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1 INLEIDING
Dit rapport geeft een analyse weer van de meest materiële scope 3 emissies van HR Groep BV. Ook
wordt in dit rapport het kwaliteitsmanagementplan voor HR Groep BV beschreven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO2 prestatieladder.

Conform het GHG- protocol wordt onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van emissies (scopes).
Deze 3 bronnen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn directe en indirecte emissies.
Scope 1: De directe emissies. De door de eigen organisatie, gebruikte gassen en brandstoffen
van bijvoorbeeld machines en wagenpark.
Scope 2: De indirecte emissies. Dit zijn de emissies die ontstaan zijn door de opwekking van
elektriciteit en die gebruikt worden door de eigen onderneming. Volgens de CO₂ prestatieladder vallen “de eigen auto zakelijk gebruikt” en “de zakelijke vliegtuig kilometers” ook onder
deze scope. Het GHG protocol schrijft deze twee toe aan de scope 3.
Scope 3: De overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van bronnen die geen
eigendom zijn van het bedrijf zelf. Hier vallen bijvoorbeeld verkeer, productie van aangekochte
materialen en transport van de aangekochte materialen onder.
Het is niet de bedoeling alle scope 3 emissies in kaart te brengen, aangezien dit een disproportionele
inspanning zou vergen. Het startpunt is een analyse van 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.
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In deze paragraaf wordt nader in gegaan op de verschillende scope 3 activiteiten van HR Groep BV.
Dit gebeurt aan de hand van de indeling zoals weergegeven in het GHG Protocol Corporate Value
Chain (Scope 3) Standard
Categorie indeling upstream en downstream scope 3
Hieronder worden de categorieën weergegeven waarin de scope 3 in is onderverdeeld, conform de
CO2-prestatieladder.
Upstream

Downstream

1
2
3

9
10
11
12
13
14
15

4
5
6
7
8

Aangekochte goederen en diensten
Kapitaal goederen
Brandstof en energie gerelateerde activiteiten
(niet opgenomen in scope 1 of scope 2)
Upstream transport en distributie
Productieafval
Personenvervoer onder werktijd (scope 2)
Woon-werkverkeer
Upstream geleasete activa

Downstream transport en distributie
Ver- of bewerken van verkochte producten
Gebruik van verkochte producten
End-of-life verwerking van verkochte producten
Downstream geleasete activa
Franchisehouders
Investeringen

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 stap 1 en 2. Vervolgens is één waardeketen geselecteerd en
nader geanalyseerd in een afzonderlijke ketenanalyse.
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2 BEDRIJFSBESCHRIJVING
De HR Groep bestaat uit verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van verkeersveiligheid, bewegwijzering en straatmeubilair. Met deze producten helpen wij overheidsinstanties en
andere organisaties om de verkeersveiligheid en het gemak voor weggebruikers te verbeteren.
De producten staan niet alleen langs wegen maar ook in stadscentra, op bedrijfsterreinen, rondom
scholen, in toeristisch-recreatieve gebieden, enz. Tevens verzorgt HR Groep interne bewegwijzering.
Historie
HR Groep is sinds 2008 de verzamelnaam van een aantal bedrijven gespecialiseerd op het gebied
van verkeersveiligheid, straatbeeld en bewegwijzering. Een van die bedrijven is Holland Reliëf, een
familiebedrijf dat in de zomer van 1972 is opgericht. De focus lag toentertijd op de metaalbewerking en
het graveren van objecten. Op ambachtelijke wijze werd een breed scala aan producten vervaardigd,
zoals gegraveerde bewegwijzering en postkasten. In de loop van de jaren zeventig is de basis gelegd
voor de verkeersindustrie.
Jarenlange expertise op het gebied van bewegwijzering is verder opgebouwd en uitgebreid. Heden
vormt deze onderneming een onderdeel van de HR Groep; een optelsom van kwaliteiten van organisaties verspreid over het gehele land die elkaar aanvullen.
Primair proces
HR Groep realiseert verkeersborden, bewegwijzering en verkeersgerelateerde producten. Hieronder
vallen RVV verkeersborden, wegportalen, dynamische bewegwijzering en matrix borden. De voorkomende werkzaamheden in de diverse soorten projecten zijn:
- Sales en opdrachtverwerving
- Ontwerpen
- Engineering, planning en inkoop van materialen en arbeid
- Productie
- Plaatsing van het product
- Nazorg gedurende de onderhoudstermjin
Secundaire proces
Op kantoor en in de fabriek worden de volgende ondersteunende taken uitgevoerd.
- Calculatie
- Administratie
- Magazijn materiaal
- Productie van hulpmaterieel
Overzicht van uitbestede taken
- Transport van de goederen
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3 METHODE SCOPE 3 ANALYSE

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 en activiteiten voor bedrijfsvoering
HR Groep koopt materialen en diensten in die in scope 3 vallen:
Afval: de gegenereerde uitstoot wordt geïnventariseerd. Deze emissiebron wordt structureel
opgenomen in de scope 3 inventarisatie.
Woon-werkverkeer: de gegenereerde uitstoot wordt geïnventariseerd. Deze emissiebron wordt
structureel opgenomen in de scope 3 inventarisatie.
Transport halffabrikaten en einproducten: de gegenereerde uitstoot van de externe transpor
teurs wordt geïnventariseerd.
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Ketens van activiteiten
Voor het primaire proces worden de volgende activiteiten en materialen ingekocht:
Aluminium plaatwerk en aluminium profielen
Foliemateriaal
Stalen palen
De methode van berekenen van de CO2 uitstoot is minder nauwkeurig op de volgende punten:
Bij alle materiaalafleveringen wordt er vanuit gegaan dat het om een enkele reis gaat, aangezien aangenomen mag worden dat de transporteur meerdere afleveradressen heeft en niet
“leeg” terug rijdt.
Er wordt vanuit gegaan dat het vestigingsadres van de leverancier gelijk is aan het verzendadres. Er bestaat de mogelijkheid dat de goederen vanuit een andere locatie worden verstuurd.
Er wordt vanuit gegaan dat de leveranciers niet werken met tussenpersonen die eventuele leveringen uitvoeren.
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4 UITSTOOT CO2 PER CATEGORIE
4.1 Grove berekening scope 3 emissie
Conform eis 4.A.1 Handboek CO2-Prestatieladder 2.1 wordt de keuze voor de verdiepende ketenanalyse gebaseerd op een rangorde van meest materiële scope 3 emissiebronnen. Deze rangorde is bepaald op basis van twee navolgende stappen:
1. Vaststellen belangrijkste scope 3 hoofdcategorieën conform Corporate Value Chain (scope 3) – Accounting and Reporting Standard (zie ook Handboek toelichting eis 4.A.1). Daarbij is vooral gekeken
naar de omvang en mate van beïnvloedbaarheid als het gaat over reductiemaatregelen (zie tabel 2).
2. Op basis van de analyse van de hoofdcategorieën is vervolgens een selectie van de top 6 van
scope 3 subcategorieën gemaakt. De rangorde geeft aan voor welke emissies in scope 3 van HR
Groep het voor de hand ligt om een reductie-aanpak op te ontwikkelen. (Tabel 3)
4.2 Belangrijkste scope 3 hoofdcategorieën
Eerst wordt in Tabel 1 een beknopte toelichting gegeven op hoe de verschillende scope 3 hoofdcategorieën van toepassing zijn voor HR Groep. Vervolgens zijn in Tabel 2 de bijbehorende CO2 emissies
gegeven voor de relevante hoofdcategorieën. Tot slot wordt in tabel 3 de top 6 van meest materiële
emissies van subcategorieën gegeven.
4.3 Upstream CO2
Nr

Categorie

Van toepassing bij HR Groep

1

Aangekochte goederen en diensten

2

Kapitaal goederen

3

4

Brandstof en energie gerelateerde
activiteiten (niet opgenomen in
scope 1 of scope 2)
Transport en distributie (upstream)

5

Productieafval

6

Personenvervoer onder werktijd
(valt conform SKAO in scope 2)

7
8

Woon-werkverkeer
Upstream geleasete activa

Het betreft de inkoop van materialen zoals: aluminium plaatwerk, aluminium profielen, stalen palen, folies, inkten, lakken en diverse elektronica
onderdelen.
In 2018 zijn er geen grote investeringen gedaan. De machines die gebruikt worden binnen de productie van de HR Groep worden lange tijd
gebruikt. De meeste CO2 uitstoot is dan ook opgenomen in scope 2
(elektra). Bij de aankoop van auto’s en materieel zal HR Groep rekening houden met de hoeveelheid CO2 uitstoot.
Niet van toepassing. HR Groep ontplooit geen energie gerelateerde activiteiten. Verbruik energie en brandstoffen en daaraan gerelateerde upstream activiteiten zijn in Scope 1 en 2 verwerkt.
Berekend aan de hand van inschatting van het aantal transportbewegingen per jaar.
Het afval wat vrijkomt, zijn materialen die goed hergebruikt, gerecycled
of omgezet worden in energie door verbranding.
De grootste uitstoot zal dan ook het vervoer zijn.
Niet van toepassing. Vrijwel alle medewerkers maken gebruik van een
bedrijfsauto of declareren de gereden kilometers. Dit houdt in dat de
verbruikscijfers zijn meegenomen in de berekening van de uitstoot in
scope 1 en 2.
Er is geen uitstoot in deze categorie.
Er is geen uitstoot in deze categorie.
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4.4 Downstream CO2
Nr

Categorie

Databron en kwaliteit

9

Transport en distributie (downstream)

10

Ver- of bewerken van verkochte producten

11

Gebruik van verkochte producten

12

End-of-life verwerking van verkochte
producten

13
14
15

Downstream geleasete activa
Franchisehouders
Investeringen

Gereed product worden in opdracht van klanten naar locaties getransporteerd, waarvoor gebruik gemaakt wordt van twee externe transporteurs.
De producten die verkocht zijn, zijn over het algemeen opgebouwd uit
vastgestelde onderdelen (wet en regelgeving).
Deze producten zijn o.a. van staal en aluminium. Deze producten zijn
bijna 100% recyclebaar.
De folie incl. de belettering heeft een levensduur van 20 jaar.
De uitstoot in deze categorie kan op jaarbasis als nihil worden beschouwd.
Bij elektronische bewegwijzering, parkeer- en tunnelsystemen is energieverbruik van toepassing, maar het inventariseren van deze verbruiken bij klanten is disproportioneel. Tevens is dit verbruik zeer klein in
relatie tot de andere genoemde categorieën.
Aan het einde van de gebruiksduur worden de producten door de
klanten verwijderd en afgevoerd. De gebruikte materialen aluminium
en staal zijn zeer goed recyclebaar. De uitstoot in deze categorie
wordt derhalve als nihil beschouwd.
Er is geen uitstoot in deze categorie.
Er is geen uitstoot in deze categorie.
Er is geen uitstoot in deze categorie.

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 anderen 5 criteria: invloed, risico, kritisch voor stakeholders,
outsourcing, overige.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de – op grove wijze berekende – omvang en beïnvloedbaarheid van de vijf van toepassing zijnde en daarmee relevante scope 3 hoofdcategorieën.
4.5 CO2-uistoot per categorie
Voor de berekening van de CO2-uitstoot per categorie is uitgegaan van de vestiging Rijswijk. Deze
vestiging is representatief voor de overige vestigingen. De totale omzet van de HR Groep bedroeg in
2018: ca. € 36 miljoen. De omzet van HR Groep Rijswijk bedroeg in 2018: ca. € 14 miljoen. Dit komt
overeen met ca. 40% van de totale omzet.
De CO2-uitstoot in scope 3 voor de gehele HR Groep zal worden berekend op basis van bovengenoemde omzetverdeling.
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Upstream
Nr

Categorie

Hoeveelheid

CO2-uitstoot

Beïnvloedbaarheid
(groot/middel/klein)

1

Aangekochte goederen
en diensten

Aluminium: 499.087 kg
Folies: 102.577 m²
Stalen palen: 233.000
kg

135,9 ton

Klein voor wat betreft het type materiaal en groot voor wat betreft de
hoeveelheid. Vanuit wetgeving is
veelal voorgeschreven welke materialen verplicht moeten worden gebruikt. Echter HR Groep kan door
het ontwerpen en de productiewijzen er voor zorgen dat minder materiaal per product hoeft te worden
ingekocht.

Kapitaal goederen
Brandstof en energie
gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in
scope 1 of scope 2)
Transport en distributie
(upstream)

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

69.434 km
*Toelichting,
zie hieronder

96,9 ton
*Toelichting,
zie hieronder

Klein, er is slechts keuze uit een beperkt aantal leveranciers en de invloed op de ritplanning van de leveranciers is nihil.

5

Productieafval

5% van hoeveelheid
aangekochte goederen

5% van 135,9
ton -= 6,8 ton

Groot, het ontstaan van afval is direct gerelateerd aan productieactiviteiten

6

Personenvervoer onder
werktijd (valt conform
SKAO in scope 2)
Woon-werkverkeer
Geleasete activa

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
TOTAAL
HR Groep Rijswijk
TOTAAL
HR Groep

N.v.t.
N.v.t.
239,3 ton

2
3

4

7
8

*Toelichting,
zie hieronder

598,2 ton

Downstream
Nr

Categorie

Hoeveelheid

CO2-uitstoot

Beïnvloedbaarheid
(groot/middel/klein)

9

Transport en distributie (downstream)

11.223 km
*Toelichting,
zie hieronder

36,25 ton
*Toelichting,
zie hieronder

Middelgroot, eindproducten worden
veelal op afroep geleverd, maar HR
Groep heeft de mogelijkheid om efficiënte ritten te laten plannen.

10

Ver- of bewerken van verkochte
producten
Gebruik van verkochte producten
End-of-life verwerking van verkochte producten
Downstream geleasete activa
Franchisehouders
Investeringen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
TOTAAL
HR Groep
Rijswijk
TOTAAL
HR Groep

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
36,25 ton

11
12
13
14
15

90,6 ton
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4.5 CO2-uitstoot ingekochte goederen en diensten (upstream)
Voor de berekening van de CO2-uitstoot in deze categorie, zijn de volgende producten/halffabrikaten
meegenomen.

1

2
3

Categorie
Folie

Leverancier
3M

Hoeveelheid
102.577 m²

Aluminium
plaatmateriaal
Palen

Novelis

499.087 kg

HR Groep
Emmen

Barteling: 44 ton
Thyssen Krupp: 44 ton
Van Leeuwen: 33 ton
Hacquebord: 112 ton
Totaal: 233 ton

Conversiefactor
0,5 kg per m² folie en
2,65 kg CO2 eq/kg
(bron: Agmi-scope 3
analyse)
8,66 kg CO2 eq/kg
(bron: Agmi-scope 3
analyse)
2,62 kg CO2 eq/kg
(bron: Agmi-scope 3
analyse)

CO2-uitstoot
135,9 ton

4.322 ton
610,5 ton

4.6 CO2-uitstoot transport en distributie (upstream)

1

2

3

Categorie
Folie

Leverancier
3M

Aluminium
plaatmateriaal

Novelis

Palen

HR Groep
Emmen

3

Palen

SHW

4

Beugels

Groen
Metaal

Toelichting
3M is gevestigd in Neus (Duitsland). De enkele reisafstand
van Neus naar Rijswijk is 243 km. In totaal bedroeg het aantal leveringen in 2018: 176. Er wordt vanuit gegaan dat de
transporteur leeg terugrijdt. Hierdoor wordt gerekend met 2 x
243 km per levering (= 486 km).
Er wordt hierbij echter van uitgegaan dat de transporteur niet
alleen goederen voor HR Groep aflevert. We gaan ervan uit
dat per vrachtwagen ca. 20% van de laadruimte bestemd is
voor HR Groep Rijswijk.
Het totaal aantal km komt hiermee op:
486 km x 176 x 20% = 17.107 km
Novelis is gevestigd in Plettenberg (Duitsland). De borden
worden geleverd bij de vestiging Leek en vervolgens (na bewerking) getransporteerd naar de vestiging Rijswijk. De leverancier verzorgt zelf het transport naar Leek. Het transport
van Leek naar Rijswijk wordt met eigen transport gedaan en
is reeds opgenomen in scope 1.
De enkele reisafstand van Plettenberg naar Leek is 322 km.
In 2018 gaat het om 37 leveringen (waarvan ca. 1/3 deel bestemd voor Rijswijk. Omdat ervan uit wordt gegaan dat de
transporteur leeg terug rijdt, wordt per levering 2 x 322 km
gerekend. Hiermee komt het totaal op 23.828 km x 0,33.
Een deel van de palen wordt vanuit de vestiging Emmen
rechtstreeks geleverd aan de vestiging Rijswijk. Een ander
deel wordt rechtstreeks vanuit Emmen geleverd aan de klant.
De enkele reisafstand van Emmen naar Rijswijk is 230 km.
Het aantal leveringen vanuit Emmen naar Rijswijk bedroeg in
2018: 60.
Het aantal rechtstreekse leveringen naar klanten van HR
Groep Rijswijk vanuit Emmen bedroeg in 2018: 140
Groen Metaal is gevestigd in Purmerend De enkele reisafstand van Purmerend naar Rijswijk is 80 km.
Het aantal leveringen van Groen Metaal bedroeg in 2018: 73
Uitgangspunt is dat ca. 10% van de lading betrekking heeft
op HR Groep.
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TOTAAL
CO2-uitstoot wordt berekend op basis van een gemiddeld
brandstofverbruik van een vrachtwagen van 1 liter per 2 km.
Dit betekent dat het totaal aantal liters diesel dat wordt verbruikt wordt ingeschat op ca. 30.000 liter.

69.434 km
96,9 ton

4.7 CO2-uitstoot verwerking afvalstoffen
Er wordt uitgegaan van een productieverlies van 5% ten opzichte van de hoeveelheid aangekochte
goederen.
4.8 CO2-uitstoot transport en distributie (downstream)
Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën. Te weten:
1. Leveringen met pakketdienst DPD. Het betreft voornamelijk handelsartikelen.
2. Leveringen met vaste transporteur (Contra)

1

Categorie
Borden

Transporteur
Comtra

2

Borden

DPD

Toelichting
Op basis van gegevens die zijn verstrekt door Comtra is
gebleken dat er in 2018 in totaal 68.138 km voor HR Groep
Rijswijk is gereden. Hierop wordt een correctiefactor van
70% toegepast omdat deze transporteur niet uitsluitend lading van HR Groep meeneemt. Het totaal aantal km komt
hiermee uit op ca. 47.700 km
Om het aantal kilometers voor HR Groep te bepalen is het
aantal afleveradressen bepaald waarop DPD in 2018 voor
HR Groep Rijswijk heeft bezorgd. Hierbij is gemiddeld uitgegaan van 5 km per afleveradres. Dit is gebaseerd op de
aanname dat een koeriersdienst gemiddeld 250 km per
dag aflegt en hierbij op 50 afleveradressen kan bezorgen.
Het aantal afleveradressen bedroeg in 2018: 1.683.
Het aantal km komt hiermee op 8.415 km
TOTAAL
CO2-uitstoot wordt berekend op basis van een gemiddeld
brandstofverbruik van een vrachtwagen + bestelbus van 1
liter per 5 km. Dit betekent dat het totaal aantal liters diesel
dat wordt verbruikt wordt ingeschat op ca. 11.223 liter.
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5 INSCHATTING RANGORDE MEEST MATERIELE EMISSIE
5.1

BEPALING RELATIEVE OMVANG KWALITEIT

Om tot de keuze te komen welk product het meest geschikt is om als ketenanalyse te gebruiken is er
een analyse uitgevoerd naar waar de meeste kans van slagen om tot CO2 reductie te komen in de keten.
PMC’s sectoren en activiteiten

Omschrijving van activiteit waarbij
CO2 vrijkomt (zie H3 voor uitstoot)

Productie en
leveren van
borden

Upstream
1
Aangekochte goederen en diensten
2
Kapitaal goederen
3
Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in scope 1 of scope 2)
4
Upstream transport en distributie
5
Productieafval
6
Personenvervoer onder werktijd
(valt conform SKAO in scope 2)
7
Woon-werkverkeer
8
Upstream geleasete activa
Downstream
9
Downstream transport en distributie
10 Ver- of bewerken van verkochte
producten
11 Gebruik van verkochte producten
12 End-of-life verwerking van verkochte producten
13 Downstream geleasete activa
14 Franchisehouders
15 Investeringen

Relatief belang van
CO2-belasting

Score
(A x B)

Rangorde
**

(A)
3

Potentiële invloed van HR
Groep op
CO2 uitstoot*
(B)
1

3

2

-

-

-

-

2
1
-

1
1
-

2
1
-

3
4
-

(A)
3

(B)
2

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) te verwaarlozen / (2) klein / (3) middelgroot / (4) groot

Aan de hand van deze beoordeling komt downstream transport en distributie naar voren als meest
materiële emissie.
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ONDERBOUWING KEUZE KETENANALYSE

Bij de keuze van de ketenanalyse is wordt alleen uitgegaan van de hoeveelheid gebruikte materialen.
Bij de keuze van de ketenanalyse wordt (conform het GHG-protocol) gekeken naar de volgende criteria:
relevantie;
mogelijkheid voor kostenbesparing;
het voorhanden zijn van betrouwbare informatie;
potentiële reductiebronnen;
beïnvloedingsmogelijkheden.
Relevantie

Groot

De verkoop en plaatsing van verkeersborden vormt een
belangrijk onderdeel van de omzet van de HR Groep.

Mogelijkheden voor kostenbesparing

Groot

Een verbetering in de productieprocessen kan een significante kostenreductie opleveren. Potentiële efficiencywinst
is te behalen in ontwerp, planning, transport, materiaalsoort en materiaal hoeveelheden.

Het voorhanden zijn van betrouwbare informatie

Groot

Er zijn al diverse studies gedaan naar onderdelen van
deze keten (aluminium, bamboe, recycling). HR Groep
en haar leveranciers beschikken over veel eigen operationele gegevens en zijn bereid deze te delen.

Potentiële reductiebronnen

Middel

Doordat de emissie bij de winnings- en verwerkingsprocessen van de belangrijkste bestanddelen van het verkeersbord groot is, is er in deze fase winst mogelijk.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Middel

HR Groep heeft invloed op leveranciers en transport. Het
ontwerp is grotendeels bepaald door de wet- en regelgeving en is moeilijk te beïnvloeden.

Door HR Groep is vanaf het begin van de ontwikkeling rekening gehouden met het minimaliseren van
de milieu-impact van zowel de gebruikte materialen, productie en transport. Reductiemaatregelen zullen in eerste instantie dan ook relatief beperkt zijn.
Geconcludeerd kan worden dat de productie van primair aluminium de belangrijkste CO 2 uitstoot veroorzaakt. Het terugdringen van het percentage primaire grondstoffen in de halffabricaten zal een groot
effect hebben op de totale milieuscore van het verkeersbord. Nu wordt al 95% van het aluminium in
GWW gerelateerde producten gerecycled. Echter zal bij een blijvende groeiende vraag naar aluminium op de wereldmarkt het percentage benodigd primair aluminium niet dalen.
Daarom is het realistischer te stellen dat milieueffecten vooral verminderd zullen worden indien verdere verbeteringen in de winning- en productieprocessen van aluminium worden gerealiseerd. Met
name de elektrolysefase is verantwoordelijk voor een hoog energieverbruik. De afgelopen jaren is al
30% minder energie nodig per ton aluminiumproductie en is de uitstoot van schadelijke stoffen verminderd. Ook worden verbeteringen gerealiseerd bij de winning van bauxiet en de opslag van red mud.
Potentiële CO2-reductiemaatregelen in de levenscyclus van verkeersborden zijn:
In samenwerking met de leverancier van het aluminium onderzoeken van aluminiumsoorten die bestaan uit een zo hoog mogelijk percentage gerecycled aluminium. Voorwaarde hierbij is uiteraard dat
dit geen enkele consequentie mag hebben voor de sterkte of andere kwaliteitseisen aan het verkeersbord.
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Daarnaast wordt voortdurend aandacht besteed aan een efficiënte planning van het transport van de
aluminiumleverancier naar de productielocaties van HR Groep waardoor met een minimaal aantal ritkilometers en met een maximale beladingsgraad het transport kan worden verzorgd.
In de productiefase worden in samenwerking met leveranciers van machines en apparatuur maatregelen doorgevoerd die resulteren in een verlaging van het energieverbruik en terugdringen van afval en
uitval van de grondstoffen.
Voor de verwerkingsfase geldt dit eveneens. Aangezien het recyclen van de gebruikte materialen een
zeer positieve bijdrage oplevert ten opzichte van de totale uitstoot is het van belang dat HR Groep zoveel mogelijk waarborgt dat deze materialen ook daadwerkelijk terug de kringloop in worden gebracht.
Aangezien HR Groep niet de zorg draagt voor dit proces zouden gedegen afspraken moeten worden
gemaakt met de afnemers van de borden.

6 RELEVANTE PARTIJEN
Hieronder volgt een overzicht van de meest relevantie partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot in scope 3 van HR Groep. Deze zijn onderverdeeld in verschillende groepen.
Groep
Leveranciers producten
Transportbedrijven

Naam bedrijf
Novelis
3M
Groen Metaal
DPD
Comtra

Voor een inschatting van de CO2-uitstoot per groep verwijzen we naar het overzicht in hoofdstuk 4
van dit rapport.
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7 HET KWALITEITSMANAGEMENTPLAN
7.1

VRAAG 4.A.2 VANUIT DE CO2-PRESTATIELADDER

Doelstelling van een kwaliteitsmanagement plan is dat de emissies op een zo accuraat mogelijke wijze
worden gerapporteerd. Zie punt 6.1.1 aangevuld met 6.1.2 van de ISO14064-1standaard en informatie
omtrent data management opgenomen in hoofdstuk 10 van de Product Accounting & Reporting Standard, met name punten 4 en 6. Bovenstaande leidt ertoe dat men continue en systematisch streeft
naar een verbetering van de data gebruikt voor het opstellen en uitwerken van de emissie-inventaris.
7.2

ISO 14064-1 HOOFDSTUK 6 GHG INVENTORY QUALITY MANAGEMENT

The organization shall establish and maintain GHG information management procedures
that:
A
B
C
D
E

Onderdelen
ensure conformance with the principles of this part of ISO14064,
ensure consistency with the intended use of the GHG inventory,
provide routine and consistent checks to ensure accuracy and completeness of the GHG inventory,
identify and address errors and omissions,
document and archive relevant GHG inventory records, including information management activities.

Bewijs
Dit rapport
Dit rapport
Planning
Handboek
HR Groep

The organization’s GHG information management procedures should consider the following:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Onderdelen
identification and review of the responsibility and authority of those responsible for GHG inventory development;
identification, implementation and review of appropriate training for
members of the inventory development team;
identification and review of organizational boundaries;
identification and review of GHG sources and sinks;
selection and review of quantification methodologies, including GHG
activity data and GHG emission and removal factors that are consistent
with the intended use of the GHG inventory;
a review of the application of quantification methodologies to ensure
consistency across multiple facilities;
use, maintenance and calibration of measurement equipment (if applicable);
development and maintenance of a robust data-collection system;
regular accuracy checks;
periodic internal audits and technical reviews;
a periodic review of opportunities to improve information management
processes.
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Bewijs
CO2-verantwoordelijke
N.v.t.
Emissie inventaris
Dit rapport
CO2 prestatieladder
Dit rapport
Dit rapport
Dit rapport
Planning
Interne energie audit
Interne energie audit
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8 HET KWALITEITSMANAGEMENTPLAN
Groep
leveranciers producten

Afval verwerker
Klanten

Mogelijkheden
Inkoop materialen die minder CO2 belasting hebben
Aantal aanrijkilometers verlagen van producten
Aanpassen inkoop beleid
Aantal aanrijkilometers verlagen van afvoer
Kiezen voor een afval verwerker in de buurt van het project
Voorstellen doen voor CO2 verlagende producten
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