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1 Inleiding 
Bruco Zegveld B.V. is de beheermaatschappij van drie werkmaatschappijen; Ouwejan & F. de Bruijn 
Infra B.V. , Ouwejan & F. de Bruijn Materiaal B.V. en Heifra B.V.. 
 
Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. is de voornaamste werkmaatschappij van Bruco Zegveld B.V.. De 
onderneming Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. is ontstaan in 2007 toen het bestratingsbedrijf 
Ouwejan V.O.F. is overgenomen door de heer F. G. de Bruijn. Ouwejan V.O.F. was een 
bestratingsbedrijf dat beheerd werd door verschillende grote aannemers. In 2009 is de bedrijfsnaam 
verandert in Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. 
 
De werkzaamheden van het bedrijf bestaan uit (machinale) bestratings- en grondwerkzaamheden en 
het hierbij horende transport van medewerkers en materieel . Deze werkzaamheden worden door 
heel Nederland uitgevoerd. Het klantenbestand van de organisatie is zeer divers en bestaat o.a. uit 
overheden en de grotere aannemers van Nederland. 
 
In de loop der jaren is het bedrijf steeds meer gaan werken met een flexibele schil van 
onderaannemers om de pieken en dalen in het werk op te vangen. Het bedrijf heeft een platte 
organisatie en er heerst een informele, no-nonsense cultuur. De werknemers zijn zeer betrokken bij 
het bedrijf. 
 
De kracht van Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V.  is dat zij zeer flexibel is en zeer snel kan reageren op 
de wensen van haar opdrachtgevers en tevens kwalitatief goed werk aflevert. 
 
Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. beheert het materieel van de organisatie.  
Heifra B.V. voert op het moment van het opstellen van dit rapport geen activiteiten uit. 
 
Bruco Zegveld B.V. neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om ‘duurzaam ondernemen’. Zuinig 
omgaan met energie en het terugdringen onze CO2-uitstoot hebben continu aandacht binnen ons 
bedrijf. De CO2-uitstoot die direct en indirect door onze activiteiten, werkzaamheden en projecten 
worden gegenereerd hebben wij inmiddels in kaart gebracht en hiervoor zijn reductiedoelstellingen 
geformuleerd.  
 
Het CO2-prestatieladder generieke handboek ,versie 3.0 geeft aan dat voor het behalen van niveau 5 
van de prestatieladder een bedrijf aantoonbaar inzicht heeft in de meest materiële CO2-emissies die 
direct of indirect door onze activiteiten, werkzaamheden en projecten worden gegenereerd hebben 
wij in kaart gebracht en hiervoor zijn doelstellingen geformuleerd.   
 
Wij willen verder actief bijdragen aan het inzichtelijk krijgen en reduceren van emissies (CO2-uitstoot) 
die een gevolg zijn van onze activiteiten maar voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn van ons 
bedrijf noch beheerd worden door ons bedrijf. 
  
In dit rapport hebben wij een analyse gemaakt van een dergelijke (Scope-3) emissie. De opbouw van 
dit rapport is gebaseerd op hoofdstuk 4 ‘Setting Operational Bounderies’ van het Greenhouse Gas 
Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard. De 4 algemene stappen uit dit protocol 
vormen de herkenbare structuur van de analyse:  
 
1. Het beschrijven van de waardeketen;  
2. Het bepalen van de relevante categorieën scope 3 emissies;  
3. Het identificeren van partners in de waardeketen;  
4. Het kwantificeren van de emissies.  
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2 Samenvatting 
In deze ketenanalyse zijn de verschillende stappen binnen de keten voor het inhuren  van de 
onderaannemers geïdentificeerd en beschreven. Daarin is onderzocht welke invloed Bruco Zegveld 
kan uitoefenen en wat de reductie mogelijkheden zijn binnen deze keten.  Deze is geactualiseerd in 
2017. 
 
Uit de analyse blijkt dat, op basis van operationele controle, Bruco Zegveld B.V. de grootste invloed 
kan uitoefenen op de werkzaamheden van de onderaannemers. Binnen scope 3 is dat de uitstoot die 
veroorzaakt wordt door het vervoer van de medewerkers van de onderaannemers naar de 
projectlocaties. De emissies worden direct veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen 
bij het gebruik van personenauto's. 
 
De kwantificering van deze emissies is behulp van primaire en secundaire gegevens bepaald en 
genormaliseerd. Hieruit blijkt dat de reisafstand over de eerste helft van 2017 naar een project 
gemiddeld 64,41 km (retour 128,82km) bedraagt en dat daardoor gemiddeld 1,77 kg CO2 wordt 
uitgestoten per werkuur. 
 
Ons doel is om deze uitstoot in juli 2020 met 5% gereduceerd te hebben. Dit willen wij bereiken door 
een efficiëntere planning en het promoten van CO2 reducerend gedrag bij onze onderaannemers. Het 
ambitie niveau van deze doelstelling is vergelijkbaar met het ambitieniveau van bedrijven binnen de 
sector. 
 
Wij streven er naar om zo nauwkeurig mogelijke gegevens te gebruiken voor onze berekeningen en 
evaluaties. Daarom behoort het tevens tot onze maatregelen om primaire gegevens en metingen  op 
te vragen bij onze onderaannemers die ons in staat stellen om een nauwkeurige CO2 uitstoot te 
berekenen. 
 
.  
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3 Ketenanalyse 
Eerder hebben wij een inventarisatie gemaakt van de meest materiële scope 3 emissies. De resultaten 
van deze analyse zijn vastgelegd in de rapport ‘Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde 
emissies – conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard’. 
 
In dit rapport is de volgende top-6 vastgesteld van meest materiële Scope 3 emissies. 
 
Nr. Activiteit 
1. Inhuur onderaannemers voor werkzaamheden op projecten 
2. Inkoop van betonmateriaal voor bestratingen 
3. Inkoop van zand & grond  
4. Verwerking van het beton na de levensduur 
5. Verwerking ongesorteerd bedrijfsafval 
6. Inkoop van kunststof (PVC) voor rioleringen 
 
De ketenanalyse die in dit rapport wordt beschreven is uitgevoerd voor activiteit; 
 
Inhuur onderaannemers voor werkzaamheden op projecten 
 
Wij hebben juist voor deze activiteit gekozen omdat wij van alle activiteiten die wij in de scope 3 
inventarisatie onderscheiden hebben in deze keten de grootste invloed kunnen uitoefenen. 
 
Doel van de ketenanalyse 
 
Het doel van de ketenanalyse is tweeledig; 

1. Het in kaart brengen van de logistieke keten m.b.t. de inhuur van onderaannemers op 
projecten; 

2. Het identificeren en kwantificeren van reductiemogelijkheden binnen de keten. 

3.1 Beschrijving van de waardeketen 
Bruco Zegveld B.V. voert via haar dochteronderneming Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. bestratings 
en grondwerkzaamheden uit door het hele land.  
 
Om de werkzaamheden op de projecten uit te voeren worden onderaannemers ingehuurd. Door de 
inhuur van onderaannemers is Bruco Zegveld B.V. indirect, verantwoordelijk voor de emissies die vrij 
komen bij activiteiten van de onderaannemers bij de uitvoer van haar projecten. Het bedrijf heeft 
immers een keus in welke onderaannemers zij inhuurt voor projecten.  
 
Deze emissies van de analyse hebben betrekking op alle projecten die uitgevoerd worden door Bruco 
Zegveld B.V. en haar dochter ondernemingen. 
 
De werknemers van de onderaannemers worden naar de projecten vervoert in auto's die bezit zijn van 
de onderaannemers. Deze auto's verbruiken verbrandingsmotoren , meestal diesel motoren, die o.a. 
CO2 emissies uitstoten. 
 
Tijdens  bestratings en grondwerkzaamheden maken de onderaannemers gebruik van materieel van 
Bruco Zegveld B.V. Deze emissies vallen dus onder scope 1 van het bedrijf en zijn niet in deze 
ketenanalyse meegenomen. 
 
Na de werkzaamheden worden de medewerkers van de onderaannemers weer terug naar huis of de 
standplaats van de hun bedrijven. Ook dit geschied met het wagenpark van de onderaannemers en is 
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dus een bron van CO2 uitstoot. Het komt niet voor dat wagens die eigendom zijn van Bruco Zegveld 
gebruikt worden voor deze activiteit. 
 
Deze emissies vallen onder scope 3 zoals omschreven in het SKAO handboek CO2 prestatieladder 3.0. 
en de ‘Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard’. Zie ook Bruco Zegveld 
Rapportage Scope 3 Inventarisatie.  
 
De CO2 uitstoot van de hierboven beschreven activiteiten wordt veroorzaakt door het gebruik van het 
wagenpark van de onderaannemers. Daarom hebben wij verder geanalyseerd welke schakels zich in 
de keten bevinden in relatie tot het gebruik van een wagenpark. Daarbij is gekeken naar de upstream 
en de  downstream activiteiten. Doel hiervan is om een zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen van de 
gehele keten en zoveel mogelijk CO2 genererende activiteiten die eventueel beïnvloed kunnen 
worden. Het is immers zo dat het type auto dat gebruikt wordt mede de hoogte van de emissies 
bepaald in de keten.  
 
De keten voor het wagenpark is als volgt; 
Het wagenpark van de onderaannemers wordt door hen gekocht of geleased bij een lease 
maatschappij en/of autodealer.  
 
Voor de auto's verkocht of geleased kunnen worden moeten ze worden geproduceerd. Dit geschied 
door een autofabrikant. Voor de vereenvoudiging van de keten is hierbij vanuit gegaan dat hieronder 
ook alle activiteiten vallen die horen bij de productie van een voertuig; onderaanneming , leveranciers, 
grondstof delving etc. Het gaat te ver voor deze analyse om hier dieper op in te gaan omdat dit ver 
buiten onze invloedsfeer ligt.  
 
Tijdens de levensduur van het wagenpark wordt onderhoud gepleegd, brandstof verbruikt en olie e.d. 
ingekocht. Het onderhoud geschiedt door een garagebedrijf of de autodealer en wellicht in beperkte 
mate door de onderaannemers zelf. Brandstof en oliën worden ingekocht bij oliemaatschappijen. 
 
Na de levensduur van de auto wordt deze gesloopt of gerecycled bij gespecialiseerde bedrijven. 
  

3.2 Schematische weergave waardeketen; 

 

Vervoer naar huis 
of bedrijf 

Lease/koop  
wagenpark 

Vervoer naar 
projectlocatie 

Inhuur  
onderaannemers 

Uitvoer project Brandstofverbruik 
& onderhoud 

Ouwejan & F. de 
Bruijn Infra B.V. 

Bruco Zegveld B.V. 

Productie  
wagenpark 

Sloop/recycling 
wagenpark 
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3.3 Het identificeren van de partners en emissiestromen in de keten  
Bruco Zegveld B.V. 
Bruco Zegveld B.V. is de beheermaatschappij van Ouwejan en F. de Bruijn B.V, Ouwejan & F. de Bruijn 
Materieel B.V. en Heifra B.V. Bruco Zegveld B.V. voert zelf geen activiteiten uit die van belang zijn in de 
waardeketen.  
 
Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. 
Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. huurt onderaannemers in om werkzaamheden uit te voeren op de 
projectlocaties en is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het werk. Voor de 
werkzaamheden huurt zij materieel in van Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V.. De directe uitstoot 
en indirecte uitstoot van scope 1 & 2 zijn bepaald in de emissie inventarisatie Scope 1 & 2 van Bruco 
Zegveld B.V.  
 
Onderaannemers 
De onderaannemers worden ingehuurd door Ouwejan en F. de Bruijn Infra B.V. om werkzaamheden 
uit te voeren op projecten. Daarbij maken zijn gebruik van machines die beschikbaar gesteld worden 
door Ouwejan en F. de Bruijn Materiaal B.V. De onderaannemers verplaatsen zich naar projecten in 
hun eigen auto’s. Het gebruik van deze vervoersmiddelen zijn de grootse bron van emissies in dit deel 
van de keten. Daarnaast maken zijn binnen de keten gebruik van huisvesting/kantoorruimte voor hun 
bedrijfsvoering. Het aantal en type onderaannemers is zeer divers; van ZZP-ers tot bedrijven met 
meerdere werknemers. De onderaannemers beïnvloeden de CO2 uitstoot door hun keus en inkoop 
van vervoer.  
 
Invloed; Bruco Zegveld bepaalt via haar werkmaatschappij de selectie van de onderaannemer(s) en 
daarmee de reisafstand naar de projectlocaties. Tevens kan Bruco Zegveld indirect invloed uitoefenen 
op het gebruik en de inkoop van auto's door de onderaannemers.  
 
Leasemaatschappij & autodealers 
Het wagenpark van de onderaannemers wordt aangeschaft of geleased bij een autodealer of een 
leasemaatschappij. De door de onderaannemers gebruikte auto’s zijn afhankelijk van het aanbod die 
deze bedrijven aanbieden.  
Invloed; Indirect kan Bruco Zegveld invloed uitoefenen op de inkoop van auto's bij de 
onderaannemers door voorlichting en eisen te stellen aan het wagenpark dat gebruikt wordt op de 
projecten van Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Tevens koopt Bruco Zegveld via haar dochter 
onderneming Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. auto's in. Door de markt werking kan ook het 
aanbod van de leasemaatschappij en/of autodealer beïnvloed worden. 
 
Autofabrikanten 
De autofabrikanten zijn de bron van de auto's waarmee de onderaannemers reizen. Door het 
ontwikkelen van steeds zuinigere auto's wordt de CO2-emissie teruggedrongen. Deze ontwikkeling 
wordt ingegeven vanuit een marktvraag en deels afgedwongen vanuit regelgeving.  
Invloed; De marktvraag kan door Bruco Zegveld worden beïnvloed via haar aankoop van bedrijfsauto's 
en afsluiten van leasecontracten. Bruco Zegveld heeft geen invloed op het productie proces.  
  
Garagebedrijf 
Het garage bedrijf onderhoudt het wagenpark van de onderaannemers en heeft daarmee invloed op 
de CO2 uitstoot van de wagens. Het garage bedrijf zelf stoot ook CO2 uit door haar werkzaamheden 
en bedrijfsvoering. Het onderhoud  kan ook gebeuren door de autodealer of de lease maatschappij.  
Invloed; Bruco Zegveld heeft hier geen invloed op. 
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Oliemaatschappij 
De oliemaatschappijen zorgen voor de levering van brandstof aan zowel Ouwejan & F. de Bruijn als 
aan onze onderaannemers. Tegenwoordig brengen steeds meer oliemaatschappijen brandstoffen op 
de markt die zuiniger en schoner rijden. Ook worden toevoegingen als AdBleu al enige tijd 
aangeboden.  
Invloed; Het aanbod van oliemaatschappijen kan worden beïnvloed door de keus aan brandstof en de 
keus van eventuele alternatieve brandstoffen door Bruco Zegveld. 
 
Autosloperij of recycling 
Na de levensduur van het wagenpark wordt het  naar de sloop of recycling bedrijf gebracht. In de 
praktijk zal dit vaak via de autodealer of leasemaatschappij plaats vinden. De keus van het sloop of 
recycling bedrijf is daarom niet beïnvloedbaar door de onderaannemers of Bruco Zegveld. Bij het 
slopen en recyclen van auto's komen emissies vrij afhankelijk van de werkzaamheden die plaats vinden 
tijdens het sloop en/of recycling proces. Recycling heeft hierbij i.v.m. met duurzaamheid de voorkeur. 
Invloed; Bruco Zegveld heeft hier geen invloed op. 

3.4 Conclusie ketenpartners en emissie stromen 
Om tot reductie te komen binnen hierboven omschreven waardeketen is het belangrijk om te bepalen  
waar de kansen liggen voor reductie en in welke mate Bruco Zegveld invloed kan uitoefenen op de 
emissies binnen de keten. Bij deze keuze houden wij ook rekening met de invloed die wij kunnen 
uitoefenen in de komende jaren. 
 
Uit de bovenstaande analyse ligt het, wat ons betreft, voor de hand dat onze onderaannemers de 
belangrijkste partners zijn om CO2 -reductie te bereiken binnen de keten. De uitstoot in dit deel van 
de keten is door Bruco Zegveld het meest direct te beïnvloeden. 
 
De belangrijkste emissie bron in dit deel van de keten zijn de emissies die vrij komen bij het vervoer 
van de onderaannemers naar de projecten en van de projecten naar huis of de standplaats van hun 
bedrijf.  
 
De emissies worden veroorzaakt door het gebruik van personen auto's van de onderaannemers die 
zijn uitgerust met een verbrandingsmotor.  
 
Deze ketenanalyse zal zich daarom richten op de emissies die veroorzaakt worden door het vervoer 
van de medewerkers van onderaannemers van en naar de project locaties. 
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3.5 Kwantificeren van de emissies 
Kwaliteit van de data 
De gegevens die wij gebruikt hebben in deze analyse zijn afkomstig van de werkelijke leveranciers (in 
geval van een upstream-analyse) en/of van de werkelijke gebruikers (in geval van een downstream-
analyse). Deze gegevens noemen wij ‘primaire data’. Daar wij gebruik is gemaakt van algemene cijfers 
en schattingen is sprake van ‘secundaire data’. 
 
Wanneer cruciale primaire data moeilijk verkrijgbaar was, hebben wij ons gebaseerd op secundaire 
data. 
 

Data Primair / secundair Bron 

Het aantal gereden kilometers door onder 
aannemers. Eerste inventarisatie. 
 

Secundaire data Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. 

De totale omzet aan onderaanneming 
 
 

Primaire data Administratie Ouwejan & F. de 
Bruijn Infra B.V. 

De onderaannemers die op de projecten 
gewerkt hebben 
 

Primaire data Administratie Ouwejan & F. de 
Bruijn Infra B.V. 

Het aantal medewerkers  
 
 

Primaire data Onderaannemers 

Reisafstand onderaannemers naar projecten Secundaire data Administratie Ouwejan & F. de 
Bruijn Infra B.V. 
Google maps 

Type auto/brandstof 
 
 

Secundaire data  Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. 

Conversie factoren CO2 uitstoot per kilometer 
of per liter brandstof 
 

Secundaire data SKAO Handleiding CO2 
prestatieladder 3.0. 

 
 
Bij het opstellen van de Scope 3 inventarisatie hebben wij het aantal gereden kilometers geschat op 
860.000km. Dit getal is gebaseerd op het aantal werkdagen van onderaannemers in 2013; 8600 en 
een gemiddelde reisafstand per dag van 100km. Het aantal werkdagen is gebaseerd op gegevens uit 
de administratie van Ouwejan en F. de Bruijn Infra B.V.. Het aantal kilometers is een schatting geweest 
gebaseerd op de locaties waar in 2013 projecten zijn uitgevoerd. 
 

  Bepaling van de CO2 uitstoot door vervoer onderaannemers 

Aantal werkdagen 
onderaannemers* 

Gem. reisafstand 
naar projecten (km) 

Totaal aantal 
gereden km. 

Conversiefactor** 
(g CO2/km) 

CO2 uitstoot  
(Ton) 

8600 100 860.000 205 176,3 

* Bron;  Administratie Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. 
**Bron;  SKAO Handleiding 3.0 
 
Bij het berekenen van de omvang van de CO2 uitstoot is uitgegaan van de conversie factoren die in 
het SKAO handboek CO2 prestatieladder 3.0 vermeld staan. 
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Berekenmethode 
Bruco Zegveld B.V. heeft een bestand van meer dan 50 onderaannemers waarmee samengewerkt 
wordt op projecten. Om de reisafstanden van alle onderaannemers te berekenen vraagt te veel werk 
van het bedrijf.  
 
Om tot een betrouwbaar resultaat te komen hebben wij de tien belangrijkste onderaannemers 
onderzocht. Deze onderaannemers omvatten 30% van de omzet m.b.t. inhuur onderaannemers en is 
voor ons representatief voor de resterende onderaannemers die niet zijn onderzocht. 
 
Tijdens dit onderzoek hebben wij gekeken naar; 
1. Welke onderaannemers hebben op projecten werkzaamheden uitgevoerd. 
2. Met hoeveel mensen hebben deze bedrijven op de projecten gewerkt, 
3. Hoeveel dagen hebben deze onderaannemers op de projecten gewerkt, 
4. Welke afstand moesten de medewerkers dagelijks reizen naar het project, 
5. Welke typen brandstoffen/auto’s gebruikt zijn.  
 

 De informatie m.b.t. punt 1, 2 & 3 konden in de eigen administratie worden opgezocht. 

 De informatie m.b.t. punt 4 is opgezocht aan de hand van de adres gegevens van de 
onderaannemers en Google maps. De afstand is gemeten van de standplaats van de 
onderaannemers tot de projecten. 

 De informatie m.b.t. punt 5 is uitgegaan van de uitstoot van een gem. diesel personen auto 
zoals in de SKAO handleiding 3.0 vermeld in bijlage C. Dit omdat bij de onderaannemers 
diverse soorten bestelauto’s in gebruik zijn.  

 Door dat in de nieuwe versie 3.0 de conversiefactor is aangepast is dit in deze evaluatie en 
actualisatie van de ketenanalyse ten opzichte van de eerder uitgevoerde ketenanalyse en de 
diverse actualisatie aangepast en in de onderstaande tabellen is veranderd. 

 
Vervolgens is deze informatie omgerekend naar een gemiddelde reisafstand per project. Omdat wij in 
onze doelstellingen voor scope 1 en 2 zijn uitgegaan van een CO2 uitstoot per gewerkt uur baseren wij 
deze doelstelling ook op deze eenheid. 
 
Resultaten 
Het aantal gereden kilometers en CO2 uitstoot t/m week 26 in 2014; 

1ste helft 2014                                  
Onderaannemer 

Aantal gereden 
kilometers 1ste 

helft 2014 

Conversie 
factor          

(g CO2/km) 

CO2 
(tonnen) 

Aantal 
werkuren 

CO2 per uur 
(kg CO2/uur) 

1ste helft 
2014 

1 Onderaannemer A 19.928 213 4,25 3520 1,21 

2 Onderaannemer B 8.266 213 1,76 1408 1,25 

3 Onderaannemer C 8.416 213 1,80 1792 1,00 

4 Onderaannemer D 25.196 213 5,38 2192 2,45 

5 Onderaannemer E 20.113 213 4,28 2160 1,99 

6 Onderaannemer F 6.511 213 1,38 1536 0,90 

7 Onderaannemer G 10.952 213 2,34 1824 1,28 

8 Onderaannemer H 22.569 213 4,82 1584 3,04 

9 Onderaannemer I 15.304 213 3,27 2128 1,53 

10 Onderaannemer J 8.496 213 1,81 1584 1,14 

  Totaal 145.751   31,05 19728 1,57 

* Bron;   Administratie Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. 
**Bron;  SKAO Handleiding 3.0  
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Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat onze onderaannemers per dag een gemiddelde afstand 
hebben afgelegd van 59 km. Dit is enkele reis, hiervoor is bewust gekozen omdat de 
onnauwkeurigheid in de berekening alleen maar twee keer zo groot wordt en het geen extra 
toegevoe3gde waarde heeft. 
 
Omgerekend naar werkuren wordt gemiddeld 1,57 kg CO2 uitgestoten. 
 
Onnauwkeurigheden in de berekening 
Door het gebruik van aannames in de berekeningen is er sprake van onnauwkeurigheid in de 
uitkomsten. De precieze onnauwkeurigheid is moeilijk te bepalen maar hieronder hebben wij 
aangegeven wat de onnauwkeurigheid veroorzaakt en wat de max. onnauwkeurigheid zou kunnen zijn 
op basis van de gegevens die bekend zijn 

Reisafstand  
De reisafstand is bepaald met Google Maps. Daar bij is uitgegaan van de standplaats van de 
onderaannemers maar het is aannemelijk dat de werknemers vanuit huis vertrekken. Dit is tot 
op heden onbekend en kan een onnauwkeurigheid veroorzaken in de gegevens. Als we 
uitgaan dat een medewerker max. 10 km van de standplaats woont dan is de max. gem. 
afwijking +/-18%. (10/59km). 
Type auto  
Bij de berekeningen is uitgegaan van de uitstoot van een gemiddelde diesel personen auto. 
Het is aannemelijk dat onderaannemers is diverse type auto's rijden met verschillende soorten 
motoren. Deze aanname kan een onnauwkeurigheid veroorzaken van max. - 30% en +49%. 
Uitgaande van de uitstoot van de kleinste diesel motoren en de uistoot van de grootste 
benzine motoren. (Bron: SKAO handboek 3.0 Bijlage C) 

  
Verbetering van de kwaliteit van de data 
Om de berekening van de CO2 uitstoot binnen de keten zo nauwkeurig mogelijk te maken wordt er 
naar gestreefd om het aantal aannames zo veel mogelijk te verminderen en zoveel mogelijk gebruik te 
maken van primaire data (metingen).  Om dit te bereiken zullen wij in de komende jaren onze 
onderaannemers verzoeken om ons gegevens te leveren over hun reisafstanden naar projecten en de 
typen gebruikte auto's. 
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4 Reductiedoelstelling 
Onze doelstellingen is om in 2020 de CO2 uitstoot in deze waardeketen te reduceren met 5% t.o.v. de 
inventarisatie periode in 2014. Dit betekent dat in juli 2020 de uitstoot in deze emissie stroom is 
gereduceerd tot 1,43 kg CO2/werkuur. 
 
Om dit te bereiken hebben wij het volgende stappenplan opgesteld;  

Jaar/periode 
 

07-2014 07-2015 07-2016 07-2017 07-2018 07-2019 07-2020 

Uitstoot per 
werkuur 
(kgCO2/uur) 

1,51 1,50 1,49 1,47 1,46 1,44 1,43 

Reductie 
Percentage 

0% -0,5% -1,5% -2,5% -3,5% -4,5% -5% 
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5 Maatregelen 
 
Om deze doelstelling te bereiken nemen wij de volgende maatregelen; 
 
Maatregel 1; 
Het aantal reiskilometers van onze onderaannemers zoveel mogelijk te beperken door verbeterde 
planning en selectie van onderaannemers.  Wij willen bereiken dat onze onderaannemers gemiddeld 
56 km of minder moeten afleggen om naar de projecten te rijden. Dit is nodig om de reductie van 5 % 
ten opzichte van het peiljaar 2014 te verkrijgen. 
 
Maatregel2; 
Het promoten van milieu vriendelijk en CO2 reducerend gedrag bij onze onderaannemers en hen aan 
te sporen; Milieu vriendelijkere (kleinere) auto’s te gebruiken op onze projecten, te carpoolen , 
alternatieve brandstoffen of vervoermiddelen toe te passen en goed onderhoud te plegen. 
 
Maatregel 3; 
Wij gaan in samenwerking met onderaannemers de meting van het aantal gereden kilometers en de 
CO2 uitstoot in de keten verbeteren door; 
• De opgave van gereden kilometers op projecten, 
• De opgave van het type gebruikte auto. 
 
Deze maatregelen zijn ook vermeld in ons energie management actieplan. De maatregelen worden 
jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig herzien. 
  
Samenwerken met onderaannemers om reductie te bereiken 
Bruco Zegveld B.V. heeft een bestand van meer dan 50 onderaannemers die ingehuurd  worden op 
projecten. Om alle onderaannemers te betrekken bij reductie in de waardeketen vraagt te veel werk 
van het bedrijf. Daarom kiezen wij er voor om een aantal belangrijke onderaannemers te selecteren 
waar wij regelmatig mee samenwerken.  
 
Deze onderaannemers zijn geselecteerd op basis van de hoeveelheid werk die zijn voor Bruco Zegveld 
B.V. verrichten en de verwachting dat deze bedrijven bereid zijn tot het samenwerken om emissie 
reductie te bereiken 
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6 Voortgang 
 
Voortgang 2014 
Hieronder in de tabel het overzicht van de gemaakte kilometers en de uitgestoten CO2 over de 2de 
helft van 2014. 
 
Zoals hierboven te zien, is de uitstoot in de 2de helft per uur toegenomen. Dit is verklaarbaar, omdat 
onze onderaannemers nog niet aangesproken zijn en zich nog moeten aanpassen. Zij zullen meer op 
hun rijgedrag moeten letten om reductie te laten doen voorkomen. 
 

2de helft 2014                                                                      
Onderaannemer 

Aantal gereden 
kilometers 2de 

helft 2014 

Conversie 
factor          

(g CO2/km) 

CO2 
(tonnen) 

Aantal 
werkuren 

CO2 per uur 
(kg CO2/uur) 

2de helft 
2014 

1 Onderaannemer A 22.742 213 4,85 2992 1,62 

2 Onderaannemer B 11810 213 2,52 1888 1,33 

3 Onderaannemer C 7350 213 1,57 1568 1,00 

4 Onderaannemer D 36105 213 7,70 3296 2,34 

5 Onderaannemer E 28460 213 6,06 3536 1,72 

6 Onderaannemer F 13506 213 2,88 1680 1,72 

7 Onderaannemer G 8342 213 1,78 1760 1,01 

8 Onderaannemer H 8063 213 1,72 768 2,24 

9 Onderaannemer I 9621 213 2,05 1264 1,62 

10 Onderaannemer J 8761 213 1,87 1648 1,13 

  Totaal 154.760   32,96 20.400 1,61 

 
Voortgang eerste helft 2015 
Hieronder de tabel met de gereden kilometer en het uitgestoten CO2 over de eerste helft van 2015. 
 

1ste helft 2015                       
Onderaannemer 

Aantal gereden 
kilometers 1ste 

helft 2015 

Conversie 
factor          

(g CO2/km) 

CO2 
(tonnen) 

Aantal 
werkuren 

CO2 per uur 
(kg CO2/uur) 

1ste helft 
2015 

1 Onderaannemer A 13.607 213 2,90 2520 1,28 

2 Onderaannemer B 11011 213 2,35 1680 1,39 

3 Onderaannemer C 7.480 213 1,59 848 1,88 

4 Onderaannemer D 20390 213 4,35 2232 1,94 

5 Onderaannemer E 35635 213 7,60 4736 1,66 

6 Onderaannemer F 12358 213 2,63 1736 1,58 

7 Onderaannemer G 8304 213 1,77 1816 0,98 

8 Onderaannemer H 3347 213 0,72 320 2,23 

9 Onderaannemer I 18684 213 3,98 2280 1,75 

10 Onderaannemer J 6325 213 1,35 1984 0,68 

  Totaal 137.141   29,21 20.152 1,45 
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Voortgang tweede helft 2015 
Hieronder de tabel met de gereden kilometer en het uitgestoten CO2 over de tweede helft van 2015. 
 

2de helft 2015                       
Onderaannemer 

Aantal gereden 
kilometers 2de 

helft 2015 

Conversie 
factor          

(g CO2/km) 

CO2 
(tonnen) 

Aantal 
werkuren 

CO2 per uur 
(kg CO2/uur) 

2de helft 
2015 

1 Onderaannemer A 11.311  213 2,41 1.328  1,91 

2 Onderaannemer B 12.093  213 2,58 1.848 1,39 

3 Onderaannemer C 11.538 213 2,46 912  2,69 

4 Onderaannemer D 38.263  213 8,15 3.632  2,24 

5 Onderaannemer E 40.072  213 8,54 5.600  2,51 

6 Onderaannemer F 13.168 213 2,80 1.704  1,65 

7 Onderaannemer G 8.825 213 1,88 1.808  1,04 

8 Onderaannemer H 42.296  213 9,01 6.416  1,40 

9 Onderaannemer I 24.873  213 5,30 2.712  1,95 

10 Onderaannemer J 6.537  213 1,39 1.816  0,77 

  Totaal 208.975   44,51 27.776 1,60 

 
Voortgang eerste helft 2016 
Hieronder de tabel met de gereden kilometer en het uitgestoten CO2 over de eerste helft van 2016. 
 

1ste helft 2016                       
Onderaannemer 

Aantal gereden 
kilometers 1ste 

helft 2016 

Conversie 
factor          

(g CO2/km) 

CO2 
(tonnen) 

Aantal 
werkuren 

CO2 per uur 
(kg CO2/uur) 

1ste helft 
2016 

1 Onderaannemer A 15.553 213 3,31 2.128 1,56 

2 Onderaannemer B 31.990 213 6,81 6.128 1,11 

3 Onderaannemer C 10.982 213 2,34 912 2,56 

4 Onderaannemer D 45.516 213 9,69 3.720 2,61 

5 Onderaannemer E 26.294 213 5,60 4.984 1,12 

6 Onderaannemer F 9.596 213 2,04 1.696 1,21 

7 Onderaannemer G 7.933 213 1,69 1.928 0,88 

8 Onderaannemer H 45.942 213 9,79 7.624 1,28 

9 Onderaannemer I 17.921 213 3,82 3.288 1,16 

10 Onderaannemer J 8.934 213 1,90 1.856 1,03 

  Totaal 220.661   47,00 34.264 1,37 
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Voortgang tweede helft 2016 
Hieronder de tabel met de gereden kilometer en het uitgestoten CO2 over de eerste helft van 2016. 
 

1ste helft 2016                       
Onderaannemer 

Aantal gereden 
kilometers 2de 

helft 2016 

Conversie 
factor          

(g 
CO2/km) 

CO2 
(tonnen) 

Aantal 
werkuren 

CO2 per uur 
(kg 

CO2/uur) 
2de helft 

2016 

1 Onderaannemer A      3.829,00 213               0,82            800,00                 1,02  

2 Onderaannemer B     24.030,40  213               5,12         5.288,00                 0,97  

3 Onderaannemer C     10.633,20  213               2,26            928,00                 2,44  

4 Onderaannemer D     32.751,40  213               6,98         2.336,00                 2,99  

5 Onderaannemer E     50.145,20  213            10,68         5.208,00                 2,05  

6 Onderaannemer F     13.693,80  213               2,92         1.696,00                 1,72  

7 Onderaannemer G        7.930,20  213               1,69         1.712,00                 0,99  

8 Onderaannemer H     52.782,60  213            11,24        8.352,00                 1,35  

9 Onderaannemer I     19.152,40  213               4,08         2.120,00                 1,92  

10 Onderaannemer J           514,40  213               0,11            112,00                 0,98  

  Totaal   215.462,60            45,89      28.552,00              1,607  

 
Voortgang eerste helft 2017 
Hieronder de tabel met de gereden kilometer en het uitgestoten CO2 over de eerste helft van 2017 
 

1ste helft 2016                       
Onderaannemer 

Aantal gereden 
kilometers 2de 

helft 2016 

Conversie 
factor          

(g 
CO2/km) 

CO2 
(tonnen) 

Aantal 
werkuren 

CO2 per uur 
(kg 

CO2/uur) 
2de helft 

2016 

1 Onderaannemer A        1.240,40  213,00            0,26              56,00              4,718  

2 Onderaannemer B     16.548,80  213,00           3,52         4.512,00  0,781  

3 Onderaannemer C     10.723,40  213,00 2,28            856,00  2,668  

4 Onderaannemer D     28.242,00  213,00 6,02         2.568,00  2,343  

5 Onderaannemer E     25.359,44  213,00 5,40         1.760,00  3,069  

6 Onderaannemer F     12.121,00  213,00 2,58         1.680,00  1,537  

7 Onderaannemer G        9.378,20  213,00 2,00         1.808,00  1,105  

8 Onderaannemer H     38.721,40  213,00 8,25         5.288,00  1,560  

9 Onderaannemer I  10.433,40  213,00 6,48         2.216,00  2,925  

10 Onderaannemer J      

  Totaal 172.768,04  36,80 20.744,00 1,774 
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Voortgang versus stappenplan 

 
 
 
De uitstoot is in de eerste helft van 2017 toegenomen ten opzichte van de tweede helft van 2016. Als 
deze lijn in het tweede half jaar doorzet of afvlakt dan komt de uitstoot ruim boven de doelstelling te 
liggen. 
  
Doordat de meetgegevens niet geheel betrouwbaar zijn en sterk afhangen van de projecten en de 
beschikbaarheid van de projecten zal een zekere schommeling altijd blijven bestaan. Daarnaast zijn de 
gekozen onderaannemers een afspiegeling van het totaal. Voor een preciezer beeld zal per 
onderaannemer de reiskilometers in beeld gebracht moeten worden.  
 
Reden van de toename in de tweede helft is dat aangenomen werken ongunstiger gesitueerd zijn ten 
opzichte van onze onderaannemers. Er is geprobeerd om op projecten die in de randstad zijn 
aangenomen onderaannemers in te schakelen die kort bij wonen. Maar door het grote aanbod van 
werk en volle agenda’s van onderaannemers is dit helaas op een ongunstige manier ingevuld. Des 
ondanks hebben we wel geprobeerd bij het maken van de planning de rijafstanden mee te laten 
wegen.  
 
In het eerste gedeelte van 2017 zijn de projecten dus net als in het tweede gedeelte van 2016 
ongunstiger gesitueerd ten opzichte van de onderaannemers. Redenen voor deze toename in uitstoot 
zijn:  

- Kortlopende projecten die snel starten, waardoor moeilijk de planning te optimaliseren is; 
- Meer werken aangenomen dan mensen beschikbaar, nieuwe partijen benaderen (soms ook 

verder weg); 
- Contractbreuk op diverse werken, waardoor geschoven moest worden om planning dicht te 

krijgen. 
 
Eerste helft 2016 
Omdat de conversiefactor in het afgelopen jaar is aangepast, is dit ook aangepast in de bovenstaande 
tabellen, dit om een beter vergelijk in de komende jaren mogelijk te maken. 
 
Vooralsnog gaan wij onze doelstelling niet aan te passen. We proberen de gegevens nauwkeuriger te 
krijgen, zodat een realistisch beeld ontstaat met betrekking tot CO2 per gewerkt uur. Voor het nieuwe 
jaar heeft het MT de doelstelling om meer gestructureerd werken aan te nemen, zodat voldoende te 
tijd beschikbaar is om de planning te optimaliseren. 
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7 Plaats binnen de sector  
Om onze plaats binnen de sector te bepalen hebben wij gekeken naar bedrijven in de sector die 
niveau 5 gecertificeerd zijn op de CO2-prestatieladder.  

Sectorgenoten Prestati
eladder  
niveau 

CO2 uitstoot  
scope 1 & 2 

BAM Infra 5 230.000 Ton 

KWS Infra 5 100.063 Ton 

Familie Van Ooijen B.V. 5 971 Ton 

Van Halteren Infra 5 1934 Ton 

NTP groep 5 2.147 Ton 

Van Spijker Infrabouw B.V. 5 723 Ton 

Mourik Infra Groot Ammers 5 11.310 Ton 

    

Bruco Zegveld B.V.  310 Ton 

Bron: SKAO website 
 
Vergelijkend met het aantal medewerkers en de CO2 uitstoot die wij produceren  t.o.v. onze 
sectorgenoten durven wij te stellen dat wij als klein bedrijf voorlopen in de markt door gecertificeerd 
te zijn voor niveau 5 op de CO2 prestatieladder. 
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8 Ambitieniveau  
 
Wij hebben onze reductiedoelstellingen binnen de keten vergeleken met die van andere bedrijven die 
een reductie willen bereiken in het vervoer van onderaannemers. Uit ons onderzoek bleek echter dat 
dit onderwerp voor de ketenanalyse niet vaak voorkomt. De enige andere ketenanalyse met dit 
onderwerp is opgesteld door BAM Infra. Dit levert dus weinig vergelijkingsmateriaal op. Het komt wel 
vaker voor dat een ketenanalyse wordt uitgevoerd op het woon-werkverkeer van medewerkers. 
Omdat dit onderwerp  wat activiteiten erg lijkt op ons onderwerp hebben wij deze analyses ook 
meegenomen in ons vergelijkingsmateriaal.  
 

Reductie doelstellingen sectorgenoten doelstelling 
reductie 

Basis 
jaar 

Jaar doelstelling periode 

BAM Infra – woon-werkverkeer onder 
aannemers 

3,5% 2009 2015 6 jaar 

VKB groep – woon-werk verkeer 5% 2014 2019 5 jaar 

Van Spijker infrabouw – woon-werkverkeer 2% 2008 2015 7 jaar 

Rosenboom Ede - woon-werkverkeer 5% 2014 2020 6 jaar 

      

Bruco Zegveld B.V. 5% 2014 2020 6 jaar 

Uit het onderzoek blijkt dat de reductie doelstelling van ons bedrijf vergelijkbaar is met die van 
sectorgenoten en daarom nog steeds kan worden gehandhaafd.  
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9 Voortgangsbewaking 
Om de voortgang van de geformuleerde reductiedoelstellingen te kunnen bewaken, zal periodiek 
(tenminste halfjaarlijks en na inventarisatie) een voortgangsrapportage worden gepubliceerd op onze 
website. 
 
De voortgang wordt bewaakt door dhr. J.N. Liebrecht aan de hand van verzamelde gegevens uit ons 
administratie en de gegevens zoals opgegeven door onze onderaannemers (zie  paragraaf 3.4). 
 
De resultaten zullen in het management team overleg worden besproken en eventuele correctieve 
acties zullen aan de hand van het overleg genomen worden. Van elk Managementteam overleg wordt 
verslag gemaakt. 
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10 Geraadpleegde bronnen 
 Handboek CO2-Prestatieladder 3.0 uitgegeven door SKAO. 

 Green House Gas-Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard, maart 2004. 

 Green House Gas-Protocol - Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting 
Standard, september 2011. 

 SKAO website voor alle CO2-footprints en keten analyses van sectorgenoten. 

 Administratie Bruco Zegveld B.V. 
 

 


