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1. Inleiding 
In het afgelopen jaar (2021) is er een verschuiving te zien in de CO₂-uitstoot binnen scope 3, 
de groep externe inhuur groot materieel, is nu de grootste groep geworden met de meeste 
CO₂-uitstoot, hierdoor hebben wij een nieuwe ketenanalyse opgesteld. 
 

Referenties 
Dit document is gebaseerd op The Corporate Value Chain (Scope 3) standaard (GHG, 
2011). Waar benodigd is de methode ‘product Accounting & Reporting’ standaard (GHG, 
2004) gebruikt. 
 

2. Doelstelling en bepalen scope van dit ketenanalyse 
Het hoofddoel van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2 reductiemogelijkheden 
n.a.v. verdere inzichten in het verbruik. Deze analyse moet eraan bijgedragen dat 
doelstellingen opgesteld kunnen worden om de CO2-uitstoot van de externe inhuur van groot 
materieel te reduceren. De scope van deze keten is het proces van de inzet van de externe 
inhuur groot materieel. 
 

Beoordeling ketenanalyse aan de GHG-protocol criteria 

GHG-criteria Invloed 
Aannemersbedrijf 
A. Faber B.V. 

Proces keten 

Relevantie Groot Voor het uitvoeren van grond-, weg- en 
waterbouwwerkzaamheden is externe inhuur van 
groot materieel bij lokale bedrijven noodzakelijk. Niet 
alle werkzaamheden kunnen in eigen beheer worden 
uitgevoerd. 

Mogelijkheden voor 
kostenbesparing 

Groot Vanuit de directie en werkvoorbereiding wordt er 
rekening gehouden met de vestigingsplaats van de in 
te huren leverancier ten opzichte van het uit te voeren 
project.  

Beschikbaarheid 
van informatie 

Groot Met de top 5 leveranciers voor inhuur van groot 
materieel wordt al jarenlang samengewerkt. De 
eigenaren delen relevante  informatie met A. Faber 
B.V. over het brandstofverbruik van hun materieel. 

Beïnvloedings-
mogelijkheden 

Groot De directie bepaald uiteindelijk welk bedrijf wordt 
ingeschakeld op het project. Dit is afhankelijk van de 
vestigingslocatie en het beschikbare materieel. ook 
wordt gedrag en het CO₂-bewustzijn van de chauffeur/ 

machinist beoordeelt. Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden.  

Potentiële 
reductiebronnen 

Gemiddeld Het aanschaffen van nieuwe voertuigen (o.a. kranen, 
shovels, tractoren) die bijdragen aan de CO2 reductie. 
De stimulans ligt in het aanschaffen van elektrische 
voertuigen. 

Product en 
technologie 

Gemiddeld De leveranciers externe inhuur zijn veelal traditionele 
bedrijven met voertuigen die draaien op diesel. Er 
komen steeds meer elektrische voertuigen op de 
markt, deze zijn nu nog relatief duur. Wel zien we 
meer vernieuwing in de materieelparken van 
machines die positief bijdragen aan CO2 reductie.  

Stimuleren 
innovatie 

Gemiddeld De directie stimuleert de om te innoveren, maar de 
investeringen zijn soms erg  hoog, ook de lange 
levertijden spelen parten. 
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3. Ketenanalyse externe inhuur groot materieel 
Aannemersbedrijf A. Faber B.V. heeft over 2021 voor 44.539 draaiuren ingehuurd bij  
externe inhuur groot materieel. Het gaat vooral om inhuur van shovels, mini-kranen, midi-
kranen, mobiele kranen, rupskranen en tractororen met dumpers. 
Doordat Aannemersbedrijf A. Faber B.V. niet alle werkzaamheden met eigen materieel kan  
uitvoeren worden er externe inhuur groot materieel ingezet op de projecten. Vanuit de 
directie en werkvoorbereiding wordt gekeken welk bedrijf het meest geschikt is om in te 
zetten op een project. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar inhuur van groot materieel bij een 
leverancier die het dichtst bij het project gelegen zijn. Hierdoor wordt de CO₂-uitstoot al meer 

ingeperkt. Naast de (reis) afstand wordt er ook gekeken naar de kwaliteit van het materieel .  
 
De keten van de externe inhuur groot materieel kunnen we in de volgende flow weergeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificatie ketenpartners en emissies 
1.Inzetten van extern groot materieel 
Indien het project niet in eigen beheer kan worden uitgevoerd, zal de directie/ projectleider 
de definitieve keuze maken welk extern ingehuurd groot materieel in zal worden gezet. De 
projectlocatie ten opzichte van de vestigingsplaats van de leverancier extern materieel is 
één van de te maken afwegingen. Ook de ervaring en locatie van het in te zetten materieel 
spelen een rol. Het scheelt brandstof wanneer er een lokaal bedrijf kan worden ingezet. Ook 
stelt de directie eisen aan de in te zetten voertuigen, er wordt verwacht van de in te zetten 
bedrijven dat materieel dat ingezet materieel voldoet aan de huidige tijd. Tijdens de 
uitvoering wordt dit ook daadwerkelijk worden gecontroleerd. 
 

1.Inzetten kraan, shovel en/of 
tractor op project 

 

Zelf uitvoeren 

of inhuur? 

3.Inhuur en keuze loon- en/of 
kraanbedrijf 

2.Zelf uitvoeren 
(scope 1)

4.Beoordelen tijdens het project en 
ervaring meenemen in 

leveranciersbeoordeling 
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2.Belangrijkste externe inhuur groot materieel 
Over 2021 zijn er 5 externe inhuur groot materieel die de meeste draaiuren hebben gemaakt 
voor Aannemersbedrijf A. Faber B.V. 
Alle extern ingehuurd groot materieel heeft in 2021 in totaal 44.539 uren gedraaid, de top 5 
van deze bedrijven heeft 31.098 draaiuren gemaakt, dit is 70% van het totaal. Deze 
bedrijven zijn allemaal gevestigd in de provincie Friesland. 
Over 2021 is 90% van de projecten uitgevoerd in de provincie Friesland, waarbij per project 
is beoordeeld welk bedrijf het beste kon worden ingezet voor de inhuur van groot materieel. 
 
3.Inzet van de voertuigen 
De 5 belangrijkste externe inhuur groot materieel hebben de volgende voertuigen ingezet in 
2021: 
 

Voertuigen/ uren Uren Diesel in liters Gemiddeld verbruik 

Shovel 2.488,50 29.862,00 12 liter per uur 

Minikraan 6.417,50 19.253,25 3 liter per uur 

Midikraan 3.366,75 25.250,63 7,5 liter per uur 

Mobiele kraan 17.818,75 213.825,00 12 liter per uur 

Rupskraan  7.494,00 112.410,00 15 liter per uur 

Tractor/ dumper 6.593,25 69.532,5 10 liter per uur 

Totaal  44.539,00 470.133,38  

 
Zoals te zien is wordt de mobiele kraan verreweg het meest extern ingehuurd als groot 
materieel. Het gemiddelde verbruik van de mobiele kraan ligt op 12 liter per uur, dit is sterk 
afhankelijk van de werkzaamheden die worden uitgevoerd, zoals rioleringswerkzaamheden, 
grondverzet of rijden met de mobiele kraan.  
 
4.Ervaringen met de bedrijven voor externe inhuur groot materieel 
De ervaringen met de top 5 bedrijven zijn goed. Er is bijna dagelijks overleg over de 
uitvoering van de werkzaamheden met hen. De ervaringen in het werk worden meegenomen 
in de leveranciersbeoordeling en directiebeoordeling. Tijdens de leveranciersbeoordelingen 
wordt er specifiek gelet op milieu (o.a. reisafstand, zuinig draaien). Ook wordt meegenomen 
of de leveranciers en onderaannemers gecertificeerd zijn voor de CO₂-Prestatieladder. 

Van de top 5 loon- en kraanbedrijven is 1 bedrijf gecertificeerd geweest conform de CO₂-
Prestatieladder niveau 3. Op dit moment zijn deze bedrijven hiervoor niet gecertificeerd. 
 
 

CO2 uitstoot externe inhuur groot materieel over 2021 
In de CO₂-footprint voor scope 3 is de CO₂-uitstoot van de externe inhuur groot materieel 

terug te vinden. Over geheel 2021 bedroeg de CO₂-uitstoot 1.539 ton, dit is 73% van de 

totale CO₂-uitstoot in scope 3. 

 
 

4. Mogelijkheden van reductie van CO2-uitstoot 
De mogelijkheden tot reductie ligt in een aantal factoren zoals: 

1) De ligging van het project; 
2) De beschikbaarheid van de eigen voertuigen en medewerkers; 
3) De inzetbaarheid van het ingehuurde bedrijf; 
4) De ervaringen van de uitvoerders en directie met de bedrijven; 
5) Het VGM-bewustzijnsgedrag van de projectmedewerkers, waaronder ook de 

inhuurmedewerkers; 
6) Investeren in nieuwe arbeidsmiddelen. 
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Mogelijke reductiemaatregelen 
Onderstaande een overzicht van de mogelijke reductiemaatregelen per keten-deel zoals 
hierboven geïnventariseerd en voor ons bekend. 
 
1.Ligging van het project 
Indien het werk niet uitgevoerd kan worden door de eigen medewerkers en voertuigen, dan 
zal de directie/ projectleider een keuze maken welke bedrijf voor externe inhuur het beste 
past op dat project. Hierbij geldt de reisafstand tot het project als een criterium. 
 
2.Beschikbaarheid van de eigen voertuigen en medewerkers 
De organisatie beschikt over 13 eigen voertuigen variërend van mobiele kraan, rupskraan, 
tractor + dumper. Er zijn 5 machinisten werkzaam bij Aannemersbedrijf A. Faber B.V.  
Niet voor elk project is het mogelijk om met de eigen medewerkers en voertuigen het werk 
uit te voeren. De noodzaak is er  dus om groot materieel extern in te huren voor de 
projecten. 
 
3. Inzetbaarheid van het ingehuurde bedrijf 
Aannemersbedrijf A. Faber B.V. heeft een grote invloed op keuze van welk extern bedrijf 
wordt ingezet. Deze leverancier moet natuurlijk ook beschikbaar zijn voor het uit te voeren 
project. De directie werkt veel met dezelfde leveranciers, zo ook de voor de externe inhuur 
van groot materieel. Door deze lange relatie is er veel mogelijk qua uitvoering van het werk. 
Door deze goede samenwerking kunnen de projecten veelal met lokale bedrijven worden 
uitgevoerd.  
 
4.Ervaringen van de uitvoerders en directie 
De directie als de uitvoerders hebben bijna dagelijks contact met de extern ingehuurde 
bedrijven. De ervaringen van de uitvoerders en directie zijn van belang voor de keuze van 
inzetbaarheid op de projecten voor een bedrijf. De top 5 van deze categorie is positief  
beoordeeld, dit wordt vastgelegd in de leveranciersbeoordeling en directiebeoordeling. De 
leveranciers worden onder andere  beoordeeld op milieu, waaronder het materieel en zuinig 
draaien valt. Dit is een belangrijk beoordelingscriteria. 
 
5.VGM-bewustzijngedrag van de projectmedewerkers, waaronder de inhuurmedewerkers 
In de leveranciersbeoordeling komt ook veilig werken naar voren, hieronder valt ook het 
VGM-gedrag. Dit betekent controleren of de chauffeur of de machinist niet continue vol gas 
rijdt, heel hard optrekt, materieel niet uitzet tijdens de pauze, etc. 
Hierop controleert en anticipeert de uitvoerder, deze ervaringen worden meegenomen in de 
leveranciersbeoordeling en directiebeoordeling. 
 
6.Investeren in nieuwe arbeidsmiddelen 
De directie stimuleert de onderaannemers en dus ook de leveranciers om te investeren in 
modernere/ zuiniger materieel. Vanuit het maatschappelijk oogpunt zijn we dit aan de 
volgende generaties verschuldigd. Ook onze opdrachtgevers nemen hun 
verantwoordelijkheid door eisen aan materieel en materialen te stellen. Duurzaam is een eis 
geworden, de markt wordt hiermee getriggerd  creatiever te denken om zo tot een 
verantwoorde uitvoering te komen. Het is helaas niet altijd mogelijk om aan de maximale  
scores te voldoen. Het investeren in duurzamer materieel zal enige tijd in beslag gaan 
nemen simpelweg vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen maar ook 
mogelijkheden tot leveren van voldoende materieel door de producenten. A.Faber B.V. heeft 
in 2022 geïnvesteerd in het vervangen van een mobiele kraan door een stage V kraan. Deze 
nieuwe machine heeft een aanzienlijk lager brandstofverbruik. Tevens is er een nieuwe 
minikraan aangeschaft, ook deze heeft een gunstiger brandstofverbruik dan de oude 
voorganger.  Bij onze  top 5 externe inhuur groot materieel wordt verwacht dat ze net als ons 
investeren in duurzaam materieel.  
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5. Resultaten en discussie 
Voor deze ketenanalyse hebben de volgende personen hun input geleverd: directie, 
uitvoerders en de top 5 externe inhuur groot materieel.  
De gesprekken hebben geleid tot meer bewustwording voor CO₂-reductie bij alle partijen. De 
reductie van de CO₂-uitstoot zit met name in het inzetten van elektrische (mini)-shovels, 
mini-kranen en midi-kranen. Voor de mobiele kranen, graafmachines en tractoren is nog 
geen elektrische variant beschikbaar of is de investering nog te hoog. . 
 
Er zijn inmiddels meerdere ervaringen met elektrische mini-shovels, deze is o.a. ingezet op 
project De Vlecke te Gorredijk, dit was een project met CO₂-gunningsvoordeel. De 
ervaringen van de uitvoerder en directie zijn positief. De mini-shovel kon een hele dag 
worden ingezet en werd ’s avonds en ’s nachts opgeladen met een stroompunt.  
Naast het voordeel dat er geen CO₂-uitstoot is, er werd groene stroom afgenomen, is er ook 
minder lawaai op de projectlocatie. Dit is zowel prettiger voor de machinist als voor de 
grondwerkers die in de nabijheid aan het werk zijn. 
 
 

6. Doelstellingen – keteninitiatief 
Vanuit bovenstaande uitwerking heeft de directie van Aannemersbedrijf A. Faber B.V. het 
volgende besloten: 

1) De leveranciers voor inhuur extern materieel blijven stimuleren om te investeren in 
zuinigere arbeidsmiddelen en materieel; 

2) Jaarlijks de beoordeling uit te voeren van de ervaringen met de bedrijven voor 
externe inhuur groot materieel. 

3) De bedrijven stimuleren om over te gaan tot certificering voor de CO₂-
Prestatieladder; 

4) De bedrijven te stimuleren in het gebruik maken van HVO diesel in plaats van 
traditionele  diesel; 

5) Het verhogen van de VGM-bewustwording bij de projectmedewerkers door middel 
van voorlichting en elkaar aanspreken op VGM-gedrag, waartoe de CO₂-uitstoot 
behoort. 

De bovengenoemde acties zijn acties die continu aan de orde zijn, elk jaar zal er een 
monitoring plaatsvinden in de directiebeoordeling. 
 

Ambitiebepaling 
De reductiedoelstelling voor de scope 3 emissies uit de ketenanalyse is voor de komende 
jaren als volgt gedefinieerd: 
Een reductie van 5% van de hoeveelheid CO₂-uitstoot gerelateerd per euro omzet ten 

opzichte van het basisjaar 2018. Dit te realiseren uiterlijk januari 2023. Deze doelstelling is 
erg ambitieus, we gaan in 2023 een nieuwe doelstelling vaststellen. 
 
 

7. Reductiestrategie 
Omdat Aannemersbedrijf A. Faber B.V. valt onder categorie ‘Klein bedrijf’ zijn we niet 
verplicht om te voldoen aan eis 5.B.1. Wel is er een uitgebreide analyse uitgevoerd over de 
mogelijkheden die Aannemersbedrijf A. Faber B.V. heeft om de up- en downstream emissies 
te beïnvloeden. De resultaten zijn terug te vinden in Analyse scope 3 emissies. 
 
Reductiemogelijkheden 
Uit de Analyse scope 3 emissies komen 2 meest significante categorieën voor, dit zijn:  

1) Externe inhuur van groot materieel; 
2) Bestratingsbedrijven. 
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Reductiemogelijkheden herkennen we dan voornamelijk in het duurzamer inzetbaar maken 
van de voertuigen omdat deze scope 3 emissies direct gerelateerd zijn aan het aantal liters 
brandstof. 
 
Reductiemaatregelen 
Door binnen de projecten gebruik te maken van lokale onderaannemers en leveranciers 
wordt het transport van materiaal, materieel en personeel gereduceerd. In de 
werkvoorbereiding wordt hier rekening mee worden gehouden. 
 
 

Verwachte reductie in 2022 
De CO₂-uitstoot scope 3 over 2021 betrof 2.109 ton CO₂ de bedrijven voor externe inhuur 

groot materieel zijn voor 73% verantwoordelijk voor deze CO₂-uitstoot. Door deze categorie 

onderaannemers aan te sporen om elektrische voertuigen in te zetten of te tanken met HVO 
100 diesel, kan veel CO₂ bespaard worden. 

Met bovengenoemde maatregelen willen we over 2022 een reductie van dit verbruik en 
hiermee van deze uitstoot van 3% realiseren gerelateerd aan onze omzet in 2023. In 2023 
zal er een nieuwe doelstelling worden opgesteld met betrekking tot scope 3. 
 
 

8. Verantwoordelijke personen en ondertekening 
 
 
 
…………………… 
Dhr. R. Tempel en dhr. A. Faber 
Directie Aannemersbedrijf A. Faber B.V.  
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