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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert ISS Facility 

Services (hierna ISS) een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. 

Dit document beschrijft de ketenanalyse over het gebruik van afvalzakken.  

1.1 Activiteiten ISS 

ISS, een toonaangevend bedrijf voor werkplekervaring en facility management, verbindt zich 

ertoe om tegen 2030 een 0% CO2-uitstoot te bereiken binnen scope 1 en 2 en tegen 2040 

een volledige 0% CO2-uitstoot te bereiken, inclusief de volledige toeleveringsketen. 

Bovendien verbindt ISS zich ertoe om volledige rapportage van zijn CO2-footprint aan te 

bieden in een gecertificeerd CO2 managementsysteem. Deze ambitieuze doelstellingen tonen 

de toewijding van ISS om erkend te worden als een van de beste milieuleiders en een 

katalysator van echte verandering in zijn sector. 

Nu versnelt ISS zijn inspanningen op het gebied van klimaat en milieu nog verder met de 

ambitieuze doelstellingen, die alle activiteiten in het hele bedrijf omvatten, inclusief de 

volledige reikwijdte van de toeleveringsketen van ISS. De komende jaren zullen tal van 

wereldwijde activiteiten op het gebied van voedselverduurzaming, water- en 

afvalvermindering en energiebeheer worden geïnitieerd - zowel binnen de organisatie van ISS 

als niet in de laatste plaats in nauwe samenwerking met klanten en leveranciers. 

Jacob Aarup-Andersen, Group CEO bij ISS World Services A/S, zegt: 

“Bij ISS erkennen we de volledige omvang van de aanhoudende klimaat- en milieucrisis. En 

we zijn sterk toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten en het leveren van onze 

diensten op een duurzame manier. Dit is de reden waarom we nu nog ambitieuzer en 

proactiever zijn in onze duurzaamheidsinspanningen - met een gedefinieerde reeks gedurfde 

wereldwijde doelen als onze stip aan de horizon in de komende jaren.” 

De routekaart van ISS naar netto nul omvat ook elektrificatie (naast andere duurzame 

benaderingen) van zijn wereldwijde vloot van ca. 20.000 voertuigen, het vergroten van het 

aandeel van hernieuwbare energie in de eigen gebouwen van ISS en het verminderen van 

water in schoonmaakdiensten.  

Middels het CO2-prestatieladderproject geeft ISS Nederland, zoals hieronder beschreven, 

invulling aan het ‘global’ beleid volgens de eigen strategie.  

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. 
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ISS 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 

ISS heeft naar aanleiding van vergelijkingen met sectorgenoten en de maatregellijst 

geconcludeerd dat de reductiedoelstelling gepresenteerd in de CO2-documentatie voldoende 

ambitieus is. In vergelijking met bijvoorbeeld branchegenoot Facilicom heeft ISS eveneens 

het streven naar 0% CO2-emissie in scope 1 en 2 in 2030. ISS gaat verder in haar ambitie 

door te streven 0% CO2-emissie in de volledige toeleveringsketen in 2040. ISS schat zichzelf 

op het gebied van CO2-reductie in als vooruitstrevend vergeleken met sectorgenoten. Dit 

geldt ook voor de ambities binnen scope 3. 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert ISS de ketenanalyse over afvalzakken. 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 ISS 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 

Organisatie ISS 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: 

• Schoonmaak – production based 

• Technical services – production based 

Uit de top twee is de keuze gevallen op een product uit de categorie ‘Schoonmaak – 

Production based’. Zwaarwegende factoren bij het maken van deze keuze zijn de omvang van 

deze categorie binnen ISS, het aanzienlijke gebruik van single-use producten en het 

groeiende aantal innovaties in deze sector. Vanwege de flinke hoeveelheden die ISS jaarlijks 

afneemt is de verwachting aanwezig om daadwerkelijk impact te maken. Dit geldt voor het 

realiseren van CO2-reductie, maar ook voor het verder helpen van kansrijke innovaties.  

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

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

• Catering 

• Technical services – office based 

• Schoonmaak – office based 

• Schoonmaak – adminstration 

 
Uit de top zes is de keuze gevallen op een product uit de categorie ‘Catering’. Zwaarwegende 

factoren bij het maken van deze keuze is enerzijds de vermoedelijk zware impact van de 

voedingsindustrie op het milieu en anderzijds het groeiende aanbod aan (door producten 

geclaimde) duurzamere alternatieven voor verschillende productcategorieën. Vanwege de 

flinke hoeveelheden die ISS jaarlijks afneemt is de verwachting aanwezig om daadwerkelijk 

impact te maken. Dit geldt voor het realiseren van CO2-reductie, maar ook voor het verder 

helpen van kansrijke innovaties.  

 

  



 

 

  

 

 

 

KETENANALYSE 

HERBRUIKBARE 

AFVALZAKKEN 

6 

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse richt zich op (een deel van) de activiteiten binnen businessunit ISS 

Cleaning Services. Dit bedrijfsonderdeel richt zich hoofdzakelijk op schoonmaken, veiligheid 

en hygiëne. Dit wordt als wereldleider op dit gebied gedaan volgens hoge standaarden. Om de 

juiste service te kunnen verlenen is de ‘Cleaning Services’-tak weer onderverdeeld in 

verschillende proposities. Dit zijn: Office based- & Production based cleaning, Public 

Administration en Single Service food. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 

door ISS.  

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 

Primaire data Inkoopoverzichten 

Secundaire data Productsheets, wetenschappelijke artikelen 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

  



 

 

  

 

 

 

KETENANALYSE 

HERBRUIKBARE 

AFVALZAKKEN 

7 

3 | Identificeren van schakels in de keten 

Onderdeel van het schoonmaken en -houden van ruimtes voor klanten is het inzamelen van 

afval. Binnen een gemiddeld bedrijf is zo ongeveer elke ruimte voorzien van een inzamelpunt 

voor afval, in de meeste gevallen een doorsnee afvalbak voorzien van een afvalzak. Soms is 

dit zelfs een milieustraat waarbij er 5 afvalzakken nodig zijn. Tijdens de werkzaamheden van 

ISS die dagelijks worden uitgevoerd bij klanten wordt een afvalzak standaard vervangen door 

een nieuw exemplaar, ongeacht of deze vol is. Dit is om hygiënische redenen en om te 

voorkomen dat een afvalzak op een willekeurig moment te vol is.  

De wens om hier meer onderzoek naar te doen loopt parallel aan de transitie naar een 

circulaire economie, een van de Europese ‘2050 Goals’. Ook speelt deze ketenanalyse in op de 

recente ontwikkelingen rondom het verbieden van wegwerpplastic, waaronder ook 

bijvoorbeeld plastic zakken vallen. ISS heeft zich gecommitteerd aan het Plastic Pact NL, 

waarbij het doel is om het plasticgebruik terug te dringen. 

 

 
RTS (2019) 
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3.1 Ketenstappen  

Zoals hierboven gepresenteerd is ISS binnen de dienste ‘Cleaning Services’ actief op het 

gebied van schoonmaak in verschillende gebieden. De aard van het werk verschilt en 

daarmee ook de aanpak, meespelende belangen en kwaliteitsnormen. Toch komt het 

schoonmaakproces binnen al deze businessunits ook voor een groot deel overeen, met als 

belangrijke gedeelde factor dat er enorm veel afvalzakken worden ingezet om al het 

bedrijfsafval in te zamelen en af te voeren. Of het nou een ziekenhuis, kantoor, 

productieruimte of een restaurant betreft; het afval komt terecht in een afvalzak. 

Doel van deze ketenanalyse is om onderscheid te maken tussen de ketens (en bijhorende 

CO2-emissies) van twee verschillende afvalzakken: 

• Single-use afvalzakken 

• Herbruikbare afvalzakken 

 
In de basis geldt bovenstaande schematische weergave voor beide afvalzakken, echter zal de 

invulling van de ketenstappen, met name de gebruikte grondstoffen en het productieproces, 

verschillen. De verwachting is dat de herbruikbare afvalzak een grotere CO2-footprint zal 

hebben omdat het product zwaarder en van betere kwaliteit is. Aan de andere kant wordt de 

winst behaald door de mogelijkheid om de afvalzakken opnieuw te gebruiken, hetgeen de 

twee cirkelvormige pijlen vertegenwoordigen. De langere levensduur zorgt daarmee voor een 

afvalreductie. 

 
3.1.1 Grondstof 
Aardolie v.s. petflessen 

Aardolie (virgin plastic) 

Plastic wordt voornamelijk gemaakt van ruwe aardolie. Deze aardolie wordt nadat het uit de 

grond is gepompt verwerkt in olieraffinaderijen. Dit bestaat uit een distilleringsproces, waarbij 

verschillende vloeistoffen van elkaar worden gescheiden, en het kraakproces. Uit aardolie 

wordt voornamelijk brandstof zoals benzine of kerosine gewonnen, maar dus ook stoffen die 

gebruikt worden voor de productie van kunststof. Het kraken is een proces waar moleculen 

onder extreem hoge temperaturen worden verwerkt tot bruikbare verbindingen; de 

basisgrondstof voor kunststof. Dit wordt in korrel- of poedervorm gefabriceerd en geleverd 

aan de plastic-fabrikanten. Deze bedrijven verwerken de korrels (granulaat) tot plastic 

eindproducten of verpakkingen. 

Petflessen (rPET) 

Anders dan de single-use afvalzak, gemaakt van virgin plastic, wordt de herbruikbare afvalzak 

gemaakt van rPET. Dit type plastic is gebruikt gerecyclede petflessen als grondstof. rPEt is 

gerecycled PET materiaal, afkomstig uit de door de consument gebruikte en ingezamelde 

(fris)drankflessen. Deze ingezamelde flessen komen terecht bij bedrijven die de flessen op 

materiaal sorteren en daarna door een streng gemonitord sorteer-, maal- en wasproces 

leiden. Na het smelten van dit schone gerecyclede plastic ontstaat er nieuw materiaal: rPET. 

Het gebruik van rPET zorgt voor een sterk verminderde CO2-voetafdruk (ook wel carbon 

footprint genoemd) én reductie van afval. rPET wordt gezien als een van de meest 

milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal op de markt. (Pinkcube, 2022) 

Grondstof Productie Gebruik
End-of-

life
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3.1.2 Productie  
Van plasticgranulaat naar afvalzak 

 
Na wat de ‘conversie’ wordt genoemd (de omzetting van ruwe aardolie naar plasticgranulaat) 

kunnen producenten het ingekochte plasticgranulaat middels verschillende processen 

verwerken tot het gewenste product. 

 

HDPE afvalzakken (single-use) 

HDPE zakken worden vervaardigd uit een mix van voornamelijk nieuwe grondstoffen en kan 

zowel worden gebruikt als hard of soepel materiaal. Het is een populaire kunststof voor o.a. 

afvalzakken en plastic tassen. 

 

 

Stap één: Het plasticgranulaat wordt in een trechter gedaan. 

 

Stap twee: Het granulaat wordt blootgesteld aan hoge druk en warmte om het plastic 

vloeibaar te maken. 

 

Stap drie: Via een proces dat blaasfilmextrusie wordt genoemd, wordt het vloeibaar gemaakte 

plastic omhoog geblazen in een lange buisvorm. 

 

Stap vier: De plastic buis begint af te koelen waarna gigantische rollen de buis plat maken tot 

een dunne laag plastic. 

 

Stap vijf: Het plastic wordt op de gewenste breedte gesneden. 

 

Stap zes: Zodra het plastic is gesneden, wordt het op een gigantische rol geplaatst. 

 

Stap zeven: Het plastic wordt vervolgens gevormd tot de gewenste zakvorm en eventuele 

extra eigenschappen worden aangebracht 

 

Stap tien: De randen van de zak worden door warmte geseald door twee identiek gevormde 

plastic stukken tegen elkaar te drukken. Ook wordt een eventuele scheurrand aangebracht 

 

 

rPET afvalzakken (herbruikbaar) 

Het is aannemelijk dat het productieproces van herbruikbare afvalzakken er vergelijkbaar uit 

ziet als bij de single-use afvalzakken. Vanwege de hogere kwaliteitseisen wordt er per product 

meer grondstoffen energie verbruikt tijdens het productieproces. Dit komt aan bod in 

hoofdstuk 4, waar de verschillende stappen kwantitatief in beeld worden gebracht.  

 
 

3.1.3 Gebruik 
Levensduur 

 
Het verschil tussen beide afvalzakken is simpel en draait om levensduur. Single-use 

afvalzakken zijn onderdeel van massaproductie en worden na het verzamelen van een kleine, 

dagelijkse hoeveelheid afval onderdeel van datzelfde afval.  

De herbruikbare afvalzak speelt in op dat probleem en heeft een alternatief product 

geproduceerd dat minimaal 12 maanden meegaat.  

Het afvalinzamelpunt wordt voorzien van een herbruikbare afvalzak waarna het ‘business as 

usual’ is. Volgens de normale inzamelroutine wordt de afvalzak opgehaald, waarna die wordt 

leeggegooid in bijvoorbeeld een grotere container. Dezelfde afvalzak kan vervolgens weer 

worden gebruikt, eventueel na schoonmaak. 
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3.1.4 End of life 
Minimaliseren van afval 

 
Single-use afvalzakken zijn in principe te licht om efficiënt gerecycled te worden. De recycling 

is niet winstgevend omdat het meer grondstoffen consumeert dan dat het daadwerkelijk kost 

om de afvalzakken te produceren. Dit betekent dat de afvalzakken veelal terecht komen bij 

het restafval (of nog erger: in de natuur) en vervolgens worden verbrand in een van de 12 

grote afvalenergiecentrales in Nederland. Daar wordt er energie teruggewonnen uit de 

grondstoffen.  

In het geval van de herbruikbare afvalzakken is het realistisch dat deze na de levensduur 

apart worden ingezameld op gerecycled te worden. 

 

 

3.2 Ketenpartners 

• Moonen Packaging – Leverancier, verantwoordelijk voor productie en transport 

afvalzakken 

• TomBags – Producent herbruikbare afvalzakken (brondata aangeleverd) 

• Afvalverwerker en -transporteur 

• Klant (bedrijf) en eindgebruiker (personeel) 

• Schoonmaakmedewerkers ISS 

 
Contactmomenten 

We spreken met onze verschillende ketenpartners over onze vuilniszak uitdaging. Met 

Moonen, en andere partijen (o.a. Paardkooper) hebben wij gesproken over afvalzakken die 

voor een groter deel uit gerecycled plastic bestaan. Deze gesprekken zetten wij met ons 

Cleaning Specialist voort om ervoor te zorgen dat de alternatieve zakken ook werkbaar zijn in 

onze operatie. 

Daarnaast hebben wij gesprekken met TOMbag naar aanleiding van onze pilot. De pilotlocatie 

heeft geregeld contact over de feedback en voortgang. De mogelijkheden tot maatwerk 

afmetingen, en de levering en productie in Europa in plaats van Azië.  

Daarnaast zijn we opzoek naar andere partijen in Europe die eenzelfde product kunnen 

vervaardigen. We gaan binnenkort ook testen met ReTrashbag uit Duitsland.  

Onze partner Moonen heeft al onze formaten en kleuren vuilniszakken in hun assortiment. 

Wijk proberen met Moonen afspraken te maken over het opnemen van herbruikbare 

vuilniszakken in het assortiment voor einde 2022. 

Na de toevoeging aan het Moonen assortiment zullen we de resultaten van de ketenanalyse 

en de pilots breder gaan communiceren om andere klantlocaties te overtuigen met de 

herbruikbare afvalzakken te gaan testen. 
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4 | Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 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. 

4.1 Grondstof 

HDPE 

 
 
(Benavides, 2020) 

 

In bovenstaande grafiek is de CO2-uitstoot per plasticsoort gepresenteerd, afkomstig uit een 

onderzoek uit 2020 naar het verschil tussen plastics uit aardolie en bioplastics. Binnen deze 

ketenanalyse wordt gefocust op de eerste soort plastic, HDPE. Hier is te zien dat de CO2-

uitstoot voor een kg HDPE gelijk staat aan 2,6 kg. De winning van grondstoffen (feedstock) is 

verantwoordelijk voor een klein deel van de totale uitstoot, zo’n 0,4 kg. 

 

Vanwege de verifieerbaarheid en deskundigheid van het eerste onderzoek (Benavides, 2020) 

wordt er in deze ketenanalyse uitgegaan van deze data. Een ander onderzoek van Denkstatt 

(2017) komt op 2,15 kgCO2/kg HDPE. 

 

 
rPet 

Recent onderzoek van Denkstatt GmbH (2017) overtreft eerdere aannames over de 

milieupresataties van rPET. De rPET geproduceerd door PET Recycling Team GmbH in 

Wöllersdorf heeft een CO2-voetafdruk van 0,45 kg CO2-equivalent per kilogram rPET. 

 

De CO2-voetafdruk is berekend in overeenstemming met ISO 14044, te beginnen met het 

inzamelen en sorteren van gebruikte PET-flessen, van het transport naar de recyclingfabriek 

in Wöllersdorf tot het wassen, verwerken en granuleren. De analyse is gebaseerd op de 

massa- en energiebalans (elektriciteits- en gasverbruik) voor 2016 in de recyclingfabriek van 

Wöllersdorf in Oostenrijk. 
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4.2 Productie 

Energiegebruik 

De gemiddelde bruto-energiehoeveelheid die nodig is om 1 kg HDPE te produceren is 73 MJ 

(met een bereik van 54 MJ tot 91 MJ). (PlasticEuropa, 2005). Dit gaat echter niet alleen over 

de productie van de afvalzak, maar van de complete productketen (ruwe aardolie tot plastic 

eindproduct). 

 

Deze getallen zijn goed te gebruiken om een vergelijking te maken tussen beide producten 

omdat de producent van de herbruikbare afvalzakken de energiehoeveelheid per TOMbag 

heeft berekend: 0,325 MJ per unit. Hier zit het gas- en elektraverbruik benodigd voor de 

productvervaardiging bij inbegrepen. 

 

ENERGIEGEBRUIK PER AFVALZAK 

TYPE MJ PER UNIT  

HDPE afvalzak (60L) 0,876* 

Reusable garbage bag 

(80L) 

0,325 

*Op basis van een gewicht van 12 gram per afvalzak. (73 MJ / 83,33 (stuks per 1kg HDPE)). 
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CO2-uitstoot 

Om de vertaalslag van energiegebruik naar CO2-uitstoot te maken wordt gebruik gemaakt van 

een onderzoek van EPA (2015) naar de emissies in de levenscyclus van verschillende plastics. 

Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het ‘Waste Reduction Model (WARM)’.   

 
Afgaande op bovenstaande tabel, afkomstig uit het EPA-onderzoek, is de emissiefactor 1,74 

kgCO2/kg voor virigin HDPE en 1,08 kgCO2/kg voor rPET (conversie van Metric ton/Short ton 

naar kgCO2/kg). De achterliggende berekening is terug te zien in het bijgevoegde 

excelbestand. Hier is verder mee gerekend door te kijken naar het benodigde aantal 

afvalzakken per 100 afvalinzamelpunten. Hierbij is er van uit gegaan dat een afvalzak elke 

dag wordt vervangen (365 dagen). 

 

  HDPE rPET 

MTCO2/Short 

ton 
1,58 0,98 

Conversie 
MTCO2/Short 
ton naar 
kgCO2/kg 

907,18 907,18 

kgCO2/kg 1,74 1,08 

 

 

In het geval van HDPE afvalzakken komt dit neer op een jaarlijkse hoeveelheid van 36.500 

stuks per 100 afvalinzamelpunten. In het geval van de herbruikbare afvalzak zijn er voor 

hetzelfde resultaat (een heel jaar 100 afvalinzamelpunten voorzien van een afvalzak) 200 

stuks nodig als we er van uit gaan dat alle zakken na dagelijks gebruik schoongemaakt dienen 

te worden.  

 

CO2-uitstoot per jaar, per 100 inzamelpunten (productie) 

 Aantal 

zakken 

Gewicht 

per zak 
Gewicht 

CO2-

emissie in 

kg 

HDPE 36500 12 438 762,84 

Reusable 

afvalzak 200 440 88 95,06 
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4.3 Gebruik 

Tijdens het gebruik van afvalzakken komen weinig tot geen CO2-emissies vrij. Optioneel is het 

wassen van de herbruikbare afvalzakken, dit zou kunnen gebeuren middels een wasmachine 

of met de hand. In deze berekening gaan we uit van het scenario waarbij de zakken 

gewassen worden door een professioneel, extern reinigingsbedrijf voor textiel. 

In onderzoek van Stichting Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT, 2014) is 

gebleken dat bij een wasprogramma van 60 graden in een industriële wasmachine zo’n 4 

MJ/kg kost. Echter wordt in dit onderzoek ook een deel van de energiekosten van de 

productie van textiel meegenomen. Als we dit buiten beschouwing laten komen we uit op een 

energieverbruik van 3,2 MJ/kg.  

Weergave van de energieverbruiken (MJ/kg) van elk van de reinigingsprocessen. (TKT, 2014) 

Volgens het onderzoek bestaat de benodigde 3,2 MJ energie uit 0,8 MJ elektraverbruik en 2,4 

MJ aardgasverbruik. Dit staat gelijk aan 0,2778 kWh en 0,0284 m3 aardgas. 

TYPE EMISSIESTROOM AANTAL EENHEID 
CONVERSIEFACTOR  

(g CO2 per eenheid) 

UITSTOOT 

(kg CO2) 

Elektriciteitsverbruik - 

grijze stroom 
0,2778 kWh 523 

                   

0,15  

Aardgasverbruik 0,0284 m3 2.085 
                   
0,06  

 

0,21 kg CO2 per kg wasinhoud (2,27 stuks afvalzak) = 0,093 kg CO2 per afvalzak, per 

wasbeurt.  
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4.4 End of life 

Plastic wordt voornamelijk gestort, gerecycled of verbrand, wat allemaal broeikasgassen 

veroorzaakt. Recycling heeft een gematigd emissieprofiel en verdringt nieuw plastic op de 

markt, waardoor het voordelig is vanuit emissieperspectief. Dit is meegenomen in de factor 

die is gepresenteerd in de kolom ‘Net Recycling Emisions’. Verbranding leidt daarentegen tot 

hoge emissies en is de belangrijkste oorzaak van emissies door het beheer van plastic afval. 

 

Afgaande op bovenstaande tabel, afkomstig uit het EPA-onderzoek, is de emissiefactor 1,40 

kgCO2/kg voor de verbranding van virigin HDPE en 1,37 kgCO2/kg voor de verbranding van 

rPET (conversie van Metric ton/Short ton naar kg). In het geval van recycling is de 

emissiefactor -1,25 kgCO2/kg omdat het recycling proces netto minder uitstoot dan wanneer 

er virgin plastic wordt geproduceerd. Hier is verder mee gerekend door te kijken naar het 

benodigde aantal afvalzakken per 100 afvalinzamelpunten. Hierbij is er opnieuw van uit 

gegaan dat een afvalzak elke dag wordt vervangen (365 dagen). 

 

JAARLIJKSE CO2-UITSTOOT END-OF-LIFE, PER  100 INZAMELPUNTEN 

TYPE BENODIGD AANTAL 
AFVALZAKKEN PER 
100 
INZAMELPUNTEN 

KG AFVAL CO2-
EMISSIEFACTOR* 

CO2-
UITSTOOT 

HDPE afvalzak 
(60L) 

36.500 438 1,40 CO2E/kg 613 kg  

Reusable 
garbage bag 
(80L) 

200 88 Verbranding: 1,37 
CO2E/kg 

 
Recycling:  

-1,25 CO2E/kg  

Verbranding: 
121 kg 

 
Recycling:  

-110 kg 
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5 | Conclusie en doelstellingen 

5.1 Conclusie 

 
Het uitgevoerde onderzoek ten behoeve van deze ketenanalyse heeft geleid tot een 

betrouwbare vergelijking tussen de volgende twee producten: 

• 60L HDPE afvalzak (single-use) 

• 80L TOMbag reusable garbage bag 

Zoals in onderstaande tabel heeft zowel het productieproces (met inbegrip van de 

grondstofwinning) als het end-of-life proces van de single-use afvalzak, gemaakt van HDPE 

plastic, een grotere milieu impact als het gaat om CO2-emissie.  

JAARLIJKSE CO2-UITSTOOT TOTAAL, PER  100 INZAMELPUNTEN 

FASE UITSTOOT HDPE UITSTOOT RPET 

Grondstof en productie 763 95 

Gebruik 0 0 

End of life 613 121 of -110  

Totaal (kg CO2) 1.376 216 of -15 

 

Scenario waarbij het wassen van de afvalzakken van toepassing is: 

 

 JAARLIJKSE CO2-UITSTOOT TOTAAL, PER  100 
INZAMELPUNTEN 

FASE  UITSTOOT HDPE UITSTOOT RPET 

Grondstof en 

productie 

 763 95 

Gebruik (wassen) Dagelijks 0 3.395 

 Wekelijks 0 484 

 Maandelijks 0 112 

End of life  613 121 of -110  

Totaal (kg CO2)  1.376 216 of -15 
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5.2 Impact 

ISS gebruikt naar verwachting zo’n 2,4 miljoen afvalzakken per jaar, afgeleid van de 

1.097.877 afvalzakken die ISS in de tweede helft van 2021 heeft ingekocht.  

Het gaat hierbij om een grote variatie aan afvalzakken wat betreft de specificaties en 

toepassing. Van het vergelijkingsproduct in deze ketenanalyse, de 60L HDPE afvalzak, zijn er 

in 2021 zo’n 175.000 ingekocht wat daarmee een van de meest voorkomende afvalzakken is.  

Het volledig vervangen van deze 2,4 miljoen afvalzakken is voorlopig niet realistisch. Ook is 

nog niet goed inzichtelijk op welke schaal dit alternatief uitgerold kan worden. Per klant zal 

moeten worden gekeken of de verschillende meespelende factoren het toelaten. Vervolgens 

kan per type afvalstroom en inzamelpunt de geschiktheid voor een herbruikbare afvalzak 

worden bepaald. Duidelijk is wel dat overstappen op de herbruikbare variant een aantal 

belangrijke voordelen heeft ten opzichte van de single-use variant. Hieronder een aantal voor- 

en nadelen op een rij: 

Voordelen 

• Aanzienlijk minder afvalzakken nodig voor hetzelfde resultaat. Dit betekent minder 

grondstoffen en minder transport. 

• De herbruikbare afvalzakken zijn vanwege het gewicht beter te sorteren en recyclen, 

in tegenstelling tot de single-use afvalzakken die terechtkomen in de 

verbrandingsoven 

• In lijn met recente wetgeving over het uitfaseren van single-use plastic 

• Biedt ketenpartners de mogelijkheid om de eigen organisatie te verduurzamen 

middels de facilitaire diensten van ISS 

 

Nadelen 

• Arbeidsintensiever vanwege het leeggooien en schoonmaken van de afvalzakken, dit 

vergt een aanpassing in de werkwijze van medewerkers 

• Mogelijk niet geschikt voor elke afvalstroom, zoals voedselresten of andere vervuilde 

stromen 

• Wassen is een extra handeling, die in sommige gevallen op locatie kan gebeuren, 

maar in veel gevallen elders moet plaatsvinden inclusief transport. 
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5.3 Doelstellingen en actieplan 

Na de milieu impact van beide producten en de mogelijke voor- en nadelen in kaart te hebben 

gebracht is ISS positief gestemd om de ketenemissies binnen de schoonmaaktak omlaag te 

brengen. Dit heeft geleid tot de volgende reductiedoelstelling. 

 

In 2025 5% minder gebruik van single-use afvalzakken door onder andere te werken met 

herbruikbare afvalzakken ten opzichte van het referentiejaar 2021.  

 

Basisjaar 2021: 2,4 miljoen single-use afvalzakken. 

Gedurende het jaar wordt gemonitord wat de voortgang is om op tijd bij te kunnen sturen. Dit 

wordt gedaan door het aantal locaties en de betreffende afvalstromen die gebruik maken van 

herbruikbare afvalzakken te registreren. Deze voortgang wordt ook gepubliceerd in het 

jaarlijkse reductierapport van de organisatie.  

Kanttekening bij deze doelstelling is dat ISS afhankelijk is van de bereidheid van klanten om 

deze verandering door te voeren. Om te doen wat binnen de eigen macht ligt heeft ISS 

zichzelf de volgende subdoelen gesteld, waar in het actieplan invulling aan wordt gegeven: 

• Het benoemen/bespreken van duurzaamheidsopties in het offerteproces 

• Bijdragen aan de doorontwikkeling van duurzame producten 

 

5.4 Actieplan 

Een concreet plan van aanpak is een belangrijk onderdeel van de ketenanalyse. Hier wordt de 

weg richting het behalen van doelstelling uiteengezet. In de aankomende jaren wil ISS de 

volgende acties ondernemen om samen met partners de CO2-emissie in de keten te 

reduceren: 

• Zo veel mogelijk klanten helpen met het (deels) uitfaseren van single-use afvalzakken 

om hun eigen afval en daarmee impact op het milieu te reduceren.  

• Een rol spelen bij het doorontwikkelen van alternatieve duurzame producten 

• Betrekken van sales en accountmanagement 

• Betrekken van de klant middels pilots en het toetsen van ervaringen 

• Het voortzetten van onderzoek naar alternatieve gebruiksproducten binnen de 

schoonmaaktak 

 
Dit willen we bereiken door: 

 
• Zowel nieuwe als bestaande klanten op een actieve manier wijzen op de 

mogelijkheden die ISS biedt om dezelfde facilitaire standaard te leveren op een 

duurzamere manier. 

• Duurzaamheid een prominente plek geven in sales- en accountmanagementtrajecten 

• Het aangaan van samenwerkingen en/of pilots met de fabrikant(en) van herbruikbare 

afvalzakken. Zo kan het product worden doorontwikkeld op het gebied van 

gebruiksgemak, kwaliteit en levensduur. Verder kan er gezamenlijk worden nagedacht 

over de end-of-life fase om de keten geheel te sluiten. 

• Het betrekken van de klant en eindgebruiker door ervaringen op te halen middels 

enquêtes en gesprekken 
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Acties per jaar: 

2022: TOMbag (of vergelijkbar) opnemen in assortiment Moonen 

2023: Testen bij 3 locaties met TOMbag 

2024: Onderzoek naar infrastructuur om zakken duurzaam te wassen, en dus op meer 

fracties toe te passen. 7 locaties met minimaal 1 TOMbag 

2025: 10 locaties met minimaal 1 TOMbag, 1 locatie met een volledige TOMbag milieustraat 

 

 

5.5 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

• De emissiefactor voor de productie van HDPE-plastics verschilt in verschillende 

onderzoeken. Dit is logischerwijs te verklaren door de verschillende 

productiemethoden, herkomst van gebruikte energiebronnen en overige factoren. De 

vergelijking tussen meerdere wetenschappelijke onderzoeken geeft wel een goed 

beeld over het gemiddelde. In dit onderzoek is er voor gekozen om gebruik te maken 

van de informatie uit het onderzoek van EPA (2015). 

 
• Het wassen van de herbruikbare afvalzakken is meegenomen in deze ketenanalyse. 

Echter is het vervoer, dat plaats moet vinden wanneer er wordt gewerkt met een 

externe partij, niet meegenomen. Dit omdat niet duidelijk is of, wanneer en op welke 

manier dit gebeurt. Bij het monitoren van resultaten vanuit de pilot zal deze 

informatie in een later stadium worden toegevoegd. Een mogelijkheid om deze 

emissies minimaal te houden is het vervoeren met elektrisch transport, 



 

 

  

 

 

 

KETENANALYSE 

HERBRUIKBARE 

AFVALZAKKEN 

20 

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 

www.milieudatabase.nl  Nationale Milieudatabase 

http://edepot.wur.nl/160737  Alterra-rapport 2064 

Waste Reduction Model EPA, 2015 

https://www.rts.com/blog/the-circular-

economy-what-is-it-and-why-does-it-matter/ 

RTS, 2019 

Eco-profiles of the European Plastics Industry  

 

Plastics Europe, 2005 

Life cycle greenhouse gas emissions and 
energy use of polylactic acid, bio-derived 
polyethylene, and fossil-derived polyethylene  

 

Benavides, 2020 

https://www.plasticstoday.com/packaging/use-
rpet-drastically-cuts-carbon-footprint 

Denkstatt GmbH, 2017 

https://www.pinkcube.nl/c/kennisbank/wat-is-
rpet/ 

Pinkcube, 2022 

Tabel 2: Referentielijst voor ketenanalyse [Trefwoorden] 

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 3: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse afvalzakken 

http://www.ecoinvent.org/
http://www.milieudatabase.nl/
http://edepot.wur.nl/160737
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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 Bas de Gooijer. 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 ISS, 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: 

 

 

 

Bas de Gooijer 

 

 

 

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 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 ISS. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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