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1. Inleiding 
 
De CO2-prestatieladder legt in eis 4.A.1. de eis op om inzicht te verkrijgen in de meest materiële 
scope 3-emissies. Bovendien worden uit deze scope 3-emissies ten minste 2 ketenanalyses van GHG 
genererende activiteiten voorgelegd. 
 
Victor Buyck Steel Construction is een staalconstructiebedrijf dat zware en complexe 
staalconstructies fabriceert. Victor Buyck kan instaan voor het engineeren, produceren, conserveren, 
transporteren, monteren en onderhouden van bruggen, sluizen, hoogbouw, industriebouw. De focus 
ligt op bruggenbouw, gevolgd door hoogbouw zijnde kantoren. 
 

2. Inschatting meest materiële emissies 
 
 
 Onderstaande tabel geeft de meest materiële emissies voor scope 3 weer van Victor Buyck Steel 
Construction. Voor meer info hierover verwijzen we naar het document dat omschrijft hoe de scope 
3 emissies tot stand gekomen zijn. 
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3. Keuze van de ketenanalyses 
 
 
 
Er wordt een ketenanalyse opgemaakt voor één van de twee meest materiële emissies en een 
ketenanalyse voor één van de zes meest materiële emissies uit de rangorde. 
 
De meest materiële scope 3-emissies komen voort van grondstoffen. Dit is in hoofdzaak staal. 
Het is evident dat hierop een ketenanalyse wordt uitgevoerd. 
 
Daarnaast is vervoer relevant. Dit gaat zowel over de aanlevering van de grondstoffen, het transport 
van goederen naar de bouwplaats en het woon-werkverkeer. 
 
 

a. De keten 
 
Met de vestigingen te Eeklo en Wondelgem stelt Victor Buyck ca. 330 mensen te werk. Gezien het 
internationaal kader zijn daarvan een 40-tal personen op bouwplaatsen tewerkgesteld in België en 
buitenland. Daarnaast zijn er op permanente basis 50-150 subcontractors aan het werk voor Victor 
Buyck. 
 
De vestiging in Maleisië is ondertussen gesloten sinds januari 2017. Hier worden geen mensen meer 
tewerkgesteld. 
Enkel de eigen werknemers in België zijn bijgevolg onderwerp van voorliggende ketenanalyse. 
 
 

b. Relevante scope 3-categorieën en partners in de keten 
 
 
De medewerkers van Victor Buyck verplaatsen zich via diverse moduli van en naar het werk.  
 
Een eerste groep zijn de bedienden met een leidinggevende functie. Deze personen rijden met een 
bedrijfswagen. Deze vallen echter onder scope 1 en/of 2 (verbruik in diesel, benzine, CNG, 
elektriciteit). 
 
Daarnaast zijn er medewerkers die zich doorgaans op de bouwplaats bevinden. Deze personen 
maken gebruik van busjes van het bedrijf en beschouwen we dus ook als scope 1 (dieselverbruik).  
 
De overige medewerkers komen dus met eigen middelen naar het werk. Dit kan gaan over openbaar 
vervoer, wagen, per fiets, enzomeer. 
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c. Kwantificatie van de emissies 
 
 
Oorsprong van data: 
 
Er zijn vier soorten woon-werkverkeer te onderscheiden: 

- De bedienden rijden dagelijks naar het kantoor in Eeklo. Een deel heeft hiervoor een 
bedrijfswagen ter beschikking, een ander deel niet.  

- Het grootste deel van de arbeiders werkt in de fabriek in Eeklo, of in de fabriek in 
Wondelgem. 

- De arbeiders die werken op de binnenlandse werven, hebben een wisselende afstand tussen 
hun woonplaats en hun werkplaats, naargelang het project. 

- Dan rest nog de arbeiders die op buitenlandse werven werken. Zij ondergaan wekelijks of 
tweewekelijks de afstand van hun woonplaats naar de werf om vervolgens dagelijks de 
afstand van hun hotel naar de werf af te leggen, meestal door middel van carpooling. De 
verplaatsingen naar de werven gebeuren steeds met bedrijfsvoertuigen. 

 
De verplaatsingen met bedrijfsvoertuigen vallen onder scope 1 (verbruik diesel). We beperken ons 
hier dus tot de verplaatsingen woon-werk met privé voertuigen.  
 
Eertijds werd aangenomen dat deze CO2-emissies onder scope 2 vielen. Vandaar dat hierover reeds 
gegevens uit het verleden gekend waren. Via een jaarlijkse bevraging bij de personeelsleden 
verkregen we een inzicht in de gegevens afstand woon-werk, type voertuig, type brandstof en 
motorvolume. Vanaf 2017 was dit echter te complex en werd er verder gerekend met een 
conversiefactor voor personenvervoer met onbekend brandstoftype en onbekende gewichtsklasse. 
 
De emissies werden tot nog toe jaarlijks berekend, uitgezonderd voor België in 2010 en voor Maleisië 
vanaf 2016, aangezien de fabriek dan afgebouwd werd en begin 2017 werd gesloten. Hieronder een 
meerjarenoverzicht. De details van de berekening zijn terug te vinden in de jaarlijkse emissie-
inventarissen. 
Wanneer we een eerste inschatting maken door de woonwerkafstanden (HR-dienst) te 
vermenigvuldigen met de algemene conversiefactor voor personenvervoer met onbekend 
brandstoftype en onbekende gewichtsklasse (193 g/km, zie CO2emissiefactoren.nl) dan bekomen we 
een emissie voor 2017 van 257,41 ton, voor 2018 van 202,45 ton, voor 2019 een emissie van 222,03 
ton CO2, 227,11 ton voor 2020 en 243,87 ton voor 2021. 
 

 kg CO2 België kg CO2 Maleisië 

2009 263.287 84.365 

2010 Niet herberekend 99.969 

2011 244.830 100.620 

2012 247.890 110.250 

2013 276.400 84.810 

2014 272.750 76.170 

2015 256.910 85.840 

2016 212.570 Niet herberekend 

2017 257.410 Laatste werknemer er gestopt 
op 31/01/2017 

2018 202.450  

2019 222.030  

2020 227.110  

2021 243.870  
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In 2013 werd een uitgebreide ketenanalyse uitgevoerd in de bedrijvenzone van Wondelgem. 
 
De site in Wondelgem is gevestigd in deze bedrijvenzone. 13 van de 127 bedrijven hebben samen 
een Mobiscan uitgevoerd, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Deze Mobiscan 
omvat een inventarisatie en een analyse van de vervoersbewegingen. Op deze manier krijgt het 
bedrijf meer zicht in de knelpunten en verbeterpunten rond mobiliteit in de bedrijvenzone.  
 
Uit de studie blijkt algemeen: 

- Goede ligging met het primair wegennet 
- 3 knooppunten met de R4 (ringweg Gent) 
- Kamstructuur Industrieweg 
- Incidentele congestie op toeleidende wegen 
- Weinig parkeerproblemen 
- Er is geen openbaar vervoer doorheen de Industrieweg 

 
Specifiek voor Victor Buyck: 

- Het aantal fietsgebruikers ligt hoger dan gemiddeld 
- Er is een fietsinfrastructuur voorzien. Die ligt aan de toegang tot het gebouw 

– in tegenstelling tot de wagenparking die op ca 200 m wandelafstand ligt 
- Er is een fietsvergoeding weliswaar beperkt tot 15 eurocent 
- Er zijn douches beschikbaar en lockers 
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In 2014 werd op vraag van Victor Buyck Steel Construction door het Mobiliteitspunt van de Provincie 
Oost-Vlaanderen en studiedienst Traject een Mobiscan uitgevoerd voor de site Eeklo: 
 

1. Het bereikbaarheidsprofiel voor fietsers en voetgangers: 
 

- fietsknooppunten  
 

 
 

- lange afstandsroutes 
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- externe fietsinfrastructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- interne fietsinfrastructuur 
 
 
 
 

▪ Douches 
▪ Fietsenstalling 
▪ Lockers 
▪ Fietsvergoeding 

 
 
 

- Geregistreerde fietsongevallen in de buurt 
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d. Mogelijke reductiemaatregelen 

 
Voor het woon-werkverkeer met bedrijfswagens werden volgende zaken ondernomen: 

- Stimuleren van alternatieve vervoerswijzen 
 Deelname aan Car Free Day op 22 september 2021 

- Stimuleren van bedrijfswagens op alternatieve brandstoffen 
 Bedrijfswagens op CNG (9 in het wagenpark) 
 Vanaf juni 2020 werd beslist om enkel nog plug-in of zuiver 

elektrische wagens aan te kopen: ondertussen zijn er al 16 plug-in 
hybridewagens in de bedrijfsvloot en zal deze verder uitbreiden  

- Onderzoeken van mobiliteitsbudget 
 Deelname aan studiedag in oktober 2018, georganiseerd door Agoria 

rond het mobiliteitsbudget en Cash for Car 
 Wettelijk kader nog te beperkt om te gaan implementeren op 

bedrijfsniveau 
- Deelname subsidieaanvraag pendelfonds: beperkt goedgekeurd in het 

voorjaar van 2019 (looptijd tot 2023) 
- Onderzoek fietsleasing: gebeurd in 2019-2020, niet goedgekeurd door 

management, uitgesteld voor verder onderzoek naar 2022 (nieuwe HR-
verantwoordelijke die dit terug opneemt) 

 
Aangaande de bedrijfswagens wordt er meer en meer overgeschakeld op minder vervuilende 
wagens, in de tabel hieronder zien we de evolutie in gemiddelde CO2-uitstoot van alle 
bedrijfswagens: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor woon-werkverkeer met privé-voertuigen werden volgende zaken ondernomen: 
- De energie- en milieuverantwoordelijke is steeds beschikbaar bij vragen en 

kan de medewerkers helpen in het onderzoek naar alternatieve 
vervoerswijzen 

- De werknemers zonder bedrijfsvoertuig krijgen fietsvergoeding  
- Stimuleren van carpooling en fietsen: er is een carpoolparking en 

fietsenstalling alsook laadpunten voor elektrische fietsen voorzien plus een 
compressor voor het oppomen van fietsbanden: aanwezig in Eeklo en in 
Wondelgem 

- Aanwezigheid van laadpalen voor elektrische wagens: 17 laadpalen aanwezig  
in Eeklo en 1 laadpunt in Wondelgem, de elektrische vloot wordt stelselmatig 
verder uitgebreid. In 2019 werd een subsidiedossier hiervoor ingediend en 
goedgekeurd. 

- Bewustzijn stimuleren door deelname aan de Car Free Day en de #ik fiets 
naar het werk week: reeds 6 maal deelgenomen in het verleden: laatste op 
22 september 2021 (72 deelnemers) 
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- De mogelijkheid tot fietslease werd verder onderzocht in 2020, niet 
goedgekeurd door management, verder te onderzoeken in 2022 

- Deelname aan het Pendelfonds: deelgenomen in 2019 en 2020 met volgende 
posten: 

• Periodiek onderhoud doorsteek naar de Kroonstraat waar er een 
veiligere oversteekplaats is voor de fietsers ter hoogte van de N9 => niet 
goedgekeurd 

• Fietscontrole door een fietsenmaker => goedgekeurd en uitgevoerd 

• Fietsvergoeding optrekken => niet goedgekeurd 

• Mogelijkheid tot aankoop van veiligheidsuitrusting voor nieuwe fietsers 
=> goedgekeurd, enkel gebruik kunnen van maken bij goedkeuring 
fietslease 

 
Ook onze bezoekers aan de site worden aangespoord om op een zo duurzaam mogelijke manier 
naar de site te komen. Victor Buyck heeft hiervoor een ‘Green Travel Plan’ opgemaakt. Dit werd 
toegevoegd aan de footer van de handtekeningen onder de mails zodat men dit niet vergeet mee 
te sturen naar de contactpersonen.  
Ook op de site werd dit document opgeladen en kan dit dus door bezoekers geraadpleegd 
worden. 
 
In 2022 werd overgeschakeld voor de wagens van aankoop naar leasing. Waar men voorheen 
minstens 8 jaar met zijn bedrijfswagen moest rijden, wordt dit via de leasing beperkt tot 5 jaar, 
waardoor de wagens steeds van goede kwaliteit zijn en de uitstoot tot een minimum wordt 
beperkt. 
 


