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1. Inleiding 
 

 

1.1 Bedrijfs- en GHG profiel 
BTL Nederland bv. heeft als organisatie een jarenlange ervaring op het gebied van (her-)inrichting en 
onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur en wil met haar diensten bijdragen aan een plezierige 
en uitdagende leef- en werkomgeving. 

 
BTL Nederland bv is een prominente marktpartij en dè innovatieve dienstverlener met de juiste mix tussen 
de sectoren Groen, Infra, Water en Sport. BTL Nederland bv neemt daartoe initiatieven om het elektriciteit 
en brandstofverbruik bij uitvoering van haar diensten en projecten te beperken en de CO2-uitstoot te 
reduceren ten gunste van onze leef- en werkomgeving. 

 
De organisatie van BTL Nederland bv wil zich op korte termijn laten certificeren voor niveau 5 van de CO2- 
prestatieladder. Daarnaast rapporteert zij elk halfjaar haar emissies en bewaakt systematisch de voortgang 
ten opzicht van de zichzelf opgelegde emissie reductiedoelstellingen. 

 
Conform aspect 4.A.1 van de CO2-Prestatieladder dient BTL Nederland B.V de scope 3 emissies in kaart te 
brengen: 

4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze 
scope 3 emissies tenminste 1 analyse van GHG - genererende (keten van) activiteiten voorleggen. 

 
Het is niet de bedoeling alle scope 3 emissies kwantitatief in kaart te brengen, aangezien dit een 
disproportionele inspanning zou vergen. Het startpunt is een analyse CO2-genererende activiteiten, 
op basis van de waardeketen, die relevant zijn voor het bedrijf en zijn projecten en waarover 
betrouwbare informatie beschikbaar is of gemaakt kan worden. 

 
Het GHG-protocol en ISO14064-1 beschrijven een methode waarop de scope 3 uitstoot in kaart kan 
worden gebracht. De CO2-prestatieladder stelt deze methodiek verplicht bij het bepalen van de 
scope 3 emissie. 

 
De methodiek bestaat uit 4 stappen: 
1) Het op hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen 
2) Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen 

3) Het identificeren van de partners binnen de keten 

4) Het kwantificeren van de data vallende binnen de grenzen van scope 3 
 

Dit document bevat de uitwerking van de 4 stappen. Vervolgens zal 1 waardeketen geselecteerd worden en 
nader geanalyseerd in een ketenanalyse. 

 
Dit rapport is opgesteld overeenkomstig: 

- Handboek CO2-Prestatieladder 2.2”, d.d. 04 april 2014; 
- NEN-ISO 14064-1 Greenhouse gases – Pat 1: Specification with guidance at the organization lever 
for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals”, d.d. maart 2006, 
paragraaf 7.3.1. 

- Het data management opgenomen in Appendix C van de GHG Corporate Value Chain (scope 3) 
Accounting and Reporting Standard (WBCSD/WRI, september 2011). 

 
De CO2-Prestatieladder is gebaseerd op het GHG (GreenHouseGas)-protocol en is een instrument om 
bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen 
bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om: 

 
- energiebesparing; 
- efficiënt gebruik maken van materialen; 
- gebruik van duurzame energie. 
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1.2 GHG Selectiecriteria 
De gekozen emissie inventarisatie moet conform het GHG- protocol voldoen aan de volgende criteria: 

 

    Relevantie 

    Mogelijkheden voor kostenbesparing 

    Het voorhanden zijn van betrouwbare informatie 
    Potentiële reductiebronnen 
    Beïnvloedingsmogelijkheden 

 
Omdat het kwalitatief goed uitwerken van alle scope 3 emissiebronnen praktisch niet realistisch is, mag op 
basis van een gedegen onderbouwing gekozen worden voor de meest relevant geachte keten. Deze zullen 
nader in kaart worden gebracht. 

 
Inkoop materialen voor activiteiten 

De volgende onderdelen geven een representatieve weergave van de belangrijkste ingekochte materialen: 
 

    Brandstoffen / oliën (in scope 1&2) 
    Bomenzand en Bomengrond (projectmatig geen invloed) 
    Beplantingsmateriaal ( projectmatig geen invloed) 

    Zout ( projectmatig geen invloed) 
    Water (te laag verbruik ontbreken relevantie) 

    Afvalverwerking ( opgenomen in ketenanalyse Groenafval) 
    Papier (relevant i.v.m. mate van invloed en investeringen in ICT systemen) 

 
Bron relevantie Hoeveelheid 

Ca. 
Minder 
kosten 

info reductie invloed 

Brandstoffen / oliën Niet relevant 1815,74 ton Ja Nee Ja Ja 

Bomenzand/grond Niet relevant 10 ton Nee Nee Nee Nee 

beplantingsmaterialen Niet relevant 0,40 ton Nee Nee Nee Nee 

Zout Niet relevant 100 ton Nee Nee Nee Nee 

Water Niet relevant 1000 m³ Nee Nee Nee Nee 

Afvalverwerking Niet relevant 4063 Ton Ja Ja Ja Nee 

Papier relevant 10 ton Ja Ja Ja Ja 

 

1.3     Overzicht top 5 scope 3 emissiebronnen 
 

Alle van de bovenstaande scope 3 emissies die van toepassing zijn, zijn geïnventariseerd. Daarbij is op een 
grove wijze de omvang van de CO2 emissie berekend. De Tabel is gesorteerd naar omvang, van veel naar 
weinig en aangevuld op de 5 criteria: invloed, risico, kritisch voor stakeholders, en aanvullend inzicht. 
Voor de selectie is naast de weging criteria uit de tabel rekening gehouden met de volgende eisen: 

 
1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten. 

 
2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde 
opdracht van een klant kan niet gezien worden als het voldoen aan de eisen. 

 
3. Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies. 

 
4. Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en 
inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uiteindelijke top-5 meest materiële scope 3 

emissies van de organisatie BTL Nederland B.V.. Deze is gebaseerd op de lijst zoals hierboven weergegeven. 
In onderstaande tabel is gekozen voor een waardering tussen 

 
0= geen invloed 

1= weinig invloed 

2= matige invloed 
3= middelmatige invloed 
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4= grote invloed 
5= veel invloed 

 
Tabel 2 Materialisatie scope 3 toepassing 

 
 GHG/ 

tabel 
Toepas 
sing 

Ton 

CO2 
Omv 
ang 

Invlo 
ed op 
keten 

Milieu 
risico 

Kritisch 
voor 
Steakehol 
ders 

Aanvull 
end 
inzicht 

Tot 
aal 
Sco 
re 

CO2 maatregel 

 

u
p

s
tr

e
a

m
 

1 Ja 200 3 4 4 3 3 17 Plaatselijk personeel en 
leveranciers bij inkoop en 
inhuur (voorbeeld hoogwerker 
inkoop papier 140 ton) 

2 Ja 180 3 1 3 3 1 11 Schoner (eigen)materieel 

3 Nee         
4 Ja 122 4 2 3 4 3 16 Plaatselijke leveranciers 

5 Nee 11,5/ 

-498 
2 2 2 2 3 11 Wel onderzocht,uitwerking zie 

12 

6 Nee         
7 Nee 20 4 4 2 3 1 14 Optimaliseren ww verkeer 

(pooling e.d.) opgenomen in 

scope 1 

8 Nee         

 

D
o

w
n

s
tr

e
a

m
 9 Nee 18        

10 Nee         
11 Nee         
12 Ja -498 5 2 4 4 5 20 Hoogwaardige toepassing 

(inzet groenafval) 

13 Nee         
14 Nee         
15 Nee         

 
Op grond van de bovenstaande indeling is gekozen voor de keten: 

 

    Groenafval (End of life) downstream (20 punten) 
    Papier verbruik inkoop goederen upstream (17 punten) 

 

 

2. Papier ketenanalyse (4.A.1) 
 

 

BTL Nederland B.V. heeft 13 vestigingen en enkele steunpunten die zijn voorzien van een loods ten behoeve 
van opslag van materialen en materieel. BTL Nederland B.V. bezit een eigen wagenpark en heeft een eigen 
materieel-/machinebestand. Veel van de werkzaamheden van BTL Nederland B.V. vinden geheel plaats op 
de projectlocaties. Voor al deze werkzaamheden worden instructies op papier verstrekt. BTL Nederland B.V. 
koopt papier in van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Het papier is voorzien van het ecolabel (EU) en FSC 
(Mix)keurmerk maar minimaal van het PEFC- certificaat. 

 
2.1 Papier Ketenpartners 
De volgende ketenpartners kunnen worden benoemd voor de papier keten. 

 
Producenten: 
De producenten zijn de belangrijkste partner in de papier keten. Dit is echter ook de partner waarop 
men de minste invloed heeft. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse papier- en 
kartonfabrieken (Koninklijke VPN) heeft een eigen energietransitie initiatief opgezet met als doelstelling 

om in 2020 50% energiereductie te realiseren. Hoewel geen directe rol speelt bij de energiereductie in de 

papierindustrie verlaagt het initiatief indirect wel de CO2 emissie van BTL Nederland. 
 

Leveranciers: 
Het merendeel van het papier dat binnen BTL Nederland wordt gebruikt wordt ingekocht bij  Nederlandse 
leveranciers. 
BTL Nederland maakt bij voorkeur gebruik van papier dat is geproduceerd in Nederland. Dit in verband met 
het 80 (hergebruik) 20 (nieuw) principe. Het papier is voorzien van een keurmerk (FSC, Eco label). 
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Naast het ingekocht papier bij de leveranciers komt een gedeelte van het papier BTL Nederland binnen via 
de post. 

 
BTL Nederland BV: 
Hoewel het gebruik van papier geen directe CO2 emissies oplevert zorgt het indirect (productie, 
transport en afval) wel voor CO2 uitstoot. Door het gebruik van papier binnen BTL Nederland te 
verminderen verlagen we hiermee ook onze totale CO2 uitstoot. 
Opdrachtgevers: 
Een gedeelte van het papierverbruik binnen BTL Nederland gebeurd in opdracht van klanten. Door de 

dialoog aan te gaan met deze klanten en te kijken naar nieuwe manieren van rapporteren kan het 
totale papierverbruik binnen BTL Nederland worden verlaagd. 

Afvalinzamelaars: 
De laatste partner in de keten zijn de afvalinzamelaars. Papier wordt op alle vestigingen gescheiden 
ingezameld. Het is echter niet te voorkomen dat een klein deel van het papier bij het grijs afval terecht 
komt en wordt verbrand in een AVI. Het papier dat gescheiden wordt ingezameld wordt weer gebruikt 
bij de productie van nieuw papier. 

 
2.2 GHG protocol  keten: Papier 
De proces- keten papier blijkt goed aan de criteria van het GHG- protocol te voldoen. 

GHG Invloed Proces keten 

Relevantie Groot Het Kappen van bomen zorgt voor een dubbel effect voor 
het opdrijven van de broeikasgassen. 

Mogelijkheden voor kostenbesparing Groot Het niet gebruiken van papier levert een kostenbesparing 

op. Gevolgkosten zijn de transportkosten welke niet meer 

ontstaan. 

Het voorhanden zijn van 
betrouwbare informatie 

Groot De gerelateerde gegevens met betrekking tot papier en 
het transport is direct afkomstig uit de BTL administratie. 
Voor de weergave van CO2 emissie bij de verschillende 
verwerking en toepassing methode is gebruik gemaakt 
van eerdere publicaties en die van de papier branche. 

Potentiële reductiebronnen Groot De keuze voor het vermijden van papier heeft direct 
invloed op de CO2 emissie van de keten. Doelmatige 

digitalisering zorgt voor mogelijk 90% reductie op papier 

Beïnvloedingsmogelijkheden matig Als verbruiker kunnen wij alleen ons eigen ketendeel 
beïnvloeden. Verder kunnen wij advies geven aan 

opdrachtgevers (gemeenten ed) om te kiezen voor een 

digitale verwerkingstechniek. Bij de producenten kunnen 
wij FSC of PDFC als inkoopeis stellen. 

 
Categorieën 
Het gebruikte papier wordt onderverdeeld in de volgende categorieën. 

 
 Toiletpapier 
 Schrijf en printpapier 
 Externe post 
 Eigen drukwerk 
 Verpakkingsresten 
 Notitie paper 
 Tekeningen 

 Ongevraagd drukwerk of post 
 Enveloppen 

 
Proces papierketen 

 

Grondstoffen 

Delven en 
transport 

Productie en 
opslag 

Toeleverancier 

Opslag en 
transport 

BTL Nederland 
ge- verbruik 

Afval recycling of 
verbranding 
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Grondstoffen : matige invloed 

De (primaire) grondstof voor papier is hout, daarnaast dient oud papier als één van de belangrijkste 
grondstoffen voor papier. De Nederlandse papier- en kartonindustrie gebruikt circa 80% oud papier als 

grondstof. Het hout dat wordt gebruikt voor de papierproductie is veelal afkomstig uit duurzaam 
beheerde houtplantages. BTL Nederland B.V. heeft invloed op deze fase van de keten door het aanbieden 
van haar afgedankte papierstroom en via haar duurzaam inkoop ambitie. 

 

  Papier Productie  : geen invloed   
De productie van papier kost veel energie. Uit benchmark gegevens van de papier- en kartonindustrie 
blijkt dat de Europese papierfabrieken tot de beste van de wereld behoren en zijn er in de sector veel 
initiatieven gestart om het energiegebruik binnen de sector te verlagen. Meer dan de helft van de door 

de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie. De sector is verantwoordelijk voor de 
productie van 27% van alle bio-energie in Europa. Grote Scandinavische papierfabrieken leveren zoveel 
energie, dat zij inmiddels ook als energieleverancier voor andere partijen gelden. 

 

Transport : middelmatige invloed 
De transportbewegingen van het papier dat binnen komt zijn lastig in kaart te brengen. De exacte 
productielocatie van het papier is niet bekend evenals de tussenopslag . Van het ongevraagde 
papier(drukwerk folders e.z.v.) is helemaal geen keten bekend en hoe het wordt verzonden. 
Het transport van het papier dat BTL Nederland B.V. verlaat is duidelijker. Voor de verzending van de 
producties maken wij gebruik van CO2 neutrale postbezorging door Post NL. De invloed in de upstream fase 
van de keten zit vooral in het vinden van toeleveranciers in haar directe omgeving zodat transportkilometers 
worden beperkt. 
Het oud (afval) papier wordt opgehaald door een erkende verwerker, hier zijn afspraken over de interval 
gemaakt. Maandelijks wordt het papier opgehaald. 

 

BTL Nederland B.V. : grote invloed 
Hoewel er binnen BTL Nederland geen directe CO2 emissie vrijkomt bij het gebruik van papier (printen e.d. 
zit in de scope 1 en 2 emissies) is BTL Nederland wel het belangrijkste onderdeel van de keten. Als adviseur 
is haar voornaamste product een vorm van rapportage. Dit gebeurt (nog steeds) voornamelijk op papier. 

Daarnaast is profilering vaak vormgegeven in folders, flyers en posters. 
BTL Nederland heeft vijf stromen voor haar papier: 

 
1. Inkoop van printerpapier op formaten A4 en A3 en de inkoop van drukwerk; 
2. Inkoop van schrijfblokken en ander schrijfpapier; 
3. Uitbesteed druk- en kopieerwerk; 

4. Inkoop toiletpapier; 
5. Post; Betreft ongevraagde poststukken zoals folders en catalogi en overige post zoals offerte 
aanvragen, facturen etc. 

 
Via de interne werkwijze en rapportagevormen kan BTL Nederland veel invloed uitoefenen op haar 
papierverbruik. Daarnaast kan zij als klant een sterke invloed uitoefenen op haar dienstverleners. 

 
Externen 
Een gedeelte van het papier dat BTL Nederland inkoopt wordt omgezet in producten voor haar klanten. Dit 
betreft met name offertes, rapportages en facturen. Daarnaast wordt een deel van het papier ingezet 
voor reclame-uitingen. De invloed die BTL Nederland heeft, bij haar klanten, is afhankelijk van de relatie. 
Met het slim aanbieden van alternatieve (papiervrije) producties kan BTL Nederland redelijk invloed 

uitoefenen op het papier dat voor externen geproduceerd wordt. 
 

Archief 
Een gedeelte van het papier wordt gebruikt voor het maken van producties maar zal BTL Nederland niet 
verlaten. Dit betreft met name de interne documenten ter goedkeuring en vrijgaven en algemene 
projectdocumenten die bewaard dienen te worden in het archief. Nadat de wettelijke bewaartermijn is 
verstreken wordt het papier uit de archieven versnipperd afgevoerd als papierafval. Hier heeft 
BTL Nederland zeker invloed op en zal met het meer en meer gebruiken van digitale archiveringsmethode 
langzaam aan verdwijnen. 
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Transport en verwerking : matige invloed 

 
Afval 
Papier afval wordt binnen BTL Nederland apart ingezameld en afgevoerd. Een gedeelte van het papier 

moet als vertrouwelijk worden behandeld. Dit papier wordt alvorens het wordt hergebruikt versnipperd. Het 
overige papierafval wordt direct ingezameld voor hergebruik. 
Het is niet uit te sluiten dat een klein gedeelte van het papier bij het restafval terecht komt. Deze fractie 
zal worden afgevoerd met het restafval en worden verbrandt in een AVI voor de productie van energie. 

Het toiletpapier wordt middels de riolering afgevoerd. Het positieve gedrag van de medewerkers zorgt 
ervoor dat het ontstaan van afval kan worden voorkomen. 

 

 

3 Resultaten papier keten (4.A.1) 
 

 

3.1 Hoeveelheid papier verdeling 

 
Uit de printerstanden is niet op te maken of er A4 of A3 is geprint. Omdat uit de factuurgegevens blijkt dat 
er slechts een geringe hoeveelheid pakken A3 papier zijn besteld in 2014 en het dus in een zeer groot 
percentage om A4 papier gaat is bij het omrekenen naar kilogrammen uitgegaan van het gewicht van A4 
papier. Het elektriciteitsverbruik van de printers is in scope 2 meegenomen. 

 
Schema verdeling categorieën. 

 

Briefpapier 2009-2015 (tm juni) 
 

100.000 

 
80.000 

 
60.000 

 
40.000 

 
20.000 

 
0 

Totale afname Totale afname Totale afname Totale afname Totale afname Totale afname Totale afname 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 
 
 

 
50.000 

45.000 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

Enveloppen 2009-2015 (tm juni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale afname  Totale afname  Totale afname  Totale afname  Totale afname  Totale afname  Totale afname 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 



Ketenanalyse 4.A.1./4.B.1 

Opdrachtgever: BTL Nederland B.V. / ketenanalyse 2  / versie: 8 / datum: 28-10-15 /Thema: Papier/  pagina: 9 van 13 

 

 

1.
24
8.
00
0

 

1.
44
2.
00
0

 

1.
32
9.
50
0

 

1.
28
1.
50
0

 

1.
16
7.
50
0

 

1.
04
5.
00
0

 

55
0.
00
0

 

 
 
 

 
1.600.000 

Kopieerpapier 2009-2015 (tm juni) 

 

1.400.000 
 

1.200.000 
 

1.000.000 
 

800.000 
 

600.000 
 

400.000 
 

200.000 
 

0 

Totale afname 
2009 

 
 
Totale afname 

2010 

 
 
Totale afname 

2011 

 
 
Totale afname 

2012 

 
 
Totale afname 

2013 

 
 
Totale afname 

2014 

 
 
Totale afname 

2015 

 

3.2 Resultaten in de keten 

 
Grondstoffen en productie 
De leveranciers van het papier is Office Depot (kopieerpapier). Office Depot betrekt het papier van Mondi 
Groep. Mondi Groep is een internationale papierproducent met belangrijke productielocaties. Het papier 
komt uit FSC/PEFC bossen in Rusland en Zuid Afrika. De milieurapportage is in te zien op 
http://www.mondigroup.com/products/desktopdefault.aspx/tabid-76/ 
Het door ons gebruikte “Green label” geeft aan minder CO2 uitstoot te bereiken van 25% per ton product. 

 
Activiteiten uit de keten worden samen beschreven aangezien het papier CO2 neutraal geproduceerd 
worden. Deze onderneming heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en heeft daarom een uitgebreide 
CO2 footprint voor zowel de eigen onderneming als het productieproces. Het hele proces wat valt onder 
deze onderneming is CO2 neutraal. Dit betekent dat alle CO2 wat vrijkomt tijdens het productieproces en 

het transport van het papier weer wordt gecompenseerd met de energie die wordt opgewekt met het afval 
van de onderneming. 

 
The aim of the Green Range is to give consumers the assurance that when you choose a product from the 
Green Range, you don’t compromise on environmental performance. While all industrial processes create 
emissions and waste, Mondi strives to produce eco-efficient products with the greatest possible reduction of 
waste and environmental emissions to water and air. We are able to measure the carbon footprint of all our 
paper mills and for each individual paper product we produce with our Product Carbon Footprint tool. In 
addition, several Green Range products, such as Color Copy, NAUTILUS® SuperWhite and our entire 
portfolio of high-speed inkjet papers are offered CO2 neutral. 

 
Op basis van eerder uitgevoerde onafhankelijk onderzoek, bij de universiteit van Utrecht blijkt dat de 
productie van papier een uitstoot produceert van 50 gram per A 4 vel daarom gaan wij van A4 80 gram voor 
deze analyse.(VNP en Senter Novem 2007/Deelproject 4: Duurzaamheid Anne Marie Droste November 2011.Universiteit 

Utrecht) 

Inkoop st papier totalen 

Brief/ envelopen/print 
Conversiefactoor 50 gram per vel Uitstoot CO2/ton 

1.146750 0.05 kg/co2 57,34 

Toeleveringen 
Uit de administratie van BTL Nederland blijkt dat op 10 locaties 6 keer papier is afgeleverd vanuit een 
regionaal depot. De leveranciers bevinden zich in een straal van 55 KM. Hieruit volgt 
Dat er 6 transportbewegingen zijn per vestiging (6*10=60*55km =3300 Km). Uitgaande van een transport 
van bulkgoederen minder dan 20 ton is de conversiefactor 

Toelevering papier Conversiefactoor SKAO Uitstoot CO2/KG 

3300 Km 0,295 kg/km 973,50 kg/0.98 ton 

http://www.mondigroup.com/products/desktopdefault.aspx/tabid-76/
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Dagelijks postbezorging levert een uitstoot van 208 dagen x 13=2704 x 55km =148.720KM 0,480 vervoer 
non bulk vrachtauto 3,5 Ton 

 
Toelevering poststukken Conversiefactoor SKAO Uitstoot CO2/KG 

148.720Km 0,48 kg/km 71.385,60 kg/71,39 ton 
 

Eigen emissie 
Het elektriciteitsverbruik is in scope 2 meegenomen. Onderstaande als voorbeeld opgenomen. Dit is nog wel 
verder te specificeren naar de betreffende printers. De Xerox 7435 heeft een TEC-waarde van 5.9, dat is in 
een jaar (5.9*52) 306.8 kWh per jaar. Aangezien het om 16 printers gaat is het totaal (306.8*16) 4937,6 
kWh per jaar. 
Uitgaande van de grijze stroom wordt in het CO2-Prestatieladder handboek een conversiefactor van 455 
gram CO2 per kWh gehanteerd. In totaal is door het energieverbruik van de printers dus (4937,6*0,455) 
2.246,61 kg CO2 uitgestoten. 

 
KWH printers Conversiefactoor SKAO Uitstoot CO2/KG 

4937,60 0,455 2.246,61 kg/2,25 ton 

 
Transport en verwerking 
Uit de administratie van BTL Nederland blijkt dat op 14 locaties 1000 liter papiercontainers geplaatst zijn. 
Deze worden maandelijks opgehaald. De verwerkers bevinden zich in een straal van 55 KM. Hieruit volgt 

Dat er 12 transportbewegingen zijn per vestiging (12*14=168*55km =9240 Km ) 
 

Afvoer papier Conversiefactoor SKAO Uitstoot CO2/Kg 

9240 0,295 kg/km 2.725,80 kg / 2,73 ton 
 

Het is dus niet eenvoudig te achterhalen op welke manier het papierafval van BTL Nederland B.V. is 
verwerkt en hoeveel CO2-uitstoot de afvalverwerking van papier precies heeft veroorzaakt. Daarom wordt 
gebruik gemaakt van algemene cijfers. Er is geen eenduidige conversiefactor voor de verwerking van 
afvalpapier beschikbaar. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid variabelen, zoals de methode van 
verwerking (verbranding, recycling) het transport en de voortschrijdende techniek. 
In een studie van Prognos AG6 wordt gesteld dat 1 kg papier in de afvalverwerking tot ongeveer 1 kg CO2 

uitstoot leidt. BTL Nederland B.V. maakt gebruik van dit cijfer omdat het een brede studie betreft die uit 
gaat van gemiddelden. In ons geval gaat het bij gebruik van deze conversiefactor om de uitstoot van 1 KG 
CO2 . Het is niet bekend of de containers volledig gevuld zijn tijdens de legging vandaar dat wij gebruik 

maken van de kengetallen van Stimular. Dit houdt in, dat per FTE inkoop papier in kilogram, de factor voor 
afval met 1,63 (kengetal papierafval 67,5Kg per fte/ door papierinkoop 41,3 per fte) toeneemt. Belangrijk 
hierbij is de verspilling van ingekomen poststukken en leesobjecten welke in het afval belanden. Dit 
betekend voor BTL (1.146.750*1,63*0,005) is 9346 Kg papierafval. 

Bron :http://www.stimular.nl/uploads/files/Milieubarometerrapport_StichtingStimular_2012_.pdf 

 
Verwerking Conversiefactoor Uitstoot CO2/Kg 

9346 kg 1 9346 Kg/ 9,35 ton 
 

Totale uitstoot in keten 
Het gebrek aan eenduidige emissiefactoren voor papierverbruik maakt het kwantificeren van de keten niet 
eenvoudig. BTL Nederland B.V. heeft zoveel mogelijk gebruik gemaakt van specifieke factoren en heeft alleen 
bij een gebrek aan mogelijkheden algemene factoren gehanteerd. Initiatieven als Paper Profile helpen om de 

emissie van specifieke merken en typen papier vast te stellen. De specifieke situatie kan een grote invloed 
hebben op de werkelijke emissie en het is dan ook begrijpelijk dat er discussie is over algemene 
emissiefactoren binnen de papierketen. BTL Nederland wil zich hierin verdiepen en zo een voorbeeld geven 
door te streven naar het gebruik van situatie- specifieke emissiefactoren. Tegelijkertijd pleit BTL Nederland 
voor meer openbaarheid en vergelijkbaarheid van de emissiefactoren. 

 
Inkoop st papier A4 80 gram Conversiefactoor 50 gram per vel Uitstoot CO2/ton 

1.146750 0.05 kg/co2 57,34 

http://www.stimular.nl/uploads/files/Milieubarometerrapport_StichtingStimular_2012_.pdf
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Toelevering papier Conversiefactoor Uitstoot CO2/ton 

3300 Km 0,295 ton/km 0,98 

Toelevering poststukken Conversiefactoor Uitstoot CO2/ton 

148.720Km 0,480 ton/km 71,39 

KWH printers Conversiefactoor Uitstoot CO2/ton 

4937,60 0,455 2,25 

Afvoer papier Conversiefactoor Uitstoot CO2/ton 

9240 0,295 2,73 

Verwerking Conversiefactoor Uitstoot CO2/ton 

9346 kg 1 9,35 

Totale uitstoot papier  144,04 ton 
 

Reductie 
Om de CO2-emissie van het papierverbruik te reduceren, worden de volgende stappen gezet: 

 
1. nauwkeuriger vaststellen CO2-emissie diverse soorten welke gebruikt worden. (kan het beter) 

2. beperken van het papierverbruik. 
3. veranderen van leverancier of papier met optimalere CO2-footprint betrekken. (compensatie) 

 
Nauwkeuriger vaststellen CO2-emissie papier 
De eerste stap in de reductie van de CO2-emissie van de papierketen is het nauwkeuriger vaststellen ervan. 
Deze stap richt zich met name op de emissie van het papier, omdat hiervan de productielocatie(s) onbekend 
zijn. 
Hiervoor wordt een nadere inventarisatie gemaakt van: 

 

    CO2-emissie van de productie van hout/pulp en papier van het papier, 
    CO2-emissie van het transport van het papier. 
    Opvragen footprint per ingekochte papiersoort 

 
Dit wordt jaarlijks vastgesteld, waarbij ook steeds de gegevens van het Office Depot papier (en eventuele 
andere leveranciers) worden geactualiseerd 
het resultaat van deze maatregel is dat de effectiviteit van de te nemen maatregelen nauwkeuriger te 
monitoren is. 

 
Beperken van het papierverbruik 
De tweede stap in de reductie van de CO2-emissie van het papier betreft het beperken 
van het papierverbruik. Het gaat hierbij om het stimuleren van: 

    dubbelzijdig printen en kopiëren, 

    het voorkomen dat verkeerd wordt geprint en gekopieerd waardoor uiteindelijk meer papier wordt 
verbruikt (dit kan bijvoorbeeld door het instellen van templates voor brieven, notities, rapporten etc) 

    zoveel mogelijk digitaal verspreiden van notities, brieven, tekeningen, rapporten 
     niet printen van notities, brieven, tekeningen, rapporten, etc. die ook digitaal kunnen worden 

gelezen, 

    alle inkomende stukken direct digitaliseren. 
    Digitaliseren van papierstromen intern en extern (digitale loonstrook, digitale facturen) 

 
Veranderen van leverancier 
De derde stap in de reductie van de CO2-emissie van de papierketen is het onderzoeken van de mogelijkheid 

om ander papier,van dezelfde leverancier, te kopen of andere leveranciers te kiezen voor de levering van het 
papier. Daarbij worden de bestaande inkoopvoorwaarden uitgebreid met het doel om duurzaam in te kopen 
op CO2-emissie. 
Een andere optie is voor intern gebruik,voortaan ander papier in te zetten. Het intern te gebruiken papier 
betreft recycle papier met het keurmerk Recyconomic Evolution White 100 ofwel ‘blauwer Engel’. 

 
Monitoren voortgang 
Om de voortgang van de reductie van CO2-emissie van de papierketen te monitoren, wordt jaarlijks de 

balans opgemaakt. Daarbij wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van het papierverbruik. Daarnaast wordt 
jaarlijks een inventarisatie gemaakt van de CO2- emissie van de producenten/leveranciers van het papier. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

 

Bij het benoemen van reductiedoelstellingen en maatregelen is het niet alleen van belang hoeveel CO2 
hiermee bespaard kan worden, maar ook hoeveel invloed BTL Nederland B.V. heeft op het deel van de 
keten. 

 
De belangrijkste mogelijkheid om de uitstoot van de gehele keten te reduceren is een groter deel van het 
papier te gaan vermijden. Hiervoor zullen ICT maatregelen nodig zijn ook op productieniveau. Een voorbeeld 
hiervan is het digitaal melden van KLICK. Kaarten worden dan digitaal ontvangen maar moeten dan fysiek 
op werkplek zijn (print) 

 
SCM Diensten geeft aan dat de CO2 uitstoot binnen deze ketenanalyse vergelijkbaar is met het landelijke 
gemiddelde. Belangrijk is om te onderzoeken waaraan dit in de keten ligt. 

 
Een beter inzicht ontstaat door de keten op detailniveau in beeld te brengen. Pas dan komen de detail 
kenmerken aan het licht die kunnen worden beïnvloed, om de CO2-emissie terug te dringen. Een dergelijke 
aanpak maakt ook inzichtelijk waar nog meer informatie benodigd is. Zo worden in veel emissiefactoren die 
voor papier worden gebruikt het delven van de grondstof (de houtkap) en het transport naar de fabriek niet 
meegerekend. 
De ketenaanpak geeft inzichten die het keuzeproces voor nieuwe producten zal beïnvloeden. Zo zal bij de 
mogelijk toekomstige keuze voor een nieuw type papier de herkomst en de transportafstand mee worden 
genomen bij de afweging. 

Door deze ketenanalyse kan degene die het papier inkoopt de reductiemaatregelen motiveren naar klanten 
en leveranciers. Hiermee geven wij een signaal af bij de keten organisaties papier. 

 
BTL Nederland B.V. heeft de ambitie om tot 2020 in de keten van papier 40% CO2 uitstoot terug te dringen 
t.o.v. het basisjaar. 
Dit bereiken wij door het vergroten van het aandeel ICT binnen de werkorganisatie. Hierdoor wordt het 
aandeel vermeden CO2 groter. 

 
Uit bovenstaande analyse blijkt dat BTL Nederland BV zich in de middenmoot bevind ten opzichte van 
branche genoten. 

 
De uitgevoerde ketenanalyse laat duidelijk zien dat de CO2 emissies die ontstaan bij de papierketen, de 
verwerking ,het transport en de emissies die bespaard worden van vergelijkbare grootte kunnen zijn. 

Hiermee is duidelijk dat, indien BTL Nederland B.V. binnen deze keten grip wil behouden op de CO2 emissie, 
zij zowel de verwerking als ook de processen bij de inkoop moeten blijven monitoren. 

 
Reductiedoelen Keten Scope 3 

Methode Besparing Scope 

Toename milieugunstigere verwerking (regionale producten 
inkopen in papier keten) 

20% 3 

Naar papier met keurmerk CO2 neutraal 25% 3 

Toepassen dubbelzijdig printen 6% 3 

ICT maatregelen printverliezen voorkomen 5% 3 

Training medewerkers 5% 3 

ICT maatregel digitaliseren papierstromen 20% 3 

Afspraken maken met leveranciers digitale bezorgen post 10% 3 

Digitaal verspreiden van correspondentie 8% 3 
 

De uitstoot scope 3 papier van BTL Nederland B.V. is vergelijkbaar met andere groenaannemers op het 
SKAO platform. In de totale keten is het grootste belang dat vooraf afgestemd wordt hoe afhankelijk de 
samenwerkende partners in de keten van elkaar zijn.  De verwerker kan alleen goed produceren als de 
grondstof (papier) in voldoende mate en aan een vooraf afgesproken kwaliteit voldoet. Afnemers van het 
eindproduct zijn de laatste schakel in dit proces dit is onder meer BTL Nederland. 
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5 Bronnen 
 

Administratie BTL Nederland B.V. 

http://www.mondigroup.com/products/desktopdefault.aspx/tabid-76/ 

Appendix C van de GHG Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard (WBCSD/WRI, september 2011) 

 
Handboek CO2-prestatieladder 2.2, 4 april 2014 Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen 

 
Corporate Accounting & Reporting standard GHG-protocol, 2004 

 
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard GHG-protocol, 2010a 

 
Product Accounting & Reporting Standard GHG-protocol, 2010b 

 
Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle assessment – Requirements and guidelines 

 
NEN-EN-ISO 14044 

 
NEN-EN-ISO 50001 

 
ISO14064-1: 2006 Greenhouse gases – Part1 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v3 

http://www.klimaatplein.com/gratis-co2-calculator 

www.milieudatabase.nl Nationale Milieudatabase 

http://edepot.wur.nl/160737 Alterra-rapport 2064 

http://www.afvalwijzer.nl/web/afvalwijzer/effect-afval-scheiden-berekenen.htm 

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/article/klimaatpanel-somberder-over-co2-uitstoot 

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

SBK (2012) Nationale Milieu Database v1.1, 15-09-2012 
 

Deelproject 4: Duurzaamheid Anne Marie Droste November 2011.Universiteit Utrecht 

http://vnp.nl/papier-karton/statistieken/ 

http://www.fimo.dk/develop/bin-debug/index.swf 

 
Prognos AG, Resource savings and CO2 reduction potentials in waste management in Europe and the possible contribution to the CO2 
reduction target in 2020, summary, 2008, p.12. 

 
http://www.mondigroup.com/products/desktopdefault.aspx/tabid-76/ 

http://www.stimular.nl/uploads/files/Milieubarometerrapport_StichtingStimular_2012_.pdf 

http://docplayer.nl/1523542-Milieubarometerrapport-2014-2014-mei-t-m-dec.html 
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