
Afvalmanagement gaat veel verder dan het inzamelen van afval. Het gaat juist ook om de 

vermindering van afval en verlaging van afvalkosten. Dat doen we door betere scheiding aan de 

bron, door optimalisatie van verwerkingsprocessen, en door recycling. Afval dat niet opnieuw valt 

te gebruiken, is altijd nog toe te passen om duurzame energie mee op te wekken in moderne 

afvalverbrandingsinstallaties van verwerkingsbedrijven. 

CO2-scan van ons afval 

CO2-reductie: wat doet Roelofs eraan? 

Duurzaam afvalmanagement hebben we zelf in de hand. Door afval te reduceren en afval beter te 

scheiden kan afval zeer goed worden gerecycled om in te zetten als nieuwe grondstoffen. Hiermee 
reduceren we de uitstoot van CO2 en verminderen we de druk op het verbruik van primaire grond- 
en brandstoffen. Op die manier dragen we bij aan het beperken van de klimaatverandering en 
grondstoffen schaarste.  
 
CO2-scan van ons afval 

Doormiddel van de online CO2-scan heeft SUEZ berekend wat we bijdragen aan een vermindering 
van de CO2-uitstoot. Door de CO2-scan online in te vullen zijn de besparingen direct inzichtelijk. 

Om de besparing tastbaar te maken is de CO2-uitstoot ook omgerekend naar de uitstoot van 
autokilometers.  
 
Uit de scan blijkt dat Roelofs in 2015 een besparing van 49% heeft gerealiseerd ten opzichte van 
het basisjaar, 1990 (Kyoto-verdrag). Dit is 68 ton CO2 per jaar! 

 

EcoScan 

Hoe werkt de SUEZ EcoScan? 
De EcoScan is een uitgebreide analysetool die SUEZ heeft ontwikkeld in samenwerking met 
onderzoeksbureau CE Delft. Op basis van de afvalstromen en hoeveelheden, berekent de scan de 
totale verminderde milieu-impact van het vrijgekomen afval. Op basis van de cijfers uit de 
rapportage krijgt het bedrijf een certificaat met daarop de totale verminderde milieu-impact. 
Daarnaast krijgt het bedrijf inzicht in de besparing op CO2-uitstoot, toxische emissies, 

grondstoffengebruik, watergebruik, fijnstofvorming, energiegebruik en landgebruik. Hiermee zijn 
de effecten van alle inspanningen in één oogopslag duidelijk. Wordt het certificaat op een zichtbare 
plek gehangen, dan vormt het bovendien een mooi bewijs van duurzame bedrijfsvoering. Een extra 
stimulans voor alle werknemers en een goed signaal naar de gasten! 



CO2-scan
Inputgegevens en calculatieoverzicht

Ontwikkeld door CE Delft, met gegevens van o.a:

Klant : 

Ter attentie van : 

Adres : 

Datum analyse : 
Contactpersoon SITA : 

Telefoon vast : Mobiel:

S I T A    -    B E T R O U W B A A R    EN    D U U R Z A A M     A F V A L M A N A G E M E N T

De heer N. Vrijhof
020-4076117 06-53626726
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H. Slot

Marleseweg 27

maandag 25 april 2016



Deze CO2-scan is ontwikkeld door CE Delft in opdracht van SITA.

Met deze scan kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid CO2 emissie die kan 

worden bespaard door afval gescheiden in te zamelen. 

De Scan werkt zowel op basis van een default afvalsamenstelling, als ook met de

specifieke afvalsamenstelling van een klant. Deze afvalsamenstelling kan handmatig worden ingevoerd 

met de knop "waarden aapassen".

Let op: Deze waarden blijven actief totdat weer op de knop standaardwaarden is gedrukt.

In de  scan zijn onderstaande referenties gebruikt voor berekening van de CO2 emissie:

* Milieukentallen van verpakkingen voor de verpakkingsbelasting in Nederland, CE Delft 2007

* Milieuevaluatie van inzet van alternatieve (bio-)brandstoffen in energiecentrales, CE Delft 2007

* CO2 kentallen afvalscheiding, CE Delft 2007

* Afvalverwerking en CO2 : Quick scan van de broeikasgasemissies van de afvalverwerkingsector 

  in Nederland, CE Delft 2006

* Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2007, Senternovem, 2008

* Scheiding Bouwafval, Ce Delft 1997

* SITA voor energieverbruik scheidingsinstallaties

Onderstaande referenties zijn gebruikt voor de afvalsamenstelling en de wijze van afvalverwerking:

* Vermont Waste composition study, DSM environmental services, inc., 2002

* Analyse van verpakkingsafval in 1993

* Milieuennatuurcompendium (http://www.milieuennatuurcompendium.nl)

* SITA

In de  scan zijn onderstaande referenties gebruikt voor de afvaldichtheid:

*Afval overleg orgaan, Bedrijfsafval uit de KDW-sector Meting 2003

* SITA

* Gevaarlijk afval en branche specifiek afval zijn niet opgenomen in de standaardverdeling van het afval en worden dus niet

   meegenomen in het overig en restafval.

* CO 2  emissies gelden voor de gehele keten en kunnen niet worden toegerekend aan één bedrijf in het bijzonder

CO2-scan
verantwoording



MASC  5.0 ton / jaar

Verbeter optie

4,2 ton Gescheiden

0,0 ton Gescheiden

0,0 ton Gescheiden

0,0 ton Gescheiden

0,0 ton Gescheiden

1,6 ton Gescheiden

0,0 ton Gescheiden

0,0 ton Gescheiden

37,8 ton Bij restafval

Hoeveelheid afval Huidige inzameling

CO2-Scan
Input klantgegevens

Roelofs

43,6Totale hoeveelheid bedrijfsafval

Klant naam

Overig Bij restafval

Papier en karton

Glas

Swill (keukenafval)

Monofolie

EPS

Kunststof (overig)

Hout

Gescheiden

Metalen

Gescheiden

Gescheiden

Gescheiden

Gescheiden

Gescheiden

Gescheiden

Gescheiden

Terug naar standaardwaarden

Alles bij restafval

Alles gescheiden

Voer in

Waarden aanpassen



MASC  5.0 ton / jaar

Verbeter optie

154,1 ton Scheiden op bouwplaats

0,0 ton Scheiden op bouwplaats

0,0 ton Scheiden op bouwplaats

0,0 ton Scheiden op bouwplaats

0,0 ton Scheiden op bouwplaats

0,0 ton Scheiden op bouwplaats

0,0 ton Scheiden op bouwplaats

11,1 ton Bij Gemengd BSA

Maak uw keuze

Maak uw keuze

Maak uw keuze

Maak uw keuze

Maak uw keuze

Overig gemengd BSA Bij Gemengd BSA

Puin

Hout

Gips

PVC

Folie

Vlakglas

Scheiden op Bouwplaats

Klant naam

CO2-Scan
Input klantgegevens

ROELOFS betreft 2015

165,2

Metalen

Totale hoeveelheid BSA

Maak uw keuze

Hoeveelheid afval Huidige inzameling

Terug naar standaardwaarden

Alles gemengd BSA

Alles scheiden op bouwplaats

Alles gemengd BSA

Alles scheiden op bouwplaats

Voer in

Waarden aanpassen



Klant

Datum

Met de huidige wijze van afvalverwerking levert de verwerking  van BSA afval

bij SITA ten opzichte van 1990 een besparing op van: 6,7 ton CO2 per jaar.

Deze besparing is het resultaat van inspanningen van uw bedrijf, SITA en herverwerkers.

De aan afval gerelateerde ketenemissies van BSA in 1990 bedroegen 46  ton CO2.

Ten opzichte van deze emissies bedraagt de reductie: 15%

6,7 ton CO2 besparen

0 ton CO2 kunt realiseren.

De totale extra besparing van 0 ton, die u kunt realiseren is equivalent aan:

De CO2-uitstoot van het jaarlijks energieverbruik van: 0

Of de CO2-uitstoot bij het rijden van: 0

huishoudens

autokilometers
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CO2-scan
Resultaten emissie besparingen

Door een andere wijze van afval inzameling kunt u per jaar 
Dit betekent dat u per jaar een extra CO2 besparing van   
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BSA

Huidige en mogelijke CO2 besparing per afvalstroom (ton) 

verbeter optie Huidige verwerking
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Klant

Datum

Met de huidige wijze van afvalverwerking levert de verwerking van uw afval bij SITA

ten opzichte van de verwerking in 1990 een besparing op van: 68 ton CO2 per jaar.

Deze besparing is het resultaat van inspanningen van uw bedrijf, SITA en herverwerkers.

De aan afval gerelateerde ketenemissies in 1990 bedroegen: 138  ton CO2.

Ten opzichte van deze emissies bedraagt de reductie: 49%

68 ton CO2 besparen

Dit betekent dat u per jaar een extra CO2 besparing van   0 ton CO2 kunt realiseren.

De totale extra besparing van 0 ton, die u kunt realiseren is equivalent aan:

De CO2-uitstoot van het jaarlijks energieverbruik van: 0

Of de CO2-uitstoot bij het rijden van: 0

huishoudens

autokilometers
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CO2-scan
Resultaten emissie besparingen

Door een andere wijze van afvalinzameling kunt u per jaar 
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verbeter optie Huidige verwerking
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Besparing van 49%
CO2 per jaar

Deze besparing is equivalent aan de

uitstoot van 351.333 autokilometers

Het calculatiemodel werd ontwikkeld door CE Delft en is gebaseerd op

Dit is 68 ton

om de emissie van CO2 nog verder te minimaliseren.

gegevens van o.a SenterNovem. De besparing is het gevolg van uw manier

van afvalscheiding en de inzamel- en verwerkingstechnieken van SITA.

Ik feliciteer u en uw bedrijf van harte met het behaalde resultaat!

Daarnaast doen wij u de belofte dat SITA blijvend met u meedenkt 

is voor dit bedrijfsafval het volgende gerealiseerd:

Op basis van de meest recente gegevens, is een berekening gemaakt

van de CO2-emissie bij de verwerking van het bedrijfsafval van

ROELOFS betreft 2015

Ten opzichte van het toetsingsjaar 1990 (Kyoto-verdrag)


