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Dit rapport werd opgemaakt door RSK Energy BV (RSK) met de grootst mogelijke zorg en kennis, en onder de voorwaarden 
zoals overeengekomen met onze opdrachtgever. Er mag niet verwezen worden naar dit rapport zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van zowel de opdrachtgever als RSK. Naast het professioneel advies dat opgenomen is in dit rapport, wordt er 
geen enkele andere kwaliteitsgarantie gegeven, noch letterlijk, noch geïmpliceerd. 

Wanneer gebruikgemaakt werd van data die verstrekt werden door de opdrachtgever of door andere bronnen, werd door RSK 
verondersteld dat deze informatie correct was. RSK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor incorrecte data aangeleverd 
door een andere partij. De besluiten en aanbevelingen in dit rapport zijn gebaseerd op de veronderstelling dat alle relevante 
informatie verstrekt werd door de partijen bij wie die informatie opgevraagd werd. 

RSK gaat, behoudens indien wettelijke bepalingen van dwingend recht anders opleggen, ter zake de overeengekomen 
opdrachten uitsluitend middelenverbintenissen aan. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat RSK ter zake de uit te voeren 
of uitgevoerde opdrachten gebonden is door wettelijke en deontologische regels die primeren op de aanstellingsovereenkomst. 

RSK voert haar opdrachten uit gebruikmakend van de middelen en methodes die volgens de stand van de wetenschap 
aanvaard zijn op datum van de uitvoering. De adviezen, rapporten en aanbevelingen worden opgesteld rekening houdende 
met de richtlijnen en toetsingswaarden die door de bevoegde overheden worden opgelegd op datum van opstelling ervan. De 
opdrachtgever kan de gehanteerde richtlijnen opvragen en tegen meerprijs bijkomende onderzoeken aanvragen en/of RSK 
verzoeken andere (strengere) toetsingswaarden te hanteren. 

RSK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, nadelen of 
andere ongunstige gevolgen in hoofde van de opdrachtgever of aan derden die hun oorzaak vinden in de toegepaste 
onderzoeksmethodes en/of de gehanteerde richtlijnen of toetsingswaarden. RSK kan verder en in het algemeen uitsluitend 
aansprakelijk worden gesteld voor directe materiële of lichamelijke schade met uitsluiting van iedere immateriële of 
gevolgschade. 

Dit rapport mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van zowel RSK als de 
opdrachtgever. 

Dit werk werd uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitsmanagementsysteem van RSK Benelux BV. 
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1. Inleiding 

De CO2-Prestatieladder werd ontwikkeld op initiatief van ProRail (Nederland) met als doel om 
organisaties te helpen bij het reduceren van hun CO2-voetafdruk. Sinds 2011 heeft de Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) het ladder-programma overgenomen van 
ProRail. Bedrijven die gecertificeerd zijn overeenkomstig de CO2-prestatieladder en dus inspanningen 
doen op het vlak van CO2-reductie, maken een grotere kans om overheidsopdrachten binnen te halen.  

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem. Het vereist continue verbetering van inzicht, 
verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering, in het 
uitvoeren van projecten, maar ook in de keten. 

De eisen waaraan voldaan moet worden om een CO2-Prestatieladder certificaat te behalen worden 
beschreven in het Handboek CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen (SKAO), versie 3.1 (d.d. 22/06/2020). 

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus: 

 Niveau 1, 2 en 3 betreffen de CO2-huishouding en reductiedoelstellingen in de eigen 
organisatie; 

 Vanaf niveau 4 worden eisen gesteld aan de bijdrage tot CO2-reductie in de keten en aan 
innovatie; 

 Op niveau 5 laat het bedrijf zien dat het de gekozen doelstellingen haalt, ook door 
samenwerking met overheden en andere bedrijven. 

Om een bepaald niveau te behalen, dienen er voldoende punten gescoord te worden op 4 
invalshoeken:  

 Invalshoek A (40%): Inzicht in de voetafdruk 

 Invalshoek B (30%): Reductie van de emissies 

 Invalshoek C (20%): Transparantie van het eigen CO2-beheer 

 Invalshoek D (10%): Participatie en leiderschap in de sector 

Aertssen NV is sinds begin 2022 reeds in het bezit van een certificaat van niveau 3, waarvoor het jaar 
2020 als basisjaar werd genomen.  Aertssen NV heeft zich nu geëngageerd om door te groeien naar 
niveau 4.  

Een van de voorwaarden hiervoor bestaat erin dat de organisatie een aantoonbaar inzicht heeft in de 
meest materiële emissies uit scope 3. Vervolgens dienen uit deze scope 3 emissies tenminste 2 
ketenanalyses van GHG-genererende activiteiten voorgelegd te worden. In de rapportage “CO2-
prestatieladder 4.A.1 - Rapportage meest materiële emissies scope 3” d.d. 5/08/2022 werd reeds de 
rangorde bepaald van de meest materiële CO2-emiterende activiteiten, en werden de 2 activiteiten 
geselecteerd waarvoor een ketenanalyse zal worden opgemaakt. 

Onderhavige rapportage betreft de ketenanalyse voor de inkoop van kapitaalgoederen, welke bij de 
bepaling van de rangorde als een van de meest materiële CO2-emitterende activiteiten naar voor is 
gekomen. 

Versie:  Dit document betreft de 1ste editie van de ketenanalyse, er zijn nog geen voortgangsrapportages 
beschikbaar.  
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2. Beschrijving Aertssen NV 

Aertssen Group NV overkoepelt volgende bedrijven:

- Aertssen Infra NV  

- Aertssen Kranen NV 

- Aertssen Logistics NV 

- Aertssen Transport NV 

- Aertssen Trading NV 

- Aertssen Services NV 

- Aertssen Infra 

- Aertssen Industrial Services NV 

- Aertssen Kranen NV 

- Aertssen Infra Sud 

- Shipit-Terminal  

- Envi nv 

- Willy Crommen 

- Michielsens NV (Newmo nv) 

- Smeyers*  

- Van Rooi* 

- Roll-It** 

* Vanaf 2021 actief en werden in de berekening van 2020 nog niet meegenomen.  

** Roll-It Vanaf 2021 vallen de activiteiten onder Aertssen Kranen 

Maatschappelijke hoofdzetel: 

Aertssen Group NV 

Laageind 91 

2940 Stabroek 

Contactpersoon: 

Bart Nevejans – milieucoördinator 

Aertssen Group NV is opgedeeld in 4 business units:

 Infra: Grondverzet, wegenis- en rioleringswerken, waterbouwwerken, afbraakwerken, 
milieuwerken, asbestverwijdering, bodemsanering, ontginning, infrastructuurwerken of 
machineverhuur 

 Kranen: Gespecialiseerd in het hijsen en verplaatsen van grote en zware objecten. 

 Transport & Logistics: Specialist in uitzonderlijk vervoer, opslag, verkrijgen van vergunningen, 
het afhandelen van douane-administratie, het modificeren, onderhouden en opbouwen van 
goederen. 

 Trading: Verkoop van gebruikte bouwmachines om ze een tweede leven te geven. 
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3. Doel en kwaliteitsvereisten 
ketenanalyse 

3.1. Doel ketenanalyses 

In de rapportage “CO2-prestatieladder 4.A.1 - Rapportage meest materiële emissies scope 3” werden 
de meest materiële scope 3 emissies kwalitatief in kaart gebracht, en werd op basis van hun relatieve 
omvang een rangorde opgesteld.   Uit de top 6 werden dan twee activiteiten geselecteerd, waarvoor 
een ketenanalyse zal worden opgemaakt. 

In een ketenanalyse dienen voor de geselecteerde CO2-emiterende activiteit de scope 3 emisies van 
de keten kwantitatief in kaart te worden gebracht (eis 4.A.1). 

Deze analyse vormt dan de basis voor een ‘keteninitiatief’, waarbij CO2-reductiedoelstellingen worden 
geformuleerd en een plan van aanpak wordt opgesteld, door middel van beïnvloeding van de keten en 
in samenwerking met de ketenpartners (eis 4.B.1).   

3.2. Structuur ketenanalyse 

De structuur van deze ketenanalyse volgt de structuur die wordt beschreven in “Corporate Accounting 
and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries)” van het GHG-protocol, en 
bestaat uit volgende onderdelen:  

a. Beschrijving van de betreffende keten  

b. Bepaling scope ketenanalyse – bepalen welke scope 3 categorieën relevant zijn  

c. Identificatie van de partners in de keten  

d. Het kwantificeren van de scope 3 emissies 

3.3. Datakwaliteit 

Voor de opmaak van de ketenanalyse kunnen primaire en/of secundaire data gebruikt worden: 

 Primaire data: data verkregen van werkelijke leveranciers (up-stream) en gebruikers (down-
stream).  

 Secundaire data: data gebaseerd op algemene cijfers en eigen schattingen.  

Het is uiteraard steeds de bedoeling om een zo hoog mogelijk niveau van datakwaliteit te bekomen, 
waarbij primaire data de voorkeur hebben op secundaire data.  

Wanneer primaire data echter (aantoonbaar) moeilijk verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld door gebrek aan 
medewerking van de ketenpartners, kunnen ook secundaire data worden gebruikt. In dat geval dient 
bij de latere voorgangsrapportages te worden getracht om alsnog de primaire data te bekomen. 

3.4. Randvoorwaarden 

Op basis van het Handboek CO2-prestatieladder dient een ketenanalyse te voldoen aan bepaalde 
randvoorwaarden. De toetsing van onderhavige ketenanalyse aan deze randvoorwaarden wordt 
weergegeven in onderstaande Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Toetsing randvoorwaarden (Handboek CO2-Prestatieladder, pagina 55). 

Randvoorwaarde Toetsing 

De ketenanalyses dienen betrekking te 
hebben op de projectenportefeuille. 

De aankoop van grote werfmachines en voertuigen uitgevoerd 
door onderaannemers is een cruciaal onderdeel van de 
projecten van Aertssen, voornamelijk in het kader van de 
uitvoering van infrasturctuurprojecten. Deze ketenanalyse heeft 
bijgevolg betrekking op de projectenportefeuille.  

Er dient 1 ketenanalyse te worden gemaakt 
voor een van de twee meest materiële 
emissies én 1 andere ketenanalyse voor 
een van de zes meest materiële emissies 
uit de rangorde. 

Als een ketenanalyse niet (meer) uit de top 
6 voortkomt, krijgt de organisatie één jaar 
respijt om dit te corrigeren. 

De activiteit ‘aankoop kapitaalgoederen’ staat op rangnummer 1 
(Zie document: “CO2-Prestatieladder 4.A.1 – Rapportage meest 
materiële emissies scope 3).  

De organisatie dient eigen analyses uit te 
(laten) voeren. Het meeliften bij de 
uitvoering van een betaalde opdracht van 
een klant is niet toegestaan. 

Deze ketenanalyse werd uitgevoerd door RSK, in opdracht van 
Aertssen Group. De analyses gebeuren in samenwerking met 
de milieucoördinator van Aertssen Group. Er werd dus niet 
meegelift met de betaalde opdracht van een klant.  

Corporate Accounting and Reporting 
Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational 
Boundaries) geeft de herkenbare structuur 
van elke ketenanalyse: a. Beschrijf de 
betreffende keten b. Bepaal welke scope 3 
categorieën relevant zijn c. Identificeer de 
partners in de keten d. Kwantificeer de 
scope 3 emissies 

Deze structuur werd gehanteerd, zie ook “2. Algemene 
toelichting ketenanalyses”. 

Het resultaat van de analyse dient een 
aanvulling te zijn op de bestaande 
(gepubliceerde) kennis en inzichten en 
dient bij te dragen aan het voortschrijdend 
maatschappelijk inzicht. 

Er werden nog geen ketenanalyses teruggevonden m.b.t. de 
productie van grote machines, enkel m.b.t. het gebruik/verbruik 
ervan. Deze ketenanalyse draagt dus bij tot een beter inzicht in 
de kennis hieromtrent. 

Actualisatie ketenanalyse Toetsing 

De ketenanalyse dient actueel te zijn.  

Dit document betreft de eerste editie van de ketenanalyse voor 
de aankoop van kapitaalgoederen, en is gebaseerd op een 
recente bepaling van de rangorde van de scope 3 emissies 
(rapport d.d. 05/08/2022). De data zijn bijgevolg nog voldoende 
actueel. 
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4. Beschrijving keten 

4.1. Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse heeft betrekking op een deel van de door Aertssen Nv aangekochte 
kapitaalgoederen, meer bepaald de grote werfmachines, die worden gebruikt voor de uitvoering van de 
infractructuurwerken. 

In  Figuur 4.1 worden de verschillende stappen in de volledige keten, van grondstof tot end-of-life 
visueel voorgesteld. 

FIGUUR 4.1: Schematische voorstelling levenscyclus aangekochte kapitaalgoederen 

Deze ketenanalyse betreft de GHG-categorie 2 “Kapitaalgoederen” zoals gedefinieerd in het GHG-
protocol. In deze categorie zitten alle upstream emissies (‘cradle to gate’) vervat van de productie en 
levering van de aangekochte goederen, dit voor volgende fasen: 

- Ontginning en verwerking van de grondstoffen  
- Productie van de verschillende onderdelen 
- Transport van de onderdelen naar assemblagecentrum 
- Assemblage van de machines 
- Transport van de afgewerkte machine naar de gebruiker 

Volgende zaken worden niet meegenomen in deze ketenanalyse: 

- Transport dat gepaard gaat met de productie van de verschillende onderdelen van de machine. 
Er wordt aangenomen dat dit relatief gezien een minimale impact heeft.  

- Volgens de beschrijving in het GHG-protocol m.b.t. categorie 2 (kapitaalgoederen) dienen 
enkel de upstream emissies te worden bekeken. De emissies die gepaard gaan met de 
gebruiksfase en de end-of-life fase worden bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Deze zitten 
vervat in scope 1 en 2. 

- De emissies betreffende de eigenlijke ontginning (‘mining’) van de grondstoffen, wordt in deze 
ketenanalyse ook buiten beschouwing gelaten. De verwerking van de primaire grondstoffen 
wordt wel meegenomen. 

In Figuur 4.1 worden de fasen van de keten die in deze ketenanalyse zijn opgenomen in groen 
weergegeven. 

Ontginning 
grondstoffen

bewerking 
grondstoffen

Productie 
van 

onderdelen
Transport Assemblage Transport Gebruik End of life
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4.2. Ketenpartners 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste werfmachines die in 2021 door 
Aertssen NV werden aangekocht met telkens vermelding van de leverancier. 

Tabel 4.1. Door Aertssen NV aangekochte werfmachines 2021 

Nr D365 Omschrijving Type Leverancier 
Leverings-

datum 
Bedrijfs-

gewicht (ton) 
Netto-

vermogen (kW) 

LEA000000007 CAT 326 
Hydraulische 
graafmachine 

Bergerat 14-12-21 25.9 150 

LEA000000184 CAT 340FUDH Sloopmachine Bergerat 01-02-21 45.1 228 

MAC000000102 Hyundai R60 CR 9A Graafmachine HMB 29-04-21 5.9 47 

LEA000000185 Liebherr R918 Rupsgraafmachine SOMTP 11-06-21 20 120 

LEA000000195 CAT 352LRE 
Groot bereik 
graafmachine 

Bergerat 12-07-21 58.4 316 

LEA000000038 CAT962 Wiellader Bergerat 01-06-21 20.2 186 

MAC000000983 Liebherr R946 LC Rupsgraafmachine ATR 27-04-21 39.2 220 

LEA000000196 Sennebogen 825R E Overslagkraan SMT 04-08-21 30 129 

MAC000000934 Skidsteer L315 
Elektrische 
wiellader 

Luyckx 12-07-21 2.4  - 

LEA000000197 CAT 395 
Hydraulische 
graafmachine 

Bergerat 19-10-21 94 404 

LEA000000200 Hitachi ZX140 Graafmachine Luyckx  05-11-21 15.2 90 

LEA000000201 CAT D5 Bulldozer Bergerat 24-11-21 19.2 127 

LEA000000198 CAT 336NG 
Hydraulische 
graafmachine 

Bergerat 20-10-21 37.2 232 

LEA000000039 CAT 980 Wiellader Bergerat 12-10-21 30.3 293 

LEA000000203 CAT 335 
Hydraulische 
graafmachine 

Bergerat 01-12-21 34.9 204 

LEA000000202 CAT 330 
Hydraulische 
graafmachine 

Bergerat 23-08-21 30.9 204 

4.3. Bespreking verschillende ketenstappen  

Aangezien er via de verschillende leveranciers geen informatie kon verkregen worden m.b.t. de 
productie van de verschillende aangekochte machines, werd gebruik gemaakt van beschikbare info in 
de literatuur. Bij een eerstvolgende opvolgingsrapportage zal getracht worden om van enkele machines 
meer concrete info te bekomen (zie verder).  

Hieronder worden de verschillende stappen in de waardeketen (‘cradle to gate’) van een grote 
werfmachine beschreven. 

4.3.1. Algemeen 

De machines aangekocht door Aertssen NV bestaan uit ontelbare individuele onderdelen die uiteindelijk 
geassembleerd worden tot het finale eindproduct.  

Gezien de complexiteit in de samenstelling en aangezien geen directe informatie beschikbaar was van 
de producenten m.b.t. de verschillende componenten waaruit de machines zijn opgebouwd, wordt 
gebruik gemaakt van algemene productiedata beschikbaar in de Ecoinvent databank en literatuur. 
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In onderstaande tabel wordt voor een zware machine - type front loader - de samenstelling gegeven 
van de materialen waaruit de machine is opgebouwd (Bron: ‘LCA of complex heavy duty equipment’, 
University of Illinois, 2012). 

Hieruit blijkt dat meer dan 70% van de onderdelen is opgebouwd uit staal (zowel ongelegeerd, 
laaggelegeerd en hooggelegeerd). Verder zijn gietijzer en rubber de 2de en 3de meest gebruikte 
materialen.  

Gezien het grote aandeel van staal in de totale samenstelling van een werfmachine, en het feit dat de 
staalproductie wereldwijd een groot aandeel heeft in de totale CO2-emissie (> 7%), zal in onderhavige 
ketenanalyse voor wat betreft de verwerking van grondstoffen en productie van onderdelen enkel de 
productie van staal in detail worden bekeken.  Voor de andere materialen zal een ruwe inschatting van 
de CO2-footprint worden gemaakt. 

4.3.2. Verwerking van grondstoffen - staalproductie 

De belangrijkste grondstoffen voor de productie van staal zijn ijzererts en steenkool.  

1. Ijzererts 

Voor de productie van staal dient ijzererts te worden ontgonnen. Dit is afkomstig uit mijnbouw in o.a. 
Canada, Brazilië, Australië, Indië, Zweden en Venezuela, en wordt aangevoerd via transport over zee.  

2. Steenkool: 

Om het ruwe ijzer vloeibaar te maken, is steenkool nodig om de hoogovens te laten werken. Hiervoor 
dient de steenkool echter eerst te worden omgezet naar cokes, omdat hiermee veel hogere 
temperaturen kunnen worden bereikt. De kolen worden in de cokesovens zonder zuurstof verwarmd 
tot een temperatuur van 1.250 °C, zodat alle gassen en vloeistoffen worden verdampt en verwijderd.  
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3. Proces staalproductie 

Ijzererts dient eerst te worden voorbehandeld en omgezet tot pellets en sinters. Na deze 
voorbehandeling worden de sinters gesmolten in hoogovens, waarbij zuurstof uit het erts wordt 
verwijderd. Als reductiemiddel worden cokes gebruikt die de zuurstof opneemt en aan het ijzererts 
onttrekt. Op die manier worden de sinters omgezet in vloeibaar ruwijzer. 
Het ruwijzer zakt naar onder in de hoogoven. Tijdens het proces worden ook slakken gevormd. Deze 
drijven boven en kunnen zo apart verwijderd worden. Deze laatste worden gebruikt als grondstof in de 
cementindustrie. 
Het in de hoogovens geproduceerde ruwijzer bevat grote hoeveelheden koolstof, wat het broos maakt 
(= ongelegeerd staal). Dit wordt dan verder verwerkt tot staal. 

Naast nieuw ontgonnen ijzererts wordt ook schroot (ijzerafval) toegevoegd aan de hoogoven. Staal is 
namelijk oneindig recycleerbaar zonder verlies van kwaliteit. Tegenwoordig wordt staal geproduceerd 
deels op basis van primaire grondstoffen (ijzererts), deels op basis van gerecycleerd schroot. 

In onderstaande figuur wordt schematisch de levenscyclus van staal weergegeven (Bron: 
www.infosteel.be) 

4.3.3. Assemblage 

De verschillende onderdelen van een machine worden geproduceerd door verschillende fabricanten. 
Deze worden dan in een assemblagecentrum samengesteld tot een afgewerkte machine. Vroeger 
gebeurde de assemblage van de machine dikwijls aan de ander kant van de wereld en deze werd dan 
in zijn geheel tot bij de verdeler of klant getransporteerd. Tegenwoordig gebeurt de assemblage meer 
en meer lokaal, waardoor het transport veel efficiënter en duurzamer wordt.  

Aertssen NV beschikt zelf over een assemblagefabriek in Verrebroek. Hier doen zij assemblage van 
machines voor andere bedrijven, zoals Caterpillar, Volvo, JLG, … Tot op heden heeft Aertssen NV nog 
geen machines aangekocht die door hun eigen assemblagefabriek zijn geproduceerd. In principe is dit 
echter wel mogelijk. Dit zou als voordeel hebben dat informatie beschikbaar is i.v.m. de herkomst van 
de verschillende onderdelen. Ook is er dan zekerheid dat de aangekochte machines lokaal zijn 
geassembleerd. 
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4.3.4. Transport: 

In volgende fasen van de keten (binnen de scope van de ketenanalyse) vindt transport plaats: 

- Transport van de verschillende productiesites van onderdelen naar de locatie van assemblage 

- Transport van de eindproducent (assemblage) naar de gebruiker of verdeler 

Volgende types van transport zijn hierbij mogelijk: 

- RO-RO (‘roll-on roll off’) transport van volledig afgewerkte machines via vrachtvervoer over zee, 
en natransport via de weg of per trein naar de eindklant 

- Vervoer van onderdelen via containerschepen naar de assemblagefabriek, en natransport via 
de weg of per trein naar de eindklant 

Transport van de assemblagesite naar de eindklant (transport via de weg of trein) wordt hier voorlopig 
niet meegenomen, gezien de impact hiervan relatief klein is i.v.m. boververmeld transport via zee. Dit 
kan eventueel in een latere fase nog veranderen. In dat geval wordt dit verder bekeken in toekomstige 
voortgangsrapportages. 
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5. Kwantificeren van de emissies 

5.1. Footprint productie van staal 

De CO2-uitstoot is afhankelijk van de verhouding tussen nieuw staal (o.b.v. primaire grondstoffen) of 
gerecycleerd (o.b.v. schroot). De productie van nieuw staal veroorzaakt een grotere CO2-uitstoot dan 
gerecycleerd staal. Hoe hoger het percentage schroot dat wordt gebruikt, hoe lager de CO2-uitstoot.  

Wereldwijd wordt geschat dat in een klasieke hoogoven gemiddeld 30% schroot wordt gebruikt. De 
gemiddelde CO2-emissie voor de productie van staal werd voor 2020 ingeschat op 1,89 ton CO2-eq/ton 
staal [Bron: www.worldsteel.org]. 

Het doel is dat het percentage schroot in de toekomst toeneemt, en er uiteindelijk nog slechts een 
minimaal percentage primaire grondstoffen zal nodig zijn voor de productie van staal. 

In tabel 4.1 wordt per machine het bedrijfsgewicht (ton) weergegeven. Het totaal gewicht van alle in 
2021 door Aertssen NV aangekochte werfmachines bedraagt circa 509 ton. 

Er vanuit gaande dat gemiddeld genomen staal 71,48% van het totale gewicht uitmaakt (volgens tabel 
onder §4.3.1), betekent dat dat voor de productie van de in 2021 aangekochte werfmachines circa 364 
ton staal nodig was. Op basis van de bovenvermelde CO2-uitstoot per ton staal betekent dit een totale 
CO2-voetafdruk van circa 688 ton CO2-eq. 

5.2. Inschatting footprint volledige machine 

Om een inschatting te maken van de CO2-footprint van de volledige machines, werd voor de 
verschillende materialen uit de tabel onder §4.3.1 een emissiefactor bepaald (ton CO2-eq) per kg 
geproduceerd materiaal met behulp van de database Ecoinvent 3.7.1 and software Simapro (volgens 
standaard EN 15804 +A2). In bijlage 1 wordt de uitprint toegevoegd van Simapro. 

Opmerking: Deze waarden geven enkel de CO2-emissie van de productie zelf, transport zit hier niet 
inbegrepen.  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende materialen en hun CO2-
emissie per ton geproduceerd materiaal. Tevens wordt voor elk materiaal de CO2-emissie voor 1 ton 
van een machine weergegeven, en de totale emissie voor dat materiaal voor alle aangekochte 
machines van Aertssen in 2021. 

Voor 2021 resulteerde dit in een totale footprint voor de aangekochte machines van 963 ton CO2-eq.  

Uit deze gegevens blijkt dat bepaalde materialen, bv. platinum en palladium, hoewel in zeer laag 
percentage aanwezig, toch een relatief grote impact kunnen hebben, omwille van hun enorme CO2-
emissie (en milieuimpact) per kg geproduceerd materiaal. 
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Tabel 5.1: CO2-emissie van de verschillende materialen (Ecoinvent/SimaPro) 

Materiaal * Ton CO2 eq/ton 
materiaal 

% in 
machine 

Ton CO2-eq/ton 
machine 

Ton CO2-eq alle machines 
2021 

Synthetic rubber {RER} 2.40 6.73 0.16 82.28 

Cast iron {RER} 1.63 17.59 0.29 145.63 

Aluminium alloy, AlMg3 {RER} 7.30 0.12 0.01 4.46 

Lead {GLO} 1.42 0.18 0.00 1.30 

Brass {CH} 5.63 0.001 0.00 0.03 

Bronze {CH} 7.01 0.001 0.00 0.04 

Copper {RER} 1.68 0.02 0.00 0.17 

Platinum {GLO} 68838.36 0.000025 0.02 8.76 

Palladium {GLO} 11306.59 0.000025 0.00 1.44 

Sanitary ceramics {RoW} 1.88 0.08 0.00 0.77 

Lubricating oil {RER} 1.23 0.89 0.01 5.55 

Polypropylene, granulate {RER} 1.99 0.15 0.00 1.52 

Flat glass, coated {RER} 1.06 0.81 0.01 4.37 

Nylon 6 {RER} 9.85 0.01 0.00 0.50 

Polyurethane, flexible foam {RER} 5.63 0.03 0.00 0.86 

Ethylene vinyl acetate copolymer {RER} 2.18 0.02 0.00 0.22 

Steel 1.89 71.48 1.35 687.64 

Totaal 98.11 1.86 945.54 

Omrekening 100% 100 1.89 963.39 

* RER: Europses gemiddelde; CH: waarde gebaseerd op Zwitserland; GLO: wereldwijd gemiddelde 

5.3. Footprint transport 

De machines worden over het algemeen aangevoerd via transport over de zee, hetzij als volledig 
afgewerkte machines, hetzij in onderdelen voor assemblage in Europa. 

Afhankelijk van het type transport wordt uitgegaan van volgende CO2-voetafdruk (BRON: 
www.statista.com):  

- Transport per vrachtschip via RO-RO (volledig afgewerkte machines): 51,66 g CO2 per ton.km 

- Containerschip (transport onderdelen):  16,14 g CO2 per ton.km 

De in 2021 door Aertssen NV aangekochte machines staan gelijk aan een totaal gewicht van circa 509 
ton (zie hoger). In het geval dat alle machines (16 stuks) als volledig afgewerkte machine worden 
aangevoerd, over een gemiddelde afstand van 7.500 km (Antwerpen – Indië) betekent dat een CO2-
voetafdruk van 197,2 ton CO2-eq, of gemiddeld 12,3 ton CO2-eq per machine. 

In het geval alles via containerschepen zou worden vervoerd gaat het om een voetafdruk van 61,6 ton 
CO2-eq, of gemiddeld 3,85 ton CO2-eq per machine. 

Op heden worden een groot aandeel van dergelijke machines reeds in Europa geassembleerd. Alle 
machines worden door Aertssen als volledig afgewerkt aangekocht Er zijn echter momenteel geen 
gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de locaties van assemblage voor de verschillende 
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aangekochte machines, waardoor de exacte voetafdruk voor het transport niet kon worden bepaald. 
Daarom wordt er nu worst case vanuit gegaan dat de verdeling tussen beide types transport 50-50 is, 
en de voetafdruk van het transport over zee voor Aertssen voor 2021 129,4 ton CO2-eq bedraagt of 
gemiddeld 8,1 ton CO2-eq per machine. 

Waarschijnlijk ligt de werkelijke voetafdruk lager, omdat verondersteld kan worden dat een groter 
aandeel van de machines in Europa werd geassembleerd. 

5.4.  Toegepaste datakwaliteit 

Voor het opstellen van onderhavige ketenanalyse en het kwantificeren van de emissies werd gebruik 
gemaakt, werd gebruik gemaakt van volgende data: 

- primaire data: gegevens m.b.t. de types aangekochte machine en hun bedrijfsgewicht 

- secundaire data:  gegevens m.b.t. de productie van de verschillende machines werden 
uitsluitend gebaseerd op data uit de literatuur, aangezien op dit moment geen gegevens 
beschikbaar zijn van de verschillende producenten.  

Tegen volgende voortgangsrapportages zullen de secundaire data waar mogelijk vervangen worden 
door primaire data, op basis van info die zal worden opgevraagd bij de leveranciers en producenten 
(zie §6). 
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6. Reductiedoelstellingen 

6.1. Reductie-opportuniteiten bij de productie van staal 

Productie van staal via hoogovens is zeer energie-intensief en vereist enorme hoeveelheden fossiele 
brandstoffen. 

Algemeen kan er bij de huidige productiemethode van staal CO2-emissiereductie plaatsvinden op 
volgende gebieden: 

- Efficiënter energieverbruik: door in te zetten op een efficiënt energiebeheerssysteem en te 
investeren in innovatieve technologie, kan de staalproductie met minder verbruik van energie 
plaatsvinden. 

- Optimalisatie van de processen 

- Verhogen van het percentage recyclageschroot, en dus verminderen gebruik primaire 
grondstoffen 

- Gebruik van de nevenproducten (warmte, slakken,… ) als secundaire grondstof bij andere 
industriële processen 

Verder is er momenteel een evolutie gaande in de richting van een fossielvrije productie van staal, o.a. 
op basis van groene waterstof: 

Door middel van electrolyse wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt dan 
gebruikt om het ijzererts te reduceren (direct-gereduceerd ijzer of sponsijzer). Bij de traditionele 
staalproductie wordt steenkool gebruikt om het ijzererts te reduceren, door deze samen te verhitten, 
waarbij zuurstof aan het erts wordt onttrokken en CO2 wordt gevormd en uitgestoten. Bij het gebruik 
van waterstof voor dit reductieproces wordt eveneens zuurstof uit het erts onttrokken, maar in plaats 
van CO2 wordt voornamelijk H2O gevormd. 

Door groene (= geproduceerd met groene energie) waterstof te gebruiken in plaats van steenkool kan 
de CO2-emissie van dit reductieproces verminderd worden met 90-95%.  

Dit proces is momenteel in volle ontwikkeling. 

(BRON: www.h2greensteel.com) 

6.2. Concrete stappen die zullen genomen worden door Aertssen 

6.2.1. Productie 

Aangezien op dit moment geen specifieke informatie kon verkregen worden via de leveranciers met 
betrekking tot hoe en waar de machine werden geproduceerd, kan geen evaluatie worden gemaakt van 
wat de specifieke CO2-voetafdruk van de verschillende machines is. 

Aertssen engageert zich om van de verschillende leveranciers meer data hieromtrent te verkrijgen. Op 
die manier kan dan in de toekomst een bewustere keuze worden gemaakt tussen verschillende 
alternatieven bij de aankoop van nieuwe machines. Er kan dan geopteerd worden om machines aan te 
kopen die zijn geproduceerd met een lagere CO2-voetafdruk. Op die manier kunnen dan ook de 
verdelers en de producenten worden beïnvloed om in te zetten op duurzamere productiemethoden. 
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Concreet zullen tegen de eerstvolgende voortgangsrapportage voor minstens één leverancier en voor 
minstens 2 verschillende types werfmachines gedetailleerde data (bv. LCA1 of EPD2) worden 
opgevraagd omtrent de productie van de verschillende onderdelen. De resultaten hiervan zullen worden 
gerapporteerd en geëvalueerd. Op basis hiervan zal voor die machines dan een meer concrete CO2-
voetafdruk kunnen worden bepaald, en kunnen opportuniteiten voor reductie worden geïdentificeerd. 
Er zal een plan van aanpak met concrete doelstellingen worden voorgesteld m.b.t. de wijze waarop 
Aertssen NV invloed denkt te kunnen uitoefenen op de sector en de producenten. 

6.2.2. Assemblage 

Transport heeft een grote impact heeft op de voetafdruk van een machine (zie hoger). De CO2-emissie 
van een machine die in zijn geheel wordt getransporteerd van de andere kant van de wereld is 
significant hoger dan wanneer enkel de onderdelen worden getransporteerd (via containers), en de 
machine vervolgens lokaal (in Europa) wordt geassembleerd.  

Aertssen NV engageert zich daarom om tegen 2050 enkel nog machines aan te kopen met een 
minimale CO2-voetafdruk. Dit door tuigen aan te kopen waarbij de onderdelen maximaal worden 
gerecycleerd, lokaal worden geassembleerd en worden geleverd met CO2-neutraal transport. De 
assemblage-site in Verrebroek kan de constructeurs daarin bijstaan. 
In de volgende voorgangsrapportage zal een concreet plan van aanpak hiervoor worden opgesteld. 

6.2.3. ‘Rebuilding’ 

Caterpillar, een belangrijke leverancier van machines aan Aertssen NV, heeft een programma 
ontwikkeld waarbij gebruikte machines aan het einde van hun levenscyclus geheel of gedeeltelijk 
worden ‘herbouwd’ tot een nieuwe machine (zie brochure in Bijlage 2). Op deze manier wordt circa 65% 
van de originele machine gerecycleerd en hergebruikt, terwijl deze dan wel wordt voorzien van de 
nieuwste technologieën. Hiervoor wordt dan aan de klant een certificaat en garantie afgeleverd. Voor 
de klanten is dit een manier om de voordelen van hun oude machine te behouden, maar te laten 
upgraden volgens de nieuwste ontwikkelingen op de markt, en tevens de kost van de aankoop van een 
volledig nieuwe machine te vermijden. 
Dit heeft een grote impact op de CO2-voetafdruk van de productiefase, aangezien slechts een deel van 
de machine zal bestaan uit nieuw geproduceerde onderdelen, en uiteraard ook op de afvalproductie, 
wat buiten de scope van deze ketenanayse valt. 
Aertssen NV ondersteunt dit project en zal trachten invloed uit te oefenen op andere leveranciers om 
op dezelfde manier tot een duurzamere productie van machines te komen. 
Tegen 2030 zal getracht worden om enkel nog machines aan te kopen van leveranciers die, voor zover 
technisch mogelijk, hun machines produceren met maximale inzet van recyclage en hergebruik van 
onderdelen. Er wordt vanuit gegaan dat dit een halvering zal betekenen van de CO2-voetafdruk ten 
opzicht van de aankoop van volledig nieuwe machines. 

6.2.4. Nieuwe productiemethoden 

Aertssen NV engageert zich om, in samenspraak met zijn leveranciers, actief de markt van de 
staalproductie op te volgen, om nieuwe productiemethoden, zoals de productie op basis van waterstof 
(zie § 6.1) te evalueren. Voor zover als mogelijk is zal Aertssen trachten zijn aankoopbeleid zodanig 
aan te passen dat het machinepark maximaal zal bestaan uit machines gebouwd met duurzaam 
geproduceerd staal. In volgende voorgangsrapportages zal een verslag van deze evaluatie worden 
opgemaakt, en zal een concreet actieplan worden opgemaakt m.b.t. hoe Aertssen meent hierbij een rol 
te kunnen spelen.  

1 LCA = Life Cycle Assessment             
2 EPD = Environmental Product Declatarion 
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7. Bijlagen 
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Bijlage 1: Uitprint bepaling footprint verschillende materialen (SimaPro) 

(Uitgevoerd door Haitham Abu Ghaida - UHasselt) 



SimaPro 9.0.0.48 Impact assessment Date: 29/08/2022 Time: 14:26

Project Haitham

Calculation: Compare

Results: Impact assessment

Product 1: 1 kg Synthetic rubber {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 2: 1 kg Cast iron {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 3: 1 kg Aluminium alloy, AlMg3 {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 4: 1 kg Lead {GLO}| market for | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 5: 1 kg Brass {CH}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 6: 1 kg Bronze {CH}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 7: 1 kg Copper {RER}| production, primary | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 8: 1 kg Platinum {GLO}| market for | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 9: 1 kg Palladium {GLO}| market for | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 10: 1 kg Sanitary ceramics {RoW}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 11: 1 kg Lubricating oil {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 12: 1 kg Polypropylene, granulate {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 13: 1 kg Flat glass, coated {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 14: 1 kg Nylon 6 {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 15: 1 kg Polyurethane, flexible foam {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Product 16: 1 kg Ethylene vinyl acetate copolymer {RER}| production | Cut-off, S (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system)

Method: EN 15804 +A2 Method V1.01 / EF 3.0 normalization and weighting set

Indicator: Characterization

Skip categories: Never

Exclude infrastructure processes: No

Exclude long-term emissions: No

Sorted on item: Impact category

Sort order: Ascending

Impact category Unit

Synthetic rubber {RER}| 

production | Cut-off, S

Cast iron {RER}| 

production | Cut-off, S

Aluminium alloy, AlMg3 

{RER}| production | Cut-

off, S

Lead {GLO}| market for | 

Cut-off, S

Brass {CH}| production | 

Cut-off, S

Bronze {CH}| production | 

Cut-off, S

Copper {RER}| production, 

primary | Cut-off, S

Platinum {GLO}| market 

for | Cut-off, S

Palladium {GLO}| market 

for | Cut-off, S

Sanitary ceramics {RoW}| 

production | Cut-off, S

Lubricating oil {RER}| 

production | Cut-off, S

Polypropylene, granulate 

{RER}| production | Cut-

off, S

Flat glass, coated {RER}| 

production | Cut-off, S

Nylon 6 {RER}| production 

| Cut-off, S

Polyurethane, flexible 

foam {RER}| production | 

Cut-off, S

Ethylene vinyl acetate 

copolymer {RER}| 

production | Cut-off, S

Climate change kg CO2 eq 2.40184858 1.626562657 7.300885946 1.421253014 5.631327468 7.009458832 1.681008894 68838.36446 11306.58704 1.879114188 1.225250416 1.994979722 1.059568929 9.848196978 5.628996489 2.175108413

Ozone depletion kg CFC11 eq 6.36903E-07 8.66094E-08 2.99705E-07 2.01082E-07 3.20941E-07 3.92972E-07 1.32167E-07 0.003892755 0.000690414 1.58519E-07 7.55711E-07 2.58005E-08 1.16019E-07 7.98623E-09 2.28824E-08 9.74086E-08

Ionising radiation kBq U-235 eq 0.500584869 0.144789141 0.566602895 0.121157211 0.723725445 0.76304608 0.28285535 3864.149477 803.6638774 0.114839522 0.332464693 0.102603635 0.073507012 0.00258279 0.04379514 0.137566138

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 0.011159885 0.007456222 0.024399712 0.007271811 0.06217129 0.081746801 0.023139374 1414.152539 303.6625929 0.003830028 0.026375106 0.006037257 0.005144793 0.02827603 0.016211845 0.006793873

Particulate matter disease inc. 1.63319E-07 1.28369E-07 1.06104E-06 1.48391E-07 6.66832E-07 9.24873E-07 2.62677E-07 0.013773605 0.003205886 2.13206E-06 5.64368E-08 5.93288E-08 1.0905E-07 3.39828E-07 5.03821E-07 6.43166E-08

Human toxicity, non-cancer CTUh 2.4471E-08 3.23868E-07 1.6074E-07 1.08842E-06 2.53607E-06 3.27502E-06 2.08001E-06 0.001715339 0.000363838 1.36304E-08 1.77957E-08 8.57766E-09 6.77632E-09 1.62559E-08 1.10434E-07 1.41564E-08

Human toxicity, cancer CTUh 1.55313E-09 2.46294E-08 1.44821E-08 1.37763E-08 4.96825E-08 6.17541E-08 2.86096E-08 3.6087E-05 7.38638E-06 7.3222E-10 8.89392E-10 4.42842E-10 3.12196E-10 8.12036E-10 1.75124E-09 5.97501E-10

Acidification mol H+ eq 0.01308316 0.006439115 0.043460849 0.032307961 0.126037536 0.166979092 0.073299301 5014.30262 2305.286478 0.006036803 0.008617689 0.006513458 0.010885883 0.036168829 0.0261803 0.007610436

Eutrophication, freshwater kg P eq 0.000870997 0.000747523 0.002866246 0.001480995 0.03293597 0.044582087 0.010301773 87.67901779 13.34164344 0.000428246 0.000381803 0.000246324 0.000174844 0.000207281 0.000526827 0.000359322

Eutrophication, marine kg N eq 0.002127225 0.001557087 0.007670074 0.002127396 0.021271926 0.027694151 0.007096899 395.9786687 57.79669524 0.001259015 0.001292635 0.001189078 0.001763229 0.008322938 0.006665855 0.001515775

Eutrophication, terrestrial mol N eq 0.02216124 0.015617281 0.079236816 0.023024525 0.292146405 0.388605484 0.105073462 5807.131392 842.7239171 0.013706189 0.013680594 0.012506908 0.02133776 0.081936051 0.046608536 0.015867831

Ecotoxicity, freshwater CTUe 48.15271707 37.43032552 196.5448507 216.674086 3376.76286 4507.568393 1308.183912 60233200.3 8631950.308 46.81350125 36.13287441 8.42854191 21.98866556 6.009123159 273.8262583 19.50490791

Land use Pt 13.1898744 6.609853015 18.09475715 14.65860594 139.4509315 184.1875551 22.36181842 619740.0026 94504.46431 8.293835201 8.316942698 1.594233659 5.429591262 0.152595102 1.524649594 3.484358942

Water use m3 depriv. 1.73152959 0.179509797 1.530304933 0.802519316 7.173452153 9.656919389 1.46420959 13281.51185 2455.170418 0.313483113 0.362818346 1.402431642 0.24274158 2.95810118 5.196925335 1.472161421

Resource use, fossils MJ 76.85944946 19.49247383 79.00907784 15.72050852 69.72605427 84.49503942 21.43569774 1040942.761 170223.4805 26.1211249 61.4140423 71.84261782 12.00958905 112.3632418 95.33847968 70.41350669

Resource use, minerals and metals kg Sb eq 5.03112E-05 3.11952E-06 9.51913E-05 0.001334772 0.01050851 0.014979186 0.001220846 3.614697036 0.78317196 1.62195E-05 2.01202E-05 1.38293E-05 1.47865E-05 6.52607E-05 1.4557E-05 1.98006E-05

Climate change - Fossil kg CO2 eq 2.414464964 1.620299912 7.256061566 1.376170199 5.568021157 6.937562204 1.675048418 69053.45461 11335.69227 1.837059063 1.21273287 1.981185055 1.040863385 9.831134654 5.511560949 2.168191537

Climate change - Biogenic kg CO2 eq -0.014375546 0.005543371 0.028104198 0.043812639 0.051825266 0.059596603 0.004314175 -278.1391878 -40.74409505 0.04061849 0.01163351 0.013358136 0.018392391 0.01704842 0.117211266 0.006038

Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq 0.001759162 0.000719374 0.016720182 0.001270176 0.011481044 0.012300025 0.001646301 63.04903761 11.63886406 0.001436636 0.000884036 0.000436531 0.000313154 1.39041E-05 0.000224274 0.000878876

Human toxicity, non-cancer - organics CTUh 1.6847E-09 4.50924E-10 2.31925E-09 1.29724E-09 2.66464E-07 3.60677E-07 1.555E-07 7.31475E-05 2.53578E-05 7.63807E-10 3.1321E-09 1.19253E-09 3.8882E-10 3.33234E-09 2.69251E-09 2.72523E-09

Human toxicity, non-cancer - inorganics CTUh 4.49866E-09 2.42238E-08 3.73738E-08 8.9985E-09 2.72476E-08 3.40946E-08 7.27492E-09 0.000364996 5.67587E-05 2.17049E-09 4.00809E-09 2.93913E-09 1.90148E-09 1.10377E-08 8.3079E-08 3.68725E-09

Human toxicity, non-cancer - metals CTUh 1.8643E-08 2.99415E-07 1.22116E-07 1.07828E-06 2.24292E-06 2.881E-06 1.91737E-06 0.001279754 0.000282257 1.0936E-08 1.08258E-08 5.06221E-09 4.54345E-09 4.23258E-09 2.64017E-08 8.33778E-09

Human toxicity, cancer - organics CTUh 4.74626E-10 6.63333E-09 7.07449E-09 8.40964E-10 1.2859E-09 1.66175E-09 5.43739E-10 7.20237E-06 1.43287E-06 2.84526E-10 3.07757E-10 7.97603E-11 8.67894E-11 1.32016E-11 7.14864E-11 9.74333E-11

Human toxicity, cancer - inorganics CTUh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Human toxicity, cancer - metals CTUh 1.0785E-09 1.79961E-08 7.40758E-09 1.29354E-08 4.83966E-08 6.00923E-08 2.80659E-08 2.88846E-05 5.95351E-06 4.47694E-10 5.81635E-10 3.63082E-10 2.25407E-10 7.98834E-10 1.67976E-09 5.00068E-10

Ecotoxicity, freshwater - organics CTUe 2.448640796 0.22701198 1.207208708 0.253437575 1.152610694 1.476082808 0.398056278 17521.94827 2640.870341 0.106502117 3.085958407 0.130692411 0.27417164 0.338905669 0.629889254 3.330560996

Ecotoxicity, freshwater - inorganics CTUe 11.33452128 2.025026162 16.51578953 97.17178515 257.3360369 267.8407576 65.86058163 457149.1752 71433.97829 2.807281506 8.505623421 0.829211702 7.356924925 3.135494392 239.2157593 2.023496257

Ecotoxicity, freshwater - metals CTUe 34.36955499 35.17828737 178.8218525 119.2488632 3118.274212 4238.251552 1241.925274 59758529.17 8557875.459 43.89971762 24.54129258 7.468637797 14.357569 2.534723097 33.98060979 14.15085065

Method: EN 15804 +A2 Method V1.01 / EF 3.0 normalization and weighting set / Weighting

Comparing processes;
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Synthetic rubber {RER}| production | Cut-off, S Cast iron {RER}| production | Cut-off, S Aluminium alloy, AlMg3 {RER}| production | Cut-off, S

Lead {GLO}| market for | Cut-off, S Brass {CH}| production | Cut-off, S Bronze {CH}| production | Cut-off, S

Copper {RER}| production, primary | Cut-off, S Platinum {GLO}| market for | Cut-off, S Palladium {GLO}| market for | Cut-off, S

Sanitary ceramics {RoW}| production | Cut-off, S Lubricating oil {RER}| production | Cut-off, S Polypropylene, granulate {RER}| production | Cut-off, S



Method: EN 15804 +A2 Method V1.01 / EF 3.0 normalization and weighting set / Single score

Comparing processes;
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Climate change Ozone depletion Ionising radiation Photochemical ozone formation Particulate matter

Human toxicity, non-cancer Human toxicity, cancer Acidification Eutrophication, freshwater Eutrophication, marine

Eutrophication, terrestrial Ecotoxicity, freshwater Land use Water use Resource use, fossils

Resource use, minerals and metals Climate change - Fossil Climate change - Biogenic Climate change - Land use and LU change Human toxicity, non-cancer - organics
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Bijlage 2: Brochure ‘rebuilding’ programma Caterpillar 



ONE MACHINE. 
MULTIPLE LIVES.
CAT® CERTIFIED REBUILD PROGRAM



WHEN YOU CHOOSE CATERPILLAR, YOU GET EQUIPMENT AND COMPONENTS THAT ARE BUILT TO PERFORM  

NOT FOR ONE LIFETIME, BUT FOR MULTIPLE LIFETIMES. DON’T LET THAT EXTRA VALUE GO TO WASTE. 

TAKE ADVANTAGE OF THE CAT® CERTIFIED REBUILD PROGRAM AND RETURN YOUR END-OF-LIFE MACHINES,  

SYSTEMS AND COMPONENTS TO LIKE-NEW CONDITION—AT A FRACTION OF THE COST OF BUYING NEW.

CHOOSING CAT EQUIPMENT  
WAS A SMART INVESTMENT.  
NOW, MAKE THE MOST OF IT.



WHY REBUILDWHY REBUILDFIVE REASONS TO REBUILD

321 Benefit from product 
enhancements  
introduced after  
your equipment was  
first manufactured

Keep your preferred  
equipment while 
restoring its original 
performance and 
productivity levels

Get the most  
economic value  
out of your  
original equipment  
investment

4 Get same-as-new 
support and services 
from your dealer and 
financing options 
through Cat Financial5Choose to upgrade optional features  

and technologies to current standards, 
which is a great way to reduce costs, 
boost productivity and enhance efficiency  
at a much lower price than buying new



FROM SINGLE COMPONENT 
TO COMPLETE MACHINE OPTIONS,
WE’VE GOT YOU COVERED.

Returns your entire machine to good-as-new 
condition—or better-than-new condition  
with upgrades and enhancements

REBUILDREBUILDMACHINE

Restores everything from the radiator  
to the axles, bringing them back to new life

REBUILDREBUILDPOWER TRAIN

Reconditions your power train plus any other 
area of your machine, such as the mainframe, 
hydraulics, undercarriage and more*

REBUILDREBUILDPOWER TRAIN PLUS

*Consult your local Cat dealer as options may vary.



CHOOSE THE CAT CERTIFIED REBUILD  
PROGRAM OPTION THAT BEST FITS YOUR 

EQUIPMENT AND BUSINESS NEEDS.

Breathes new life into individual  
components like Cat machine engines, 
transmissions, torque converters,  
axle assemblies or final drives

REBUILDREBUILDMACHINE COMPONENT

Restores like-new performance  
to your excavator’s hydraulic system

REBUILDREBUILDHYDRAULIC

Maximizes the durability and performance  
of Cat commercial and industrial engines,  
including marine propulsion engines,  
generator sets, pumps, locomotives  
and other power systems

REBUILDREBUILDCOMMERCIAL ENGINE



RETURNING A MACHINE, POWER TRAIN, ENGINE, HYDRAULIC SYSTEM OR KEY COMPONENT  

TO LIKE-NEW CONDITION IS AN EXTENSIVE PROCESS THAT REQUIRES TRAINED PROFESSIONALS, 

SPECIALIZED EQUIPMENT, STRINGENT QUALITY CONTROL AND ACCESS TO THE LATEST  

ENGINEERING UPDATES. ONLY THE GLOBAL CAT DEALER NETWORK IS CAPABLE OF PERFORMING  

HIGHLY SOPHISTICATED CAT CERTIFIED REBUILDS, AND NO MATTER WHERE YOU GO IN THE WORLD, 

YOU’LL FIND THE WORK COMPLETED TO A CONSISTENT STANDARD OF EXCELLENCE.

WE SET HIGH STANDARDS 
TO MEET YOUR HIGH  
EXPECTATIONS.



1
2

4
5

3

REBUILD IDENTIFICATION NUMBER 
AVAILABLE ON FULL MACHINE REBUILDS

A Rebuild Identification Number (RIN)  
provides your rebuilt machine  
with a brand new identity

PERFORMANCE TESTING

Turbocharger boost, throttle response,  
stall speed rpm, transmission and steering  
clutch response, and hydraulic and pilot  
relief valve pressure tests are standard  
for machine and power train rebuilds

RECONDITIONING WORK TYPICALLY 
NOT INCLUDED IN AN OVERHAUL

Examples include reconditioning frame, 
replacing electronic control modules, 
wiring harness and updating software

AUTOMATIC REPLACEMENT 
OF PARTS THAT DON’T MEET 
STRICT REUSABILITY GUIDELINES

For a machine rebuild, that amounts  
to approximately 7,000 parts

THOROUGH EVALUATIONS

A complete machine rebuild includes  
more than 350 tests and inspections

THE CAT 
CERTIFIED 
REBUILD
PROGRAM

WHAT SETS THE CAT
CERTIFIED REBUILD
PROGRAM APART



DID YOU KNOW CAT CERTIFIED REBUILD MACHINES TEND TO CAPTURE  

SIGNIFICANTLY HIGHER RESALE VALUE? THAT’S BECAUSE THEY’RE REBUILT  

TO A STRICT SET OF STANDARDS REQUIRED BY CATERPILLAR, THEN UPDATED,  

SERVICED AND SUPPORTED TO A HIGHER LEVEL THAN OTHER REBUILD PROGRAMS.

YOU’RE NOT JUST ADDING LIFE. 
YOU’RE ALSO ADDING VALUE.



Your local Cat dealer has the parts, service and 
expertise to keep your rebuilt machine, power train, 
commercial engine, hydraulic system or machine 
component on the job. Financing for rebuilds is also 
available through your dealer and Cat Financial.

SERVICESSERVICESLIKE-NEW SUPPORT

COVERAGE OPTIONSCOVERAGE OPTIONSNEW WARRANTY, EXTENDED COVERAGE

Every Cat Certified Rebuild includes a like-new 
warranty on all replaced parts, and you can add  
an optional Equipment Protection Plan (EPP)*  
to protect your machine, power train, hydraulic  
or machine component rebuild. WITH VARIABLE SERVICE HOURS TO MEET YOUR NEEDS

1-YEAR 
COVERAGE

2-YEAR 
COVERAGE

3-YEAR 
COVERAGE

UPGRADES & RETROFITSUPGRADES & RETROFITSYESTERDAY'S MACHINE, TODAY'S STANDARDS

We constantly update Cat equipment to improve  
performance, efficiency, comfort, safety and 
serviceability. Some features may not have been 
available when you first acquired your machine, 
and some you may have opted not to purchase. 
With Cat Certified Rebuild programs, you not 
only get many engineering updates, but you also 
get the choice to upgrade or retrofit with new 
features and options available on today’s models. 
It’s an affordable way to enhance your machine 
even further while it’s already in the shop for a 
rebuild with no additional downtime required.

*Coverage differs by country.  
Additional coverage terms are available.



AVAILABILITYAVAILABILITYELIGIBLE MACHINES

ARTICULATED 
TRUCKS

725, 730, 735,  
740, 745

ENGINES

3056, 3116, 3126, 3176, 3304, 3306, 3406, 3408, 3412, 3456, 3508, 3512, 3516,  
3606, 3608, 3612, 3616, 3618, C2.2, C4.4, C6.6, C7, C7.1, C9, C10, C11, C12,  
C13, C15, C16, C18, C27, C32, C175-16, G3304, G3306, G3406, G3408, G3412,  
G3508, G3512, G3516, G3520, G3606, G3608, G3612, G3616, PM3516

HYDRAULIC EXCAVATORS

245, 312, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 328, 329, 330, 332,  
336, 345, 349, 350, 365, 374, 375, 385, 390, 568, 5080, 5110,  
5130, 5230, M315, M316, M318, M320, M322, M325

INTEGRATED 
TOOLCARRIERS

IT62

OFF-HIGHWAY TRUCKS

769, 770, 771, 772, 773, 775, 776,  
777, 785, 789, 793, 795, 797

TRACK 
SKIDDERS

517, 518, 527

COMPACTORS

815, 816, 825,  
826, 836

TRACK-TYPE LOADERS

933, 939, 953, 963, 973, 977

MOTOR GRADERS

12, 14, 16, 24, 120, 130,  
135, 140, 143, 160, 163



TRACK-TYPE 
PIPELAYERS

561, 572, 578,  
583, 589

UNDERGROUND 
MINING LOADERS

R1300, R1600, R1700,  
R2900, R3000

WELL STIMULATION 
PUMP TRAILERS

SPF343

CONTACT YOUR CAT DEALER  
FOR AVAILABILITY AND 

PROGRAM DETAILS

WHEEL SKIDDERS

515, 518, 525,  
535, 545, 555

WHEEL EXCAVATORS

M315, M316, M318,  
M322, M325

WHEEL LOADERS

914, 916, 924, 926, 928, 930, 936, 938, 939,  
950, 960, 962, 966, 970, 972, 980, 982, 986,  
988, 990, 992, 993, 994

UNDERGROUND 
MINING TRUCKS

AD30, AD45, AD55,  
AD60, AE40

WHEEL DOZERS

814, 824, 834, 844, 854

TRACK-TYPE TRACTORS

D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

613, 615, 621, 623, 627,  
631, 633, 637, 651, 657
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