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1.0 ALGEMEEN 
 
1.1. Algemeen  
Sinds 1 december 2009 is de CO2 prestatieladder geïntroduceerd door ProRail.  
Op 16 maart 2011 heeft SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) de 
ontwikkeling van de CO2 prestatieladder overgenomen. Met het systeem kunnen organisaties hun 
leveranciers die klimaatbewust produceren stimuleren en belonen.  
De CO2-prestatieladder onderscheidt zes niveaus, opklimmend van 0 naar 5. Hoe hoger de 
aanbestedende partij zich op de ladder bevindt, hoe meer voordeel die partij krijgt bij de 
gunningafweging. Gebr. Griekspoor B.V. is sinds juni 2012 gecertificeerd op niveau 3 van de  
CO2-prestatieladder. Deze ketenanalyse (Analyse van CO2-emissies in een van de ketens waarin wij  
actief zijn) is één van de stappen die ondernomen is om actief te blijven op  niveau 5. 
 
 
1.2. Opdrachtformulering  
Om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te bereiken, dienen ook aan de eisen van niveau 4 voldaan 
te worden. Eén van de eisen hierbij is dat de emissies van een relevante keten of activiteiten welke 
onder Scope 3 in het scopediagram (fig. 1.1). vallen in kaart worden gebracht. Dit rapport beschrijft de 
resultaten van één van deze ketenanalyses. (eis 4.A.1) 
 
 

 
 

Figuur 1.1 Het scopediagram van de GHG Protocol Scope 3 Standard. 

 
 
Binnen het GHG-protocol en ISO14064-1 is een methode beschreven waarop deze scope 3 uitstoot in 
kaart kan worden gebracht. Binnen de CO2-prestatieladder is deze methodiek verplicht bij het bepalen 
van de scope 3 uitstoot. 
 
 
 
 
 
 



Gebr. Griekspoor B.V. 
 

4 
 

De methodiek bestaat uit vier stappen:  
 
1) Het op hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen  
2) Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen  
3) Het identificeren van de partners binnen de keten 
4) Het kwantificeren van de data vallende binnen de grenzen van scope 3  
 
De bovenstaande stappen zijn gevolgd met de keuze van deze ketenanalyse als uitkomst. 
(zie dominantie analyse scope 3 activiteiten) 
 
 
1.3. Doelstelling van het onderzoek  
De belangrijkste doelstelling is om inzicht te krijgen in de procesketen van het inhuren van diensten en 
op die manier nagaan waar er binnen de keten mogelijkheden voor CO2 reductie bestaan. 
categorie 4: Transport en distributie van ingekochte goederen (4B) 
 
 
1.4. Uitgangspunten  
Voor het maken van deze ketenanalyse zijn de volgende bronnen toegepast:  

 Overleg met directie, administratie en ketenpartner 

 Opgaven ketenpartner 

 Crediteuren overzicht geheel 2021 
 
 
1.5. Functionele eenheid  
Voor deze ketenanalyse is de volgende functionele eenheid gedefinieerd:  
CO2 uitstoot door inzet transport van ingekochte goederen 
Het gaat hierbij ook om het gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof om de 
ingekochte goederen aan Gebr. Griekspoor B.V. te kunnen leveren. 
 
 
1.6. Projectafbakening  
De analyse en weergave van deze ketenanalyse is gebaseerd op de voorschriften uit de GHG 
Protocol Scope 3 Standard. Deze normen geven de richtlijnen weer waarop levenscyclus analyses 
dienen te worden opgesteld en hoe deze moeten worden weergegeven.  
 
 
 
1.7. Opbouw van het rapport  
Dit voorliggende rapport is als volgt ingedeeld:  

 Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten voor de berekening  

 Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van het onderzoek  

 Hoofdstuk 4 behandelt de maatregelen, reductiedoelstellingen en plan van aanpak  

 Tot slot geeft hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.  
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2.0 UITGANGSPUNTEN 
 
2.1 Inleiding  
Gebr. Griekspoor B.V. ia al langere periode CO2 bewust Niveau 5 gecertificeerd. Eerdere analyses 
zijn opgesteld m.b.t. levenscyclus verven en coatings en inkoop diensten. Voor vernieuwend inzicht is 
deze ketenanalyse opgetseld welke tevens in de top 2 van dominantie valt.  

 
De meest voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd voor de (semi) overheid. 
 
Dit onderzoek geeft een overzicht van de keten van de aan- en afvoer (transport) naar een project en 
werkzaamheden op de projectlocaties voor een periode van één jaar.  
 
2.2 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke voor de CO2 prestatieladder binnen Gebr. Griekspoor B.V. is afdeling KAM. 

 
2.3 Meetperiode van dit rapport. 
Er is gebruik gemaakt van gegevens vanuit de crediteuren administratie en opgaven derden. Deze 
informatie betreft geheel 2021 
 
 
2.4. Procesfasen  
In onderstaand figuur wordt de procesketen van het uitvoeren van opdrachten weergegeven. In dit 
onderzoek worden feitelijk twee processen weergegeven te weten transport naar de opdrachtgever 
(retour) en uitvoering opdracht. Andere fases vallen binnen onze scope 1 & 2. 
Let wel; de eerste stap een stap waarop de ketenpartners in beginsel geen invloed hebben. Door 
aantoonbaar CO2 bewust handelen van de ketenpartners kan dit een meer preferente onderaannemer 
worden 
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Figuur 2.2 Overzicht procesfasen 

 
Deze stappen leveren een CO2 belasting op, welke meegenomen wordt in de ketenanalyse. In het 
volgende hoofdstuk worden deze processtappen nader omschreven. De waardes welke weergegeven 
worden in de tabellen geven de totale waarde weer van het uitvoeren van opdrachten over een 
periode van één kalenderjaar. 
 
1A = Ingekochte goederen en diensten die direct gerelateerd zijn aan de productie van de producten 
van het bedrijf. 
 
4A = Transport en distributie van producten gekocht door ons bedrijf. 
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2.4.1.  Processtap 1; Inkoop beleid inzet derden  
Binnen Gebr. Griekspoor B.V. is momenteel geen duidelijk vastgesteld/ vastgelegd inkoop beleid voor 
de leveranties van producten op bedrijfslocatie of de eigen projecten. Het vaststellen/ vastleggen van 
een CO2 inkoopbeleid zal het inzicht en reductie van leveranties door derden vergroten. 
 
 
2.4.2 Processtap 2; Geografische en duurzame keuze inhuur derden 
Gebr. Griekspoor B.V. werkt met een aantal preferente leveranciers. Vaak is dit op basis van ontstane 
contacten en kwalitatief goed geleverde producten 
Binnen Gebr. Griekspoor B.V. zijn geen criteria opgesteld op basis van geografische ligging ten 
opzichte van de bedrijfslocatie / een project en zijn geen duurzaamheid aspecten zoals inzet elektrisch 
transport vastgesteld. 
In de huidige economische markt is beschikbaarheid een belangrijk issue. Desondanks is het goed 
wenselijke randvoorwaarden te scheppen. 
 
 
2.4.3 Processtap 3; hoeveelheden producten 
Gebr. Griekspoor B.V. werkt met een aantal preferente leveranciers. Middels een overzicht is 
inzichtelijk gemaakt welke hoeveelheden bij toeleveranciers zijn ingekocht welke een grote bijdragen 
leveren aan onze scope 3 emissies. Dit zijn; 
 

leverancier product Aandeel Cumulatief 

Oerlikon Metco Europe GmbH 17,83% 17,83% 

GWW Houtimport B.V. 11,26% 29,09% 

FiberCore Europe 8,35% 37,44% 

Niron Staal Amsterdam B.V. 6,56% 44,00% 

Triflex B.V. 5,37% 49,37% 

Veluvine B.V. 4,10% 53,47% 

Profextru Productie bv 3,92% 57,40% 

KOMPAN B.V. 3,90% 61,29% 

Krafton projects B.V. 3,11% 64,40% 

Grasssupport V.O.F. 3,10% 67,50% 

Saint-Gobain Abrasives B.V. 3,03% 70,53% 

Rubix BV 2,51% 73,05% 

Rohtech B.V. 2,29% 75,34% 

Thole Toegangssystemen 2,16% 77,50% 

Langezaal en Inniger BV 1,78% 79,28% 

KSP Kunstgras B.V. 1,75% 81,03% 

 
 
Totaal is er in 2021 538 ton producten ingekocht 
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2.4.4 Processtap 3; transport vestiging- werklocatie  
Gebr. Griekspoor B.V. werkt met een aantal preferente leveranciers. Middels een overzicht is 
inzichtelijk gemaakt welke toeleveranciers een grote bijdragen leveren aan onze scope 3 emissies. Dit 
zijn; 
 

NR NAAM PLAATS Product 
TON 

UITSTOOT 

1 Oerlikon Metco Europe GmbH  Kelsterbach  verf/coating 37,61 

2 GWW Houtimport B.V.  Lopik  Hardhout 156,53 

3 FiberCore Europe  Rotterdam  brugdekdelen 63,82 

4 Niron Staal Amsterdam B.V.  Amsterdam  Metaalconstructie 50,16 

5 Triflex B.V.  Zwolle  verf/coating 41,07 

6 Veluvine B.V. Breda verf/coating 31,36 

7 Profextru Productie bv Hardenberg Kunststof damwanden etc 29,99 

8 KOMPAN B.V. Heerenwaarden speeltoestellen 29,81 

9 Krafton projects B.V. Heijningen brugdekdelen 23,78 

10 Grasssupport V.O.F. Oss speelondergrond 23,68 

11 Saint-Gobain Abrasives B.V. Eibergen slijp en schuurmiddelen 23,19 

12 Rubix BV Gouda onderdelen tech besturing 19,21 

13 Rohtech B.V. Lokeren rvs producten 17,51 

14 Thole Toegangssystemen Gouda Slagbomen 16,54 

15 Langezaal en Inniger BV Leiden electrotechnishe producten 13,58 

16 KSP Kunstgras B.V. Lelystad Kunstgras 12,12 

        589,95 

 
 
3. RESULTATEN 
Met deze bekende conversiefactoren is een overzicht gegenereerd van het totale transport in scope 3 
voor de geleverde producten. Eveneens is een totaal overzicht gegenereerd van het de ingekochte 
producten zelf. 
 
 
3.1. Data onzekerheden  

De volgende onderdelen binnen deze ketenanalyse zijn – binnen de beschikbare data – aangenomen 

en zouden in de praktijk kunnen zorgen voor een afwijking in de uitkomsten.  

Transport  

De transportafstanden naar de leverlocaties kan in de praktijk afwijken aangezien de exacte route niet 

bekend is. Ook kunnen leveranties gecombineerd worden. Daarnaast zijn zekerheden van enkele 

toeleveranciers gebruikt als uitgangspunten voor andere toeleveranciers. 
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4. CO2 REDUCTIEDOELSTELLINGEN  

 

Nummer Deel van 

procesketen 

Huidige CO2 

uitstoot kg 

per € 

Maatregel Reductie 

potentieel 

Scope 3 

Betrokken 

stakeholders 

Verant-

woordelijke bij 

Gebr. 

Griekspoor 

1 Beleid   Opstellen CO2 inkoop 

beleid 

 ? Derden 

leveranciers en 

diens 

medewerkers 

Hoofd Bedrijfs- 

bureau 

2 Duurzaamheid 

criteria 

  Criteria stellen aan in te 

zetten transport  

Zie punt 4  Derden 

leveranciers en 

diens 

medewerkers 

Hoofd Bedrijfs- 

bureau 

3 Materiaal 

0,2463 

Bewustzijn bij 

opdrachtgever creëren 

door specifieke 

informatie voorziening 

over in te kopen 

materialen en 

bijbehorende emissies 

? Derden 

leveranciers en 

diens 

medewerkers 

Hoofd Bedrijfs- 

bureau 

4 Transport 

0,2376  

Het overleggen met de 

directie van de derden 

over de inzet van 

emissie armer transport, 

inzet EV of gebruik 

HVO100 

7% Derden 

leveranciers en 

diens 

medewerkers 

Hoofd Bedrijfs- 

bureau 

5 Transport 

0,2837  

Bewustzijn transport bij 

derden creëren door 

toezending van de twee 

interne nieuwsbrieven 

van Gebr. Griekspoor BV 

7% Derden 

leveranciers en 

diens 

medewerkers 

Hoofd Bedrijfs- 

bureau 

 
 
 
5. CONCLUSIES EN AANBEVELING 
De uitgevoerde ketenanalyse laat duidelijk zien dat de CO2 emissies die ontstaan bij het transport als 
wel de inkoop van materialen door toeleveranciers van aanzienlijke groottes zijn. Totaal is de uitstoot 
in scope 3 welke ontstaan bij het transport als wel de inkoop van materiaal door toeleveranciers ca 
728  ton. Hiermee is duidelijk dat, indien Gebr. Griekspoor B.V. binnen deze keten grip wil behouden 
op de CO2 emissie, zij zowel op het transport en inkoop van materiaal moeten blijven monitoren.  
Een realistische reductie doelstelling waar Gebr. Griekspoor B.V. zich aan verbind voor de periode 
van 2022 t/m 2024 is een reductie van 7% CO2 emissie t.o.v. heden in de keten  
(n.a.v. ketenanalyse). Concreet geeft dit voor 2022 t/m 2024 een reductie van -50,96 ton CO2 
De aanbeveling is de reductiedoelstellingen op te volgen en medio 2022 in gang te zetten. 
. 
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6.0 BRONVERMELDING  
 

 Gebr. Griekspoor B.V.BV (2021), invulsheets aangeleverd door Struktuur B.V. 

 Gebr. Griekspoor B.V.BV (2021), Bouwworks 

 Totale inkoop 2021 

 Gebr. Griekspoor B.V. Inkoop materialen 2021 

 Gebr. Griekspoor B.V. Inkoop diensten 2021 

 http://esu-services.ch/data/ecoinvent/ 

 https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=inzage-milieudatabase  

 Ruud Verbeek, TNO & Bettina Kampman, CE Delft (2012), Factsheets, Brandstoffen voor het wegverkeer, 

kenmerken en perspectief  

 GHG Protocol Scope 3 Standard 

 Handboek SKAO versie 3.1 

 CO2emissiefactoren.nl. 

 
 
 

 
7.0 Colofon 
  
Bedrijfsnaam: Gebr. Griekspoor B.V. 
Adres:  Venneperweg 905 
  2152 MD Nieuw-Vennep 
Opgesteld: N. Koning/ Y. van Domburg/ A. Timmer  
Advies:  dhr. H. Dreesmann 
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