Op basis 

van deze kennis identificeert de organisatie zowel kansrijke reductie maatregelen voor energieverbruik en CO2-

emissie in de keten als potentiële ketenpartners voor de aanpak van deze maatregelen. Hiermee wordt voldaan 

aan eis 4.A.1 van de CO2-Prestatieladder.  

 

Indeling van de rapportage 

Deze rapportage bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de methode beschreven. De bepaling van de 

meest materiële scope 3 emissies wordt beschreven in hoofdstuk 3.  
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2 Ketenanalyse laboratorium 

In figuur 1 wordt de ketenanalyse weergegeven van de analyse van monsters door het laboratorium (SGS). Vrijwel 

elk bodemonderzoek volgt de weergegeven aanpak. Dit verschilt niet binnen de vijf vestigingen van de organisa-

tie. Vier van de vijf vestigingen hebben een buitendienst voor bodemonderzoek (Velserbroek, Zoetermeer, Tilburg 

en Arnhem).  

figuur 1: ketenanalyse 

 
 

De in het veld genomen monsters worden door de buitendienst verzameld op het kantoor van de betreffende 

vestiging. De verreden zakelijke kilometers door de buitendienst zijn verwerkt in de scope 1 emissies van de orga-

nisatie. Om deze reden wordt hiermee geen rekening gehouden in de ketenanalyse. De monsters worden door 

een koerier opgehaald en naar het laboratorium van SGS in Rotterdam gebracht. In het laboratorium worden de 

monster geanalyseerd op de door de projectleider aangegeven parameters. De analyseresultaten worden digitaal 

gedeeld met de projectleider. Het overgebleven monster- en verpakkingsmateriaal wordt door het laboratorium 

afgevoerd naar een afvalverwerker.  

2.1 Relevante scope 3 emissies 

 

Per onderdeel van de keten wordt de CO2-emissie gekwantificeerd in de volgende paragraven.  

2.1.1 Monsters 

Monsterverpakkingen  

Het laboratorium levert de benodigde lege verpakkingsmaterialen via de koerier bij de vijf kantoorvestigingen 

aan. Afgesproken is dat de koerier deze verpakkingen enkel levert wanneer hij ook monsters moet ophalen. Hij 

‘ruilt’ dan de lege verpakkingen om voor het monstermateriaal. Tegen betaling kan de koerier extra rijden indien 

nieuwe verpakkingen nodig zijn, maar hier maakt onze organisatie geen gebruik van. De CO2-uitstoot van het le-

veren van de verpakkingen is verwerkt in de CO2-emissies van de koerier (zie paragraaf 2.1.2).  

 

Koeling en opslag monsters  

Ten behoeve van het bodemonderzoek dienen de monsters gekoeld opgeslagen te worden op onze vestigingen. 

Hiervoor staat op elk kantoor een koelkast of koelcel 24/7 ingeschakeld. De CO2-emissie van de koeling is meege-

nomen in scope 2 emissie (elektriciteitsverbruik) van de organisatie. Voor een compleet overzicht van de keten 

wordt het verbruik wel berekend, zie onderstaande tabel 1.  

•monsterverpakkingen

•koeling en opslag 

•analyseopdrachten van monsters
Monsters

•aanmelden koerier

•transport van kantoor naar laboratoriumKoerier

•huisvesting

•apparatuur

•woon-werkverkeer Laboratorium

•analyseresultaten rapporteren

•afvoer materialen (verpakkingen en grond)Verwerking 
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Vestigingen Arnhem en Velserbroek hebben een oude koelkast die allebei circa tien jaar oud zijn. Vestigingen Til-

burg en Zoetermeer hebben een koelcel. Vestiging Tilburg heeft recent een nieuwe koelcel aangeschaft, de koel-

cel van Zoetermeer is achtien jaar oud.  

tabel 1: CO2-uitstoot koeling per vestiging 

Vestiging  Type koeling Verbruik per jaar in kWh Uitstoot per jaar in kg CO2 *** 

Velserbroek  Koelkast circa tien jaar oud    330 *   183,48  

Zoetermeer  Koelcel circa achtien jaar oud 2.000 ** 1.112  

Tilburg  Koelcel circa twee jaar oud 1.500 **    834  

Arnhem  Koelkast circa tien jaar oud    330 *    183,48  

Totaal  - 4.160 2.312,96 

* bron: milieucentraal.nl 

** bron: stimular.nl  

*** emissiefactor 0,556  

 

Analyseopdrachten van monsters 

Voor analyses van de monsters worden via een online portal door de projectleider opdrachten verstrekt aan het 

laboratorium van SGS. Deze emissie is verwaarloosbaar en wordt niet meegenomen in de ketenanalyse.  

2.1.2 Koerier  

Aanmelden koerier 

Buiten de vakantieperiode om (bouwvak en Kerst) komt iedere werkdag een koerier op de vier vestigingen. In de 

vakantieperiode wordt de koerier per vestiging telefonisch aangevraagd door de buitendienst. Deze emissie is 

verwaarloosbaar en wordt niet meegenomen in de ketenanalyse.  

 

Transport  

De koeriersdiensten worden door het laboratorium SGS volledig uitbesteed. Voor de berekening van de CO2-

emissie voor de koeriersdienst zijn de onderstaande uitgangspunten meegenomen. De berekening staat verder 

uitgewerkt in tabel 2.  

 

• De startlocatie van de koerier is het laboratorium van SGS (Steenhouwerstraat 15 te Rotterdam). 

• Tijdens een rit haalt een koerier op verschillende locaties monsters op van verschillende organisaties. Een 

ruwe inschatting is dat het aandeel van de organisatie op een rit 25% is. 

• In 2021 waren er 261 werkbare dagen. Uitgaande van in totaal vijftien dagen dat de koerier in de vakanties 

niet nodig is, wordt gerekend met 246 dagen per jaar.  

tabel 2: CO2-uitstoot transport koerier per vestiging  

Vestiging Retour lab – kantoor 

in km 

Totale km per jaar 

(246 dagen) 

Minus 25% belas-

tinggraad  

Uitstoot in kg CO2 * 

Velserbroek  169,2    41.623,2 10.405,8   3.100,9 

Zoetermeer    72,4    17.810,4   4.452,6   1.326,9 

Tilburg  171,0    42.066,0 10.516,5   3.133,9 

Arnhem  248,0    61.008,0 15.252   4.545,1 

Totaal  660,6 162.507,6 40.626,9 12.106,8 

* emissiefactor 0,298 

2.1.3 Laboratorium 

SGS stelt jaarlijks haar CO2-footprint met betrekking tot scope 1 en 2 op. Totaal is in 2021 door SGS 966 ton CO2 

uitgestoten. Het overgrote deel van deze uitstoot komt door het aardgasverbruik van de huisvesting (95%). De 

overige 5% wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de zakelijke kilometers. Omdat de elektriciteit voor 

het laboratorium volledig duurzaam wordt opgewekt, wordt hiervoor geen CO2-uitstoot gerekend. Het woon-

werkverkeer van het personeel en de koeriersdiensten zijn niet opgenomen in de CO2-footprint. Ook worden de 

uitbestede analyses niet meegenomen. In tijde van drukte worden onder andere monsters naar Zweden gevlogen 

voor analyse. Hier zijn geen cijfers van bekend.  
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Het laboratorium heeft haar CO2-emissie uitgezet tegen het totaal aantal geanalyseerde monsters, waarmee de 

CO2-emissie per monster herleid kan worden. Voor 2021 is dit 2,01 kg CO2 per monster. Het laboratorium heeft in 

2021 voor onze organisatie 80.453 monsters geanalyseerd. Dit betekent dat het laboratorium voor de organisatie 

in 2021 161,7 ton CO2 heeft uitgestoten. Dit zal een grote overschatting zijn van de daadwerkelijke CO2-uitstoot, 

maar het is een startpunt waarmee gerekend kan worden. 

 

Met de CO2-uitstoot voor onze organisatie uit bovenstaande berekening kan het aandeel van onze organisatie in 

de CO2-uitstoot van het laboratorium worden berekend.  

 

161,7 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2  ÷  966 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 = 16,7%  

 

Onze organisatie is voor 16,7% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot door het laboratorium.  

 

Huisvesting  

Voor de huisvesting wordt gekeken naar de cijfers van het gasverbruik. Volgens de door het laboratorium aange-

leverde data is in 2021 voor 482,901 Nm3 aan gas verbruikt, wat gelijk staat aan 913 ton CO2-uitstoot.  

 

913 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2  × 16,7% = 152,5 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

Voor onze organisatie is in 2021 152,5 ton CO2 uitgestoten voor de huisvesting. 

 

Apparatuur  

Voor de apparatuur wordt gekeken naar het elektriciteitsverbruik. De monsters worden geanalyseerd door appa-

ratuur die op elektriciteit draaien. Ook zijn er diverse koelcellen om de monsters goed te kunnen conserveren. 

Volgens de door het laboratorium aangeleverde data is in 2021 voor 3.965.548 kWh aan elektriciteit verbruikt. 

Omdat de elektriciteit voor het laboratorium volledig duurzaam wordt opgewekt, wordt hiervoor geen CO2-uit-

stoot gerekend.  

 

Woon-werkverkeer 

Via ons aandeel in de totale CO2-uitstoot kan ook de uitstoot van het woon-werkverkeer van het personeel van 

het laboratorium worden berekend. Volgens de door het laboratorium aangeleverde data is in 2020 in totaal 

2.541.854 km verreden voor het woon-werkverkeer. Omgerekend naar het percentage van onze organisatie en 

naar ton CO2-emissie betekent dit dat de organisatie een aandeel in de CO2-uitstoot door het woon-werkverkeer 

van het laboratorium heeft van 85,7 ton CO2.  

 

2.541.854 𝑘𝑚 × 16,7% × 0,202 (𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) ÷ 1.000 = 85,7 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

2.1.4 Verwerking 

Analyseresultaten rapporteren  

De analyseresultaten worden digitaal gedeeld met de projectleider van de organisatie. Deze CO2-emissie is ver-

waarloosbaar en wordt niet meegenomen in de ketenanalyse.  

 

Afvoer materialen 

Omdat in de verpakkingen (mogelijk) verontreinigd monstermateriaal heeft gezeten en voor de analyses vloeistof-

fen zijn toegevoegd, moeten de verpakkingen thermisch worden gereinigd voor hergebruik. Het laboratorium 

heeft aangegeven dat dit zowel vanuit een financieel- als duurzaamheidsoogpunt niet aantrekkelijk is. Al het afval 

(glas, plastic en monstermateriaal) wordt niet gescheiden ingezameld en afgevoerd als ‘niet reinigbare grond’ naar 

de Maasvlakte. Dit betreft een jaarlijkse afvalstroom van 1,3 miljoen kilogram.  

 

De CO2-emissie van de afvalverwerking is niet eenvoudig te bepalen. Wel kan worden gekeken naar de hoeveel-

heid afval om die te verminderen, zie paragraaf 3.4 voor de aanbeveling.  
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2.2 Totale CO2-uitstoot keten 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat het analyseren van monsters door onze organisatie in 2021 252,6 ton 

CO2-uitstoot heeft veroorzaakt, zie onderstaande tabel 3.  

tabel 3: CO2-uitstoot overzicht 

Keten Onderdeel  Uitstoot in ton CO2 Percentage  

Monsters  

Verpakkingen  Zie transport koerier - 

Koeling      2,3    0,9% 

Inzetten monsters Verwaarloosbaar  - 

Koerier 
Aanmelden monsters  Verwaarloosbaar  - 

Transport koerier   12,1     4,8% 

Laboratorium 

Huisvesting  152,5   60,4% 

Apparatuur  0     0% 

Woon-werkverkeer     85,7    33,9% 

Verwerking  
Analyseresultaten rapporteren Verwaarloosbaar  - 

Afvoer materialen Niet te bepalen  - 

Totaal  252,6 100% 

3 Doelstellingen en maatregelen 

Uit de ketenanalyse blijkt dat de CO2-uitstoot van het laboratorium 252,6 ton CO2 bedraagt. Dit wordt voor het 

grootste deel bepaald door de huisvesting (60,4%) en het woon-werkverkeer (33,9%). De organisatie heeft zelf 

maar een beperkte bijdrage gehad in de keten (0,9%) voor de koeling. In de onderstaande paragraven wordt per 

onderdeel van de keten een aanbeveling gedaan over maatregelen voor de CO2-reductie.  

3.1 Maatregelen per onderdeel 

3.1.1 Monsters 

Voor het onderdeel monsters wordt door de koeling van de organisatie CO2 uitgestoten. Een relatief eenvoudige 

reductiemaatregel is het vervangen van de achtien jaar oude koelcel in Zoetermeer en de tien jaar oude koelkas-

ten in Velserbroek en Arnhem. Voor het vervangen van de koelcel in Zoetermeer is reeds een offerte aangevraagd. 

In tabel 4 wordt de CO2-reductie weergegeven. Een andere maatregel is het overgaan naar groene stroom. Hier-

mee wordt alle CO2-uitstoot gereduceerd.  

tabel 4: CO2-reductie 

Vestiging  Maatregel Verbruik per jaar in 

kWh 

Uitstoot per jaar in 

kg CO2 

Gereduceerd CO2 in 

kg 

Velserbroek Nieuwe koelkast    160 *   88,96   94,52 

Zoetermeer Nieuwe koelcel 1.500 ** 834 278 

Tilburg - 1.500** 834 - 

Arnhem  Nieuwe koelkast     160 *   88,96   94,52 

Totaal - 3.320 1.845,92 467,04 

* bron: milieucentraal.nl 

** bron: stimular.nl  

*** emissiefactor 0,556  

3.1.2 Koerier 

Voor het onderdeel koerier wordt door de verreden kilometers van de koerier het meeste CO2-uitgestoten. Het 

aantal kilometers verminderen is geen optie. Zowel de vestigingen als het laboratorium zullen niet verhuizen van 

locatie. Een andere mogelijkheid is om elektrisch te gaan rijden of op waterstof. Met de huidige elektrische/water-

bus bestelbussen is het nog niet mogelijk om zwaar beladen grote afstanden te rijden. Echter ontwikkeld de tech-

niek zich snel. De verwachting is dat dit binnen enkele jaren wel mogelijk is.  
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Omdat alle koerierdiensten door het laboratorium SGS worden uitbesteed, is het voor het laboratorium een aan-

beveling om, wanneer de techniek het toelaat, eisen te stellen aan de koerierdiensten met betrekking op elektrisch 

rijden. Voor het rekenvoorbeeld wordt elektrisch rijden genomen. Hiermee wordt 7.881,6 kg CO2 bespaart.  

 

12.106,8 𝑘𝑔 𝐶𝑂2  ÷ 0,298 (𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) × 0,104 (𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) = 4.225,2 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

3.1.3 Laboratorium 

Huisvesting 

Het laboratorium zorgt in deze keten voor de meeste CO2-uitstoot. Het elektriciteitsverbruik is al volledig duur-

zaam. Het gasverbruik kan omlaag door gebruik te maken van aardwarmte, WKO of groengas. Voor het reken-

voorbeeld wordt groengas genomen. Hiermee wordt bijna 100 ton CO2 bespaart.  

 

152,5 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2  ÷ 2,085 (𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) ×  0,723 (𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) = 52,9 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

Woon-werkverkeer 

Voor het grootste deel van 2020 waren de Corona maatregelen van toepassing wat betekende dat thuiswerken 

verplicht werd. Aanbevolen wordt het thuiswerken te blijven stimuleren waar mogelijk.  

3.1.4 Verwerking  

Zoals in paragraaf 2.1.4 aangegeven is de CO2-emissie van de afvalverwerking niet eenvoudig te bepalen. Wel kan 

worden gekeken naar de hoeveelheid afval om die te verminderen. Circa 45% van alle bij het laboratorium aange-

leverde monsters wordt niet geanalyseerd. Dit betekent dat ruim een half miljoen kilo afval voorkomen kan wor-

den.  

3.2 Totale CO2-reductie  

Met de hierboven genoemde maatregelen kan circa 108,3 ton CO2 worden bespaard in een termijn van vijf jaar. In 

de tweede helft van 2022 wordt een overleg ingepland tussen onze organisatie en het laboratorium (contactper-

soon mevrouw M. van Gent). In het gesprek zullen de genoemde maatregelen worden besproken. Tevens zullen 

de CO2-cijfers van het laboratorium worden besproken om zo meer inzicht te verkrijgen in de CO2-uitstoot per 

analyse soort (asbest, partijkeuring, waterbodem, grond enzovoort). Hiermee kan een exactere berekening worden 

gemaakt van het aandeel van onze organisatie in de CO2-uitstoot van het laboratorium.  

 


