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1 Inleiding en verantwoording 

 
In dit rapport wordt de emissie inventaris over 2018 besproken en richt zich op invalshoek A 
(inzicht) van de CO2 prestatieladder. De CO2 voetafdruk geeft een inventarisatie van de 
totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het 
inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG 
emissies (respectievelijk scope 1 en scope 2). 
 
De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is 
uitgevoerd conform de ISO 14064-1; 2006 (E) “quantification and reporting of greenhouse 
gas emissions and removals”.  In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens 
§ 7.3.1 van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table 
opgenomen. 

2 Beschrijving van de organisatie 

 
Roos Groep, is de specialist in de wegenbouw op het gebied van betonverhardingen en 
infrastructuurwerken. 
 
Een al 60 jaar bestaand familiebedrijf dat de klant van begin tot einde aan de hand neemt en 
begeleidt bij de aanleg van een betonverharding. Voor advies, het ontwerp en de uitvoering 
binnen de wegenbouw bent u bij Roos Groep aan het juiste adres. 
 
Verschillende klanten, zoals Viabuild en Heijmans, zijn u al voor gegaan. Wanneer u kiest 
voor Roos Groep, krijgt u een bedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in verschillende 
wegenbouwprojecten. De kwaliteit binnen beton- of infraprojecten staat centraal. Van grote 
wegenbouw tot kleine infraprojecten, alles wordt met de hoogst haalbare kwaliteit en 
duurzaamheid gerealiseerd. 
 
In de loop der jaren is de visie ontstaan: “Elke verharding is mogelijk in cementbeton”. Een 
betonverharding machinaal aangelegd met glijbekisting of door middel van een handstort. 
Roos Groep is dé specialist in Nederland en België op het gebied van betonverhardingen, 
omgevingsaanleg, bouw- en woonrijp maken, reconstructiewerken en betonreparaties. 
 
Onder de gezamenlijke naam Roos Groep hebben wij bedrijven gebundeld met als doel om 
duurzaam te ondernemen en hoge kwaliteit en veiligheid te garanderen. Elk onder Roos 
Groep opererend bedrijf heeft zijn eigen specialisatie op het gebied van grondwerken, 
wegenbouw of waterbouw. Op die manier hebben wij zowel expertise van de specialistische 
wegenbouw en kennis van zaken van (cement)betonverhardingen in huis. 
 

3 Verantwoordelijke 
 

De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO2 reductie alsmede alle activiteiten die hier 
aan gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen ligt bij de directie en Angela van 
der Schoot. 
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4 Basisjaar en rapportage 

Deze emissie-inventaris volgens het GHG-protocol is nu voor de eerste keer op deze manier 
opgezet. Dit rapport betreft het jaar 2018, waarbij het jaar 2016 als referentiejaar fungeert. 
Tijdens het schrijven van dit rapport zijn de cijfers van het afgelopen jaar 2018 beschikbaar. 
Er kan dan ook nu een vergelijking worden gemaakt met de voorgaande jaren. 
 
 

5 Afbakening  
In hoofdstuk 3 van het GHG protocol worden twee methodes beschreven waarop de 
“organizational boundary” kan worden bepaald, de aandelen methode (equity share 
approach) en de aansturingmethode (control approach). Onderstaand wordt de juridische 
entiteit genoemd die als boundary geldt voor het berekenen van de CO2-footprint, de 
bijbehorende CO2-reductiedoelstellingen en ook als naam zal worden gebruikt op het CO2-
bewust certificaat. 
 
Het was in 2018 de bedoeling dat de Kempische Beton Wegenbouw BVBA zou worden 
opgenomen in de Roos Groep NV.  
Maar deze integratie heeft niet plaatsgevonden, omdat dit meer nadelen geeft dan voordelen 
om deze samen te voegen. 
Vandaar dat deze weer terug is geplaatst in boundary, maar dat deze in wezen nooit is 
weggeweest. 
 

G.P. Roos Beheer B.V. 
 
 

En dochterondernemingen 

Roos Groep B.V. 

Roos Speciale Technieken B.V. 

P.E. Roos Materieel B.V. 

G.P. Roos Zand en Grint B.V. 

Roos Groep NV 

Kempische Beton Wegenbouw BVBA 
 

 
Onderstaand volgt nog een verdere toelichting op deze boundary volgens de aandelen 
methode (equity share approach). 
 

 G.P. Roos Beheer B.V. heeft alleen aandelen van het eigen bedrijf; 
 G.P. Roos Beheer B.V. is geen onderdeel van een joint venture; 
 G.P. Roos Beheer B.V. heeft geen samenwerking met andere bedrijven waarvan zij 

ook aandelen bezit; 
 G.P. Roos Beheer B.V. heeft geen franchise activiteiten; 
 G.P. Roos Beheer B.V. heeft geen A-leveranciers die tevens concern-aanbieders 

zijn.  
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Dat wil zeggen alle werkzaamheden door de volgende organisaties met de daarbij 
behorende CO2-uitstoot zal als input worden gebruikt voor het berekenen van de CO2-
footprint.  : 
 
Naam      Nummer 
G.P. Roos Beheer B.V.   17077576 
Roos Groep NV    0448818010 
Kempische Betonwegenbouw BVBA  0832016114 
Roos Groep B.V.    17057494 
Roos speciale Technieken B.V.  17076500 
P.E. Roos Materieel B.V.   17087391  
G.P. Roos Zand en Grint B.V.  24171505 
 
 

6 Directe en indirecte GHG-emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht. 
Een project met gunning heeft nog niet plaatsgevonden. 

6.1 Berekende GHG emissies 

 
De directe en indirecte GHG emissie bedroeg 1080 ton CO2 in 2018. In 2017 was dit 1041 
ton en in 2018 was dit 1196 ton 
 
Scope 1 

Er zijn geen koudemiddelen in gebruik, er wordt wel iets van lasgassen gebruikt, maar dit is 
minimaal en verwaarloosbaar. 
 
Verder is de emissie-inventaris gebaseerd op onderstaande gegevens: 
 
Gasverbruik vindt plaats door de verwarming door aardgas en propaan. 
 
In het programma gereedschapsbeheer is een overzicht van de bedrijfsauto’s en de 
gebruikte middelen aanwezig. 
Voor bepaalde machines wordt Stihl olie op gemengd met benzine. 
 
Er vallen een drietal locaties onder dit certificaat, namelijk in Bladel met het kantoor met de 
werkplaats en de buitenopslag van de machines. In Arendonk bestaat de vestiging uit een 
woonhuis, waarin een kantoor is gevestigd. In Zuidland is nog een locatie waar zich een 
zand- en grinthandel bevindt. Dit bestaat uit een kantoor en een buitenopslag met een loswal 
voor schepen. De verwarming vindt hier plaats door propaan. 
 
In de onderstaande tabel zijn de diverse CO2-stromen van de Roos Groep nader 
omschreven. 
 
Als wij kijken naar de cijfers over 2018 dan zien we een stijging van de CO2-uitstoot.  
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Dit is op de gehele linie zichtbaar, dit heeft met name ook te maken met het aantrekken van 
de werkzaamheden voor Roos NV en de afstanden die naar de projecten toe groter waren 
dan voorheen. 
De plaatsen waar de projecten zijn gesitueerd hebben een grote invloed op de hoeveelheid 
te gebruiken diesel. Er is voor Zuidland wel een nieuwe vrachtwagen aangeschaft. 
 
 
Scope 2 
 
Deze bestaat voornamelijk uit de elektriciteit die nodig is voor de verlichting in de gebouwen 
en het gebruiken van de machines in de werkplaats. 
 
Deze is wel gedaald ten opzichte van 2017 met name door het gebruiken van LED-
verlichting en het niet meer gebruiken van de keet in Arendonk. 
In Zuidland is een kleine stijging zichtbaar mede door het inzetten van een elektrische kachel 
door een van de medewerkers  
 
 
Bedrijfsgrootte 
De totale emissie in 2018 bedraagt 1196 ton, waarvan 86 ton voor het kantoor en de 
werkplaats en 1128 ton voor werken. De bijbehorende bedrijfsgrootte volgens de criteria van 
tabel 4.1 van het handboek versie 3.0 is “Klein bedrijf”. Ook over 2018 blijven de organisaties 
in die categorie vallen. 
 
Verificatie 
Eis 3.A.2, verificatie emissie inventaris. De directie heeft er voor gekozen haar emissie-
inventaris niet door een CI / NEA-erkend bureau te laten verifiëren.
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Identificatie van de CO2 stromen binnen de Roos Groep 
 

Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

Algemeen Bladel 

 Papier Productie van het papier  X n.v.t.  

  Afvoeren van het papierafval (transport) X X Algemeen Procedure C.2.3 

 Kantoormachines Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

  Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoor- 

benodigdheden 

Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoorverwarming Het verbruiken van gas  en elektriciteit X  Algemeen Gasrekening 

Elektriciteit rekening 

 Kantoorverlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

 Airco’s op kantoor Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Algemeen Arendonk 

 Papier Productie van het papier  X n.v.t.  

  Afvoeren van het papierafval (transport) X X Algemeen Procedure C.2.3 

 Kantoormachines Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

  Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoor- 

benodigdheden 

Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoorverwarming Het verbruiken van gas  en elektriciteit X  Algemeen Gasrekening 

Elektriciteit rekening 
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Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

 Kantoorverlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

 Afval Het verbranden van het afval  X n.v.t. 
 

  Afvoeren van het afval (transport) X X Algemeen Brandstofrekening 

       

Algemeen Zuidland 

 Papier Productie van het papier  X n.v.t.  

  Afvoeren van het papierafval (transport) X X Algemeen Procedure C.2.3 

 Kantoormachines Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

  Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoor- 

benodigdheden 

Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoorverwarming Het verbruiken van propaan  en 
elektriciteit 

X  Algemeen Facturen propaan 

Elektriciteit rekening 

 Kantoorverlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

 Airco’s op kantoor Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Werkplaats Bladel 

Algemeen Verwarming Het verbruiken van aardgas X  Algemeen Gasrekening 

Algemeen Verlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Laswerk-
zaamheden 

Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Gebruik van 
snijbrander 

Het verbruiken van propaan X  Specifiek Brandstofrekening 
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Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

Reparaties Het proefdraaien en 
testen van de 
machines. 

Het verbruik van diesel en/of benzine X  Algemeen Brandstofrekening 

Reparaties Werken met 
machines 

Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Werken met 
machines met 
verbrandingsmotor 

Gebruik benzine (2-takt) met Stihl olie. X  Algemeen Brandstofrekening 

Transport Transport materieel 
en materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Transport Heftruck Verbruik van diesel X  Algemeen Brandstofrekening 

       

Terrein Zuidland 

Algemeen Verlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Laden/lossen Transport van het  
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Laden/lossen Shovel Verbruik van diesel X  Algemeen Brandstofrekening 

Laden/lossen Kraan Verbruik van diesel  X Deze wordt ingehuurd  

Laden/lossen Schip Verbruik van diesel  X n.v.t.  

Reparaties Werken met 
machines 

Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Laswerk-
zaamheden 

Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Gebruik van 
snijbrander 

Het verbruiken van propaan X  Specifiek Brandstofrekening 
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Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

Betonwerken 

Transport Transport mensen, 
materieel en 
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines 

Gebruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines met 
verbrandingsmotor 

Gebruik benzine (2-takt) X x Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met een 
aggregaat voor 
opwekking van 
elektriciteit 

Gebruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

       

GWW-werken 

Transport Transport mensen, 
materieel en 
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines 

Gebruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines met 
verbrandingsmotor 

Gebruik benzine (2-takt) X x Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met een 
aggregaat voor 
opwekking van 
elektriciteit 

Gebruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Transport Transport mensen, 
materieel en 
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 
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Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

Roos Zand en Grind 

Transport Transport mensen, 
materieel en 
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines 

Gebruik van diesel en/of benzine  X n.v.t.  
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6.2 Verbranding biomassa 

Verbranding van biomassa vond niet plaats bij de organisaties in 2018 en wij hebben ook 
niet de intentie dat te gaan doen. 
 

6.3 GHG verwijderingen 

Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij de organisaties in 
2018 en wij hebben ook niet de intentie dat te gaan doen. 
 

6.4 Uitsluitingen 

De gebruikte lasgassen zijn vanwege de geringe hoeveelheid uitgesloten. 
 

6.5 Belangrijkste beïnvloeders 

Binnen de organisaties zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed 
op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al 
zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint. Wel zijn er collectieve 
gedragingen die kunnen zorgen voor significante reductie. Met name is dit van toepassing 
voor het reduceren van het diesel- en benzineverbruik waar mogelijk. 
  
Daartoe nemen we actief deel aan het sectorinitiatief van Cumela om dit te implementeren. 
 

6.6 Toekomst 

De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2018.  
De verwachting is dat deze emissie in het komende jaar 2019 niet aan grote verandering 
onderhevig zal zijn of de werkzaamheden van Roos NV moeten zich nog verder uitbreiden 
en de projecten die aangenomen worden zijn verder gelegen dan nu het geval was. 
We zullen daarom na afloop van het jaar 2019 bezien of een ander referentiejaar 
noodzakelijk is door de toenemende hoeveelheid werk van Roos NV en de afstanden tot de 
projecten. Of dat het relateren aan de omzet voldoende continuïteit geeft om de resultaten 
van de al dan niet genomen maatregelen in kaart te brengen. 
 

6.7 Significante veranderingen 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2016 nu als  basisjaar.  
 
Door de toename van de werkzaamheden van Roos NV en ook de ligging van de projecten 
van de andere bedrijven is een stijging te zien in het aanbod van het werk. 
Het CO2 relateren aan de omzet geeft dan ook een daling te zien in plaats van een stijging in 
het CO2-verbruik. Het relateren aan het aantal FTE’s geeft nog wel een stijging te zien.  
De keet in Arendonk is niet meer aanwezig en ook de getallen van het elektriciteitsverbruik 
zijn een stuk beter dan voorheen in Arendonk.  
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7 Kwantificeringsmethoden 
Voor het kwantificeren van de CO2 uitstoot is gebruik gemaakt van een opzet van het CO2-
seminar.  
 
In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens worden daarna de  
behorende CO2 uitstoot berekend. Hierbij zijn de emissiefactoren uit de CO2 prestatieladder 
gehanteerd.  

8 Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO2 uitstoot van de G.P. Roos Beheer B.V. over het jaar 2018 
zijn de emissiefactoren uit de CO2 prestatieladder 3.0 gehanteerd. Omdat het gaat om 
specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer 
geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard 
gaande CO2 emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van 
de CO2 footprint. De emissiefactoren van de organisaties zullen te allen tijde mee gaan met 
wijzigingen in de emissiefactoren van de CO2 prestatieladder 3.0. 
Er zijn geen “Removal factors” van toepassing. 
 

9 Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de 
werkelijke waardes. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2 footprint 
zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de 
onzekerheidsmarge zeer gering.  
Bij het verbruik van de propaan in Zuidland is dit lastig te bepalen omdat de tankvullingen 
soms net verkeerd vallen. Dit zal in 2019 een beter beeld geven is de verwachting. 
Daarnaast zijn de resultaten afhankelijk van het juist boeken van de gegevens op de juiste 
wijze door de administratie. 
 

10 Rapportage volgens ISO 14064 

 
Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1 paragraaf 7. In Tabel 1 is een 
cross reference gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064 en de hoofdstukken in het 
rapport. 
 

ISO 14064-1  § 7.3 GHG 
report content 

Beschrijving Hoofdstuk 
rapport  

 A Reporting organization 2 

 B Person responsible 3 

 C Reporting period 4 

4.1 D Organizational boundaries 5 

4.2.2 E Direct GHG emissions 6.1 



 Emissie inventaris rapport 

  Datum 20-03-2019 

  

  

 

  

 

4.2.2 F Combustion of biomass 6.2 

4.2.2 G GHG removals 6.3 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 6.4 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 6.7 

5.3.1 J Base year 6.1 

5.3.2 K Changes or recalculatons  6.7 

4.3.3 L Methodologies 7 

4.3.3 M Changes to methodologies 7 

4.3.5 N Emission or removal factors used 8 

5.4 O Uncertainties 9 

 P Statement in accordance with ISO 
14064 

10 

 Q External verification 6.1 

Tabel 1 Cross reference ISO 14064-1 
 
 


