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1  Inleiding 

 

 

1.1 Inleiding 

Lightronics levert voornamelijk verlichtingsarmaturen aan installateurs, Infrapartijen en 
overige uitvoerende partijen. In de praktijk worden de armaturen geleverd op groothandels 
vestigingen, bij installateurs of op locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
In het kader van de audit op niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder voert Lightronics  BV jaarlijks 
analyse uit van GHG- (Green House Gas) generende ketens. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse van verpakkingen. 

1.2 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. Lightronics zal op basis van 
de ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij 
het behalen van de reductiedoelstellingen.  

1.3 Waarom een ketenanalyse? 

Om de CO₂-footprint van een bedrijf in beeld te brengen wordt een onderscheid gemaakt 

tussen scope 1, scope 2 en scope 3 emissies. De uitstoot in scope 1 geeft aan hoeveel CO₂ 

direct door het bedrijf wordt uitgestoten. Hieronder valt bijvoorbeeld gas- en dieselverbruik 

en het gebruik van andere brandstoffen. Onder scope 2 valt de uitstoot die indirect door het 

bedrijf wordt veroorzaakt.  In scope 3 wordt de uitstoot verzameld die niet direct of indirect 

door het bedrijf wordt veroorzaakt, maar waar het bedrijf wel invloed op heeft.  

Voor het bepalen van de CO₂ uitstoot van Lightronics zelf worden de scope 1 en 2 emissies in 

kader van de CO₂-prestatieladder zesmaandelijks geïnventariseerd. Voor het bepalen van de 

uitstoot in scope 3 is een ketenanalyse een goed hulpmiddel. Lightronics kan met hulp van 

dergelijk analyse bepalen hoe zij haar invloed aan kan wenden om een reductie van CO₂- 

uitstoot in (een deel van) haar waardeketen te bewerkstelligen. 

 

1.4 Opbouw 
In dit rapport presenteert Lightronics de ketenanalyse van verpakkingen. 

De opbouw van het rapport is als volgt: 

 

Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 

Stap 2: Relevante Categorieën Scope 3 emissies Lightronics 

Stap 3: Keuze van ketenanalyse 

Stap 4: Identificeren van schakels in de keten 

Stap 5: CO₂ uitstoot per schakel in de keten 

Stap 6: Doelstellingen en reductiemaatregelen 
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Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een berekening 

overzichtelijk wat de meest significante scope 3 emissiebronnen zijn. Hiervoor wordt de 

Milieubarometer gehanteerd.  

Stap 2:  Relevante Categorieën Scope 3 emissies Lightronics 
 

2.1  Inleiding   
Het bepalen van de scope 3 emissies en de verdere rangschikking van deze emissies vindt 
plaats op basis van de WBCSD/WRI GHG scope 3 accounting standard.  
Het handboek CO₂-Prestatieladder hanteert de volgende diagram voor het bepalen van de 
scope: 

 

 

Het vaststellen van de scope 3 emissies voor de organisatie van Lightronics dient te gebeuren 
op basis van de dienstenketen waar Lightronics onderdeel van is.  
Deze zogenaamde waardeketen bestaat uit alle activiteiten/producten die nodig zijn om een 
dienst/product te kunnen gaan realiseren (upstream) en alle  
activiteiten/producten die nodig zijn om de dienst af te ronden (downstream).  
De hieraan gerelateerde emissie van CO₂ is de scope 3 emissie van de organisatie.  

 
De emissies zijn daarmee gerelateerd aan Lightronics haar eigen primaire proces maar 
komen vrij buiten de directe eigen organisatie. Lightronics heeft het overgrote deel van haar 
scope 3 emissies in beeld gebracht. Vervolgens is één waardeketen geïdentificeerd voor 
nadere uitwerking.  
Voor deze ketens zijn vervolgens reductie doelstellingen vastgesteld en zijn maatregelen 
beschreven hoe deze reductie bereikt dient te worden.  
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2.1.2 Nadere toelichting bij de emissie categorieën  
 

1. 'Upstream' aangekochte goederen en diensten;  
Het inkopen van goederen is voor Lightronics van groot belang, deel van de inkoopproducten 
komen van inkooporganisaties in Nederland, overige Europese landen en China. Daarnaast 
wordt er ook gebruik gemaakt van diensten door een externe organisatie die zowel 
halffabricaat producten assembleren als eindproducten. 
 
2. 'Upstream' Kapitaalgoederen 
Voor Lightronics  zijn dit de gebouwen, de inrichting, machines en diverse ICT middelen. De 
emissie die hieraan verbonden is, is al gekwantificeerd in scope 1 en 2.  
 
3. ‘Upstream' brandstof- en energie gerelateerde activiteiten niet opgenomen in scope 1 

en 2;  
Naast brandstof voor het wagenpark en energie voor de verlichting en warmte van de 
kantoren/assemblagehallen (beide verwerkt in Scope 1 & 2), verbruikt Lightronics geen 
brandstof/energie voor verdere activiteiten. 
 
4. 'Upstream' transport en distributie;  
Betreft transport aan Lightronics door leveranciers voor zowel Up als Downstream. 
Denkend aan de onderdelen die voor assemblage nodig zijn voor onze eindproducten als: 
kunststof delen, aluminium delen, LED-strips, elektrische componenten, kabels, etc. 
Met diverse leveranciers zijn vaste afspraken gemaakt m.b.t. aanleveren en retour nemen 
van de goederen om transport te minimaliseren van en naar Lightronics. 
 
5. 'Upstream' productieafval;  
De onder deze categorie gekwantificeerde emissie betreft al het afval dat vrijkomt bij de  
activiteiten op de kantoren en assemblage  van Lightronics. 
Het afvalvolume wat vrijkomt uit werkzaamheden op locatie of aan de toeleveranciers, wordt 

niet meegenomen in onze Scope 3 emissie.  

6. 'Upstream' personenvervoer onder werktijd (business travel);  
Het zakelijk verkeer is voor een groot deel al in beeld gebracht bij scope 1 en 2 (zakelijk 
verkeer lease auto's/bedrijfswagens).  
Alle Accountmanagers van Lightronics voeren de grootste deel van zijn/haar werkzaamheden 
uit bij klanten, overheidsinstellingen, infrapartijen etc. Hiermee is vervoer van en naar 
klanten etc. een belangrijk onderdeel van ons primair bedrijfsproces en daarmee kritisch te 
noemen. 
Openbaar vervoer: Medewerkers van Lightronics maken geen gebruik van het openbaar 
vervoer van en naar klanten of kantoor, mede omdat openbaar vervoer naar Lightronics 
nagenoeg niet mogelijk is i.v.m. beschikbaarheid van openbaar vervoersmogelijkheden.  
Een project “transitie elektrische wagenpark” is gaande, om het bestaande wagenpark op 
fossiele brandstof te vervangen voor elektrisch.  
 
7. 'Upstream' woon - werk verkeer;  
De emissie die samengaat met het woon - werk verkeer bevat de emissies die vrijkomen bij 
alle vervoersmodaliteiten die door de medewerkers van Lightronics worden gebruikt om van 
hun woning naar de werkplek te komen. Dat betekent (elektrische)fiets, scooter of bromfiets 
eigen auto/of via carpooling. 
 
8. 'Upstream' geleaste activa;  
Lightronics kent als organisatie slechts beperkte leaseconstructies. Deze geldt alleen voor het  
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wagenpark. De emissie die hiermee gepaard gaat is opgenomen onder zakelijk verkeer (scope 
1, 2).  
 
9. 'Downstream' transport en distributie;  
Vanuit het protocol gaat het hier om grootschalig transport van producten.  
Alle geassembleerde producten worden via 1 transporteur opgehaald en gedistribueerd naar 
verschillende overslaglocaties in Nederland. Vanuit daar de goederen aan de eindklanten, 
groothandels wordt overgedragen. 
De invloed voor Lightronics is groot te noemen, het effect is dat we gezamenlijk met de 
transporteur diverse afspraken hebben gemaakt om de CO₂-uitstoot te minimaliseren. 
Deze zijn tevens opgenomen in de CO₂ directiebeoordeling als binnen de MVO doelen voor 
Lightronics, denkend aan gebruik van milieuvriendelijk transport door middel van Euro 6 
wagen, gecombineerde ritten en plaatsen van lege trailer die op eind van de werkdag door 
de transporteur wordt omgewisseld. 
 
10. 'Downstream' ver- of bewerken van verkochte producten;  
Lightronics verkoopt alleen de “retrofit/oppluskits” als halffabricaten die vervolgens door de 
klant tot een eindproduct wordt verwerkt. Hiermee wordt de unitplaat met conventionele 
verlichting voor led in een bestaand armatuur ter bevordering van circulariteit. 
 
11. 'Downstream' gebruik van verkochte producten;  
Volgens GHG gaat het hier om het directe energieverbruik van verkochte producten. 
Lightronics levert haar armaturen zo energiezuinig mogelijk. Dat wil zeggen 100% van alle 
verkochte armaturen zijn voorzien van LED, welke dimbaar of energiezuinig zijn of naar wens 
ingesteld kunnen worden om energiereductie te realiseren. 
Er is een geringe emissie bij onderhoudswerkzaamheden van deze producten.  
De adviserende/stimulerende rol voor Lightronics is hierbij van invloed, echter blijft dit 
afhankelijk van technische ontwikkeling door afdeling R&D en de marktvraag. 
 
12. 'Downstream' End-of-life verwerking van verkochte producten;  
Afdanking van armaturen wordt door de opdrachtgevers via hun eigen afvalkanalen of via 
Lightronics afgevoerd. In veel gevallen gaat dat via Wecycle (stichting Open). Afgedankte 
Lightronics armaturen die kunnen worden recycled en/of hergebruikt door Lightronics, 
worden door Lightronics opgehaald. Deze armaturen worden door een sociale werkplaats 
gedemonteerd en onderdelen worden gescheiden voor recycling of hergebruik. Dat is 
afhankelijk van het type armatuur.  
De invloed van Lightronics bij de afdanking van deze objecten is vaak door de lange 
gebruiksduur van deze producten (15-20 jaar) niet groot. Daardoor ontbreken gegevens en 
inzichten op dit punt. De verwachting is dat de emissie voor afdanking verdeeld over de 
levensduur van het product een niet significante bijdrage heeft aan de totale jaarlijkse 
emissie van Lightronics.  
 
13. 'Downstream' geleaste activa;  
De betreffende onderdelen van Lightronics maken in deze fase van de keten geen gebruik 
van kapitaalgoederen in leaseconstructie.  
 
14. 'Downstream' franchisehouders;  
Er zijn geen bedrijvigheden onder Lightronics franchise'.   
 
15. 'Downstream' investeringen;  
Deze categorie is volgens de definitie in het protocol alleen van toepassing voor financiële  
instellingen.  
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Kwalitatieve en kwantitatieve criteria 
In tabel 2 worden de 15 categorieën “gescoord” op materialiteit aan de hand van de zes 

criteria. Hierbij geldt de volgende schaalindeling. 

Score Betekenis 

1 Te verwaarlozen 

2 Klein 

3 Middelgroot 

4 Groot 
Tabel 2: Puntenverdeling Kwalitatieve criteria: 

 Eigen product 

De categorieën met de hoogste eindscore zijn het meest materieel. Op deze manier is 

geprobeerd met kwalitatieve  criteria en gegevens een dominantie (kwalitatieve) analyse te 

maken. 

PMC’s 
sectoren en 
activiteiten 

Omschrijving van activiteit 
waarbij CO2 

Relatief belang van C02-belasting 
van de sector en invloed van de 
activiteiten 

Potentiële 
invloed van de 
organisatie op 
C02 uitstoot 

Rangorder 

Het ontwerpen, 
ontwikkelen, 
produceren en 
verkopen van 
energiezuinige 
verlichting 

 Sector 
□ groot 
□ middelgroot 
□ klein 
□ te 
verwaarlozen 

Activiteiten 
□ groot 
□ middelgroot 
□ klein 
□ te verwaarlozen 

 
□ groot 
□ middelgroot 
□ klein 
□ te verwaarlozen 

 
□ groot  
□ middelgroot  
□ klein  
□ te verwaarlozen  

Upstream 1. Aangekochte goederen en 
diensten 

Groot Groot Groot 12pt 

 2. Kapitaalgoederen Klein Klein Klein 6pt  

 3. Brandstof- en energie 
gerelateerde activiteiten (niet 
opgenomen in scope 1 & 2) 

Klein Te verwaarlozen Te verwaarlozen 4pt 

 4. Upstream transport & 
distributie 

Groot Groot Groot 12pt 

 
 

5. Productieafval Klein Klein Klein 6pt 

 6. Personenvervoer onder 
werktijd (businesstravel) 

Groot Groot Groot 12pt 

 7. Woon-werkverkeer Groot Groot middelgroot 11pt 

 8. Upstream geleaste activa Groot Groot Groot 12pt 

Downstream 9. Downstream transport & 
distributie 

Groot Groot Middelgroot 11pt 

 10. Ver-of bewerken van 
verkochte producten 

Klein Klein Middelgroot 7pt 

 11. gebruik van verkochte 
producten 

Groot Groot Groot 12pt 

 12. End-of-life verwerking van 
verkochte producten 

Groot Middelgroot Klein 9pt 

 13. Downstream geleaste 
activa 

Te 
verwaarlozen 

Te verwaarlozen Te verwaarlozen 3pt 

 14. Franchisehouders Te 
verwaarlozen 

Te verwaarlozen Te verwaarlozen 3pt 

 15. Investeringen Te 
verwaarlozen 

Te verwaarlozen Te verwaarlozen 3pt 
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'Upstream' aangekochte goederen; 

Hieronder vallen de leveranciers van materialen, halffabricaten en (inkoop)producten en de inkoop 

van papier en overige gebruiksartikelen.  Er is data beschikbaar van de inkoop van 

verpakkingsmateriaal t.b.v. aangifte “afvalfonds”.  

Inkoop gebruiksartikelen Hoeveelheid 2021 CO2 parameter CO2 equivalent 

Papier met milieukeurmerk 400x A4 pak (80 gram) 3,02 kg CO₂ 1,21 ton CO₂ 
Plastic & folie (PE) 11.946 kg    2,66 kg CO₂⁽¹⁾ 31,8 ton CO₂ 
Karton gerecycled 124.098 kg   0,642 kg  CO₂⁽²⁾ 79,7 ton CO₂ 

 Totaal 112,71 ton CO₂ 

⁽¹⁾ Bron: Milieubarometer Totaal 2021: CO2 kengetal uit LCA database 
⁽²⁾ Bron: Milieubarometer Totaal 2021: CO2 kengetal uit LCA database 

 

'Upstream' kapitaal goederen; 

Geen data beschikbaar 

'Upstream' brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in scope 1 of scope 2); 

Niet van toepassing 

'Upstream' transport en distributie; 

Hieronder vallen de transportbewegingen van leveranciers van materialen, halffabricaten en 

(inkoop)producten. Lightronics werkt samen met enkele vaste leveranciers, waarop invloed 

uitgeoefend kan worden.  

Leverancier Aantal keren/week Km/keer Km/per jaar o.b.v. 46 weken 

Poedercoater  2.5  67  7.035 ⁽¹⁾ 

Assemblagebedrijf 5 26 5.980 ⁽¹⁾ 

Electronica 2 12 1.104 ⁽¹⁾ 

Spuitgieter 1 49 2.254 ⁽¹⁾ 

Aluminium gieterij 
Zeevaart: 

35x p.j.  91 
19600 

3.185 ⁽¹⁾  
686.000 ⁽²⁾ 

  Totaal  19.558 ⁽¹⁾ 
117.600 ⁽²⁾ 

⁽¹⁾ Emissie: 19558 km x 0,256 kg CO₂ / km (middelgrote vrachtwagen / bron: lijst emissiefactoren 
2021) = 5 ton. Middelgrote vrachtwagen = vrachtwagen met een laadvermogen van 10 tot 20 ton.  
⁽²⁾ Emissie: 117.600 km x 0,007 kg CO₂ / km (zeevaart deep sea / bron: lijst emissiefactoren 2021) = 
4,80 ton.  

 

Lightronics werkt samen met één vast transportbedrijf, die op dagelijkse basis gemiddeld twee 

trailers omwisselt. Zij verzorgt het transport naar het sorteercentrum, om vervolgens de goederen 

vanuit dit depot weer te verzenden naar andere depots. Zij komt met een lege trailer aan bij 

Lightronics en wisselt deze om voor een volle trailer. De lege trailer komt uit een eerdere, andere 

route. De transporteur is gevestigd op 18 km. afstand. Op basis van 46 weken per jaar: 

Leverancier Aantal keren/week Km/keer Km/per jaar 

Transporteur 10 18 8.280 

Emissie: 8.280 km x 0,256  kg CO₂ / km (middelgrote vrachtwagen / bron: lijst emissiefactoren 
2021) = 2,12 ton 

 

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
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'Upstream' productieafval;  

De onder deze categorie gekwantificeerde emissie betreft het afval dat vrijkomt bij de activiteiten op 

de kantoren en tijdens de assemblagewerkzaamheden bij Lightronics. 

Soort afval Hoeveelheid 

Aluminium  5.948 kg 

Bedrijfsafval  29.560 kg 

Papier en karton (geperst)   24.010 kg 

Kunststof zacht – schoon folie 8.670 kg 

Kunststof overig 1.720 kg 

Hout (pallets) 25.060 kg 

Metalen – ferro 9.580 kg 

Draden & kabels 276 kg 

Water & Afvalwater 406 m3 

(Bron: Milieubarometer Totaal 2021) 

'Upstream' personenvervoer onder werktijd (Business travel); 
 
Data is beschikbaar maar wordt niet meegenomen omdat de uitstoot behoort tot scope 1+2. 
 
'Upstream' woon - werk verkeer; 
 

Middel Km. CO2-parameter Emissie (ton) 

Fiets en lopen  41.982 0 0 

Personenwagen  254.824  0,195  49,7 

Personenwagen 
elektrisch (mix)  

 4.254    0,0792  0,337 

  Totaal  50,04 

(Bron: milieubarometer Totaal 2021) 
 
'Upstream' geleaste activa; 
Data is beschikbaar maar wordt niet meegenomen omdat de uitstoot behoort tot scope 1+2. 
 
‘Downstream' transport en distributie;  
Een kwantitatieve inschatting is door Lightronics niet te maken. De afstand die afgelegd wordt door 
het transportbedrijf, naar plaatsen door het gehele land, met eventuele overslagpunten, maakt het 
onmogelijk om dit te herleiden. Maar ook als deze afstanden wel inzichtelijk zouden zijn, blijft nog 
onbekend welk deel van de desbetreffende lading, lees het verbruik, toe te wijzen is naar de 
Lightronics-producten. In 2021 is nog besproken met de transporteur om een kilometerregistratie 
aan te houden. Dit was nog steeds niet mogelijk.  
 
‘Downstream’ ver- of bewerken van verkochte producten: 
Het vervangen van een conventionele lichtbron t.o.v. een led verlichting, kan een besparing 
opleveren van +/- 70%. Er is geen data beschikbaar om de totale CO2reductie te berekenen. 
 
'Downstream' gebruik van verkocht product;  
100% van de door Lightronics verkochte armaturen zijn voorzien van LED, welke dimbaar of 
energiezuinig zijn of naar wens ingesteld kunnen worden om energiereductie te realiseren. Voor 5 
armaturen zijn de verbruiksfase berekend binnen een LCA/MKI aan de hand van standaard 
kengetallen. De kengetallen zijn: 4100 branduren p.j. + technische levensduur 20 jaar + geen 
dimprofiel + elektriciteit van windenergie + geen licht op verzoek d.m.v. detectie.  
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Armatuur Fase Jaren Kg CO2-eq 

Ventego behuizing 2 Gebruik 20 49.156 

TPS Gebruik 20 7.829 

TPS Afdanking  -1.215 

Brisa Gebruik 20 21.808 

Ceder Gebruik 20 46.382 

Rink Gebruik 20 7.829 

(Bron Ecochain 2021) 
 
Aangezien er geen data is m.b.t. verbruik andere armaturen en/of armaturen die al in het veld staan, 
is het niet mogelijk om de gehele CO2 footprint te berekenen. 
 
'Downstream' End-of-life verwerking van verkochte product;  
Het afdankscenario van verkochte armaturen wordt grotendeels bepaald door de klant. Lightronics 
probeert invloed uit te oefenen op de klant, om de afgedankte armaturen af te voeren via Wecycle of 
via de eigen sociale werkplaats. Het laatste wordt alleen ingezet zodra componenten en behuizingen 
kunnen worden hergebruikt of hoogwaardig gerecycled. Er is onvoldoende data beschikbaar van 
Wecycle en Lightronics om de “downstream emissie” te berekenen. Op productniveau kan wel 
berekend worden wat de CO2 reductie is bij hergebruik. En die is significant groot.  
 
Een Brisa heeft een CO2 uitstoot van +/- 57kg CO2, gedurende haar levenscyclus (links). Er wordt +/- 
37 kg CO2 bespaart met het hergebruiken van de aluminium behuizing van de Brisa (rechts).  
 

 
(Bron: Ecochain 2021) 
 
Aangezien er geen data beschikbaar is voor alle armaturen binnen haar afdankscenario, kan er geen 
totale berekening gemaakt worden.  
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Resultaten (inclusief kwantitatieve inschatting): 
 

Emissiecategorieën  Sc
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Upstream   

1. Gekochte goederen en diensten 12 112,71 ton CO2⁽¹⁾ 

2. Kapitaalgoederen 6 onbekend 

3. Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten  4 n.v.t. 

4. Transport en distributie 12 11,92 ton CO2 

5. Productieafval 6 onbekend 

6. Personenvervoer onder werktijd (businesstravel) 12 n.v.t. 

7. Woon-werkverkeer 11 50,04 ton CO2 

8. Geleasede assets 12 n.v.t. 

Downstream    

9. Transport en distributie 11 onbekend 

10. Verwerken van verkochte producten 7 onbekend 

11. Gebruiken van verkochte producten  12 onbekend 

12. End of Life behandeling van verkochte producten 9 onbekend 

13. Geleasede assets 3 n.v.t. 

14. Franchise  3 n.v.t. 

15. Investeringen 3 n.v.t. 

Stap 3: Keuze van ketenanalyses 

 

Er is gekozen voor de “1. Upstream: gekochte goederen en diensten”. Van “Inkoop 

gebruiksartikelen” leveren de kartonnen & plastic verpakkingen de meeste CO₂-emissie. In de 

tabel hieronder is de “Inkoop gebruiksartikelen” weergegeven van 2021.  (111,5 ton CO₂) 

 

 

*Bron Milieubarometer CO₂-footprint per scope 

Afbakening ketenanalyse  
In de ketenanalyse wordt de keten in kaart gebracht, waar de verpakkingen vandaan komen  
en waar ze in de keten worden ingezet.  
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Stap 4: Identificeren van schakels in de keten  
In dit hoofdstuk worden de schakels in de keten in kaart gebracht. Onderstaand schema 

presenteert de schakels in de keten van verpakkingen. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

*Afbeelding: Keten verpakkingen 

 Verpakkingen Lightronics 
Lightronics koopt verpakkingsmateriaal in (primaire inkoop) om de armaturen zodanig te 
verpakken, dat ze geïdentificeerd en optimaal beschermd zijn van transport fabriek tot aan 
de locatie waar de armaturen worden gemonteerd. Lightronics heeft veel invloed op de 
verpakkingsbedrijven door duurzame PVE (programma van eisen) aan te leveren voor haar 
verpakkingen. Lightronics heeft echter minder invloed op de PVE die haar klanten stellen aan 
het verpakkingsmateriaal. Zowel met de verpakkingsbedrijven als met klanten moet er 
gekeken worden welke duurzame PVE van toepassing zijn en hoe de verpakkingen duurzaam 
kunnen worden aangepast en/of worden gereduceerd.    
 
Lightronics koopt ook halffabricaat in van haar toeleveranciers (secundaire inkoop), waarbij 
de componenten verpakt zijn in verpakkingsmateriaal. Ook hier heeft Lightronics veel invloed 
op, door samen met de toeleveranciers een duurzaam verpakkingsbeleid en/of reductie in de 
leveringscondities af te spreken.  
Het verduurzamen en/of reduceren van verpakkingsmateriaal moet leiden tot een lagere 
CO2 footprint in scope 3.  
 

Co₂ uitstoot 

Lightronics BV 

Verpakkingen 

Lightronics  

Transport 

Halffabricaat 
Transport armaturen 

Toeleveranciers 

Primaire inkoop Secundaire inkoop 

Verpakkings-

bedrijven & Klanten 



 
12 

Primaire & secundaire inkoop 
Bij “primaire inkoop” behoort het verpakkingsmateriaal dat Lightronics inkoopt om haar 
eigen producten te verpakken voor transport. Deze verpakkingen worden ingekocht bij 
diverse verpakkingsbedrijven. Het verbruik per jaar wordt gemeten door wat er in dat jaar is 
ingekocht. Het verpakkingsmateriaal komt bij de klant terecht.  
Bij “secundaire inkoop” behoort het verpakkingsmateriaal dat meekomt met de inkoop van 
halffabricaat. Deze verpakkingen komen van de toeleveranciers en eindigen vaak bij 
Lightronics. Het verbruik per jaar wordt gemeten door wat er in dat jaar is afgevoerd naar de 
afvalverwerker.  
 
Verpakkingsbedrijven & klanten 
Zoals hierboven beschreven, heeft Lightronics veel invloed op het inkopen van duurzame 
verpakkingen bij de verpakkingsbedrijven. Klanten hebben veel invloed op de reductie van 
verpakkingen. Hun klantwensen rondom verpakkingen wordt door Lightronics zoveel 
mogelijk ingewilligd. Daarentegen heeft Lightronics maar een beperkte invloed op de klanten 
en hun verpakkingsbehoefte. Deze invloed kan alleen maar versterkt worden door 
voorlichting en samen te werken in de keten met klanten en verpakkingsbedrijven om tot 
een duurzame oplossing te komen. 
 
Toeleveranciers 
Ook hier heeft Lightronics veel invloed op haar toeleveranciers voor het aanleveren van 
duurzame verpakkingen en/of het reduceren daarvan. Deze invloed kan vertaald worden in 
het opzetten van duurzame leveringscondities. Dit moet wel in samenwerking gaan met 
leveranciers om hoge prijsstijgingen tegen te gaan. 
 
Transport  
Het hoofddoel van verpakkingen is identificatie en beschermen van armaturen en 
halffabricaat gedurende opslag en transport. Daarom moet in de keten gekeken worden met 
de ketenpartners hoe verpakkingen gereduceerd en verduurzaamd kunnen worden zonder 
concessies te doen aan de bescherming van armaturen en halffabricaten.  
De transporteurs spelen hier ook een belangrijke rol in. Lightronics heeft geringe invloed op 
de transporteurs van de toeleveranciers, omdat deze niet allemaal bekend zijn bij Lightronics. 
Wel kan Lightronics indirect invloed uitoefenen via de toeleveranciers met de juiste 
inkoopcondities.  
Lightronics heeft wel invloed op haar eigen transporteur. De kennis van deze transporteur 
moet meegenomen worden in het verduurzamen en reduceren van verpakkingen.  

  
Conclusie ketenpartners 
 
Uit de analyse blijkt dat Lightronics veel invloed kan uitoefenen op de verpakkingsbedrijven, 
toeleveranciers en op haar eigen transporteur. Maar de klanten hebben heel veel invloed op 
de inzet van verpakkingen, waarbij Lightronics een geringe invloed op haar klanten heeft. 
Ketensamenwerking met alle partijen is van groot belang om tot een goed resultaat te 
komen. 
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Stap 5: CO₂ uitstoot per schakel in de keten 

 

 

                       * Figuur 1: Cirkeldiagram verhouding Scope 3 
 

De bovenstaande diagram geeft aan dat de categorie “inkoop gebruiksartikelen” het grootste 
aandeel (70%) heeft in scope 3 van 2021.  

 
Gegevens verzamelen  
Voor het maken van de CO₂ emissie berekening zijn een aantal gegevens nodig. In tabel 1 is 
weergegeven welke gegevens zijn gebruikt bij de berekening en op welke manier deze verkregen zijn. 

 

Gegevens  Verklaring Bron 

Inkoop karton Om te weten hoeveel karton er 
wordt verbruikt door Lightronics, 
worden de kilo’s inkoop van dat jaar 
als uitgangspunt genomen. 

Inkoophistorie van de 
verpakkingsbedrijven / LCI 

Inkoop plastic & folie Om te weten hoeveel plastic & folie 
er wordt verbruikt door Lightronics, 
worden de kilo’s inkoop van dat jaar 
als uitgangspunt genomen. 

Inkoophistorie van de 
verpakkingsbedrijven / LCI 

Inkoop Papier Om te weten hoeveel papier er 
wordt verbruikt door Lightronics, 
worden de kilo’s inkoop van dat jaar 
als uitgangspunt genomen. 

Aankoopfacturen kantoor 
groothandel / 
Milieubarometer 

Afval karton Lightronics krijgt elke kwartaal een 
afvaloverzicht van de afvalverwerker 
wat is opgehaald bij Lightronics 

Afvalrapportage 
afvalverwerker / 
milieubarometer 
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Afval Plastic & folie  Lightronics krijgt elke kwartaal een 
afvaloverzicht van de afvalverwerker 
wat is opgehaald bij Lightronics 

Afvalrapportage 
afvalverwerker / 
milieubarometer 

Verbruikt top 3 
verpakkingsmateriaal 
per armatuur 

De verhouding ingekochte 
verpakkingen vs afzet armaturen 
wordt bijgehouden in de LCI. Dit om 
een betrouwbaar beeld te krijgen of 
de kilo’s verpakkingen zijn 
gereduceerd of niet. Meer afzet is 
automatisch meer verpakkingen 

LCI  

 
Resultaten CO₂ emissie berekening 
Met behulp van de gegevens uit de Milieubarometer, LCI (Lightronics Circulaire Index) en de 
LCA database, worden de “inkoop gebruiksartikelen” als volgt geanalyseerd. 
 
Resultaten 
In de onderstaande tabel en grafiek wordt de totale CO₂-uitstoot verpakkingen 
gepresenteerd.  
 

2021 eenheid CO₂ parameter CO₂ emissie 

Ingekocht karton 
recycled 

124.098 kg 0,642 kg CO₂ 79,7 ton CO₂ 

Ingekocht plastic & 
folie 

11.946 kg 2,66 kg CO₂  31,8 ton CO₂ 

Afval karton 24010 kg  0,015 kg CO₂ 0,36 ton CO₂ 

Afval plastic & folie 8670 kg 47,5% recycle x 0,392 kg CO₂ 
52,5% verbranding x 1,507 kg CO₂  

1,61 ton CO₂ 
6,85 ton CO₂   

Totaal 120,32 ton CO₂ 

 
Ingekocht karton en ingekocht plastic & afval worden niet standaard berekend in de 
milieubarometer. Daarom wordt de “overige CO2 bronnen” in scope 3 hiervoor gebruikt. De 
CO2 parameters zijn uit de LCA database gehaald van Ecochain.  
 
Bij afval plastic & folie wordt gemiddeld in Nederland 47,5% gerecycled en 52,5% verbrand. 
Aangezien Lightronics geen inzicht heeft wat de verhoudingen zijn bij haar afvalverwerker, 
gaat men uit van het gemiddelde. Een overzicht van de parameters uit de LCA database: 
 
LCA: Ingekocht karton recycled 

 
LCA: Ingekocht plastic & folie 

 
LCA: Afval karton 

 
LCA’s: Afval plastic & folie 
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(Bron: Ecochain 2021) 
 
Uit bovenstaande tabel en grafiek is te zien dat “ingekocht karton” & “ingekocht plastic & 
folie” het grootste aandeel hebben in de CO₂ emissie van verpakkingen van Lightronics. 
 
Het besparingspotentieel kan bijvoorbeeld gezocht worden in het verduurzamen en het 
reduceren van verpakkingen. Zoals de verpakkingen monostroom maken (alleen karton en 
geen plastic), lichter maken en van recycled content. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
16 

Stap 6: Doelstellingen en reductiemaatregelen 

  

Doelstelling 
 

Aanvullend op de huidige CO₂ reductiedoelstellingen heeft Lightronics B.V. onderstaande 
doelstelling opgesteld om de CO₂ emissies van verpakkingen te reduceren. 

 

Scope 3 doelstellingen* Lightronics B.V. 

Lightronics wil in 2024 een 50% reductie inkoop verpakkingsmateriaal t.o.v. 2021 
en in 2024, 50% circulaire verpakkingsmaterialen t.o.v. 2021 

Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal kiloverpakking / product & % gerecycled 
content in verpakkingsmateriaal 
 

   
 

 
Maatregelen 
  
Om deze doelstellingen te behalen worden de volgende maatregelen genomen: 
 
Aanvullend op het ondertekend “Brancheplan Verpakkingen” vanuit Techniek Nederland; 
 

• Het ontwerp van verpakkingen aanpassen met de verpakkingsbedrijven & 
klanten: 

o Kartonnen dozen 50% lichter maken. 
o 50% reduceren van plastic tape & zakjes en beschermfolie zakken in 

verpakkingen  
o 50% recycled content in verpakkingsmateriaal. 
o Projectverpakkingen (retourkratten)  
o Leveren van boven- en onderkap en unitplaat in bulkverpakkingen bij 

grote aantallen 
 

• Het opstellen van duurzame leveringsconditie met de toeleveranciers: 
o 50% reduceren van plastic (folie) verpakkingen en wikkelfolie. 
o 50% recycled content in verpakkingsmateriaal. 
o 50% Reduceren van verpakkingen per halffabrikaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgesteld: 31-08-2022 
 
D. Brands    L. Schoonheim   P. Menue 
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