
Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Om deze ambitie 
te behalen heeft de Topsector Logistiek het uitvoeringsprogramma 2021-2023 opgesteld, vanuit 4 toepassingsgebieden en 7 thema’s. Meer informatie hierover: www.topsectorlogistiek.nl

Verbreding en verdieping programmering

• Carbon Footprinting internationale ketens.
• Carbon Footprinting in modaliteiten 
 luchtvracht, maritiem en spoor.
• Verbeteren rekenmethode nodig voor 

luchtvracht.
• Uitbreiding community benchmarks
 tot 500 bedrijven in 100 segmenten.

Starten met stikstof (NOx)

Stikstof kunnen schatten op basis van 
Carbon Footprinting data en euronorm 
trucks en kilometers.

CARBON FOOTPRINTING

DUURZAAMHEID - DATAGEDREVEN LOGISTIEK - K
ETENREGIE

Starten

Bedrijven meer ervaring
op laten doen met Carbon 
Footprinting.

Verschillende interpretaties van internationale richtlijnen

Meerdere standaarden met veel keuzes voor gebruiker 
maakt vergelijking en uitwisseling van data en resultaten
Carbon Footprinting lastig.

Complexiteit van CO2-uitstoot in registratie en allocatie

Noodzaak tot informatie-uitwisseling, wisselende registratie van 
vervoersbeweging en allocatie van uitstoot per lading zorgen
voor complexiteit in het berekenen van eenduidige footprints.

CO2-berekeningen op basis van 
COFRET prestatie indicatoren (CPI) 

A Uitstoot per zendingdelen

CPI perrit delen

GemiddeldCPI vande vervoerdervoor
dit soortritten delen

GemiddeldCPI vande vervoerderdelen

GemiddeldCPI vande deelsectordelen

CPI uit standaardwaardetabellen gebruiken
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Verlagen drempel

Drempel verlagen om te
starten en doorgaan met
Carbon Footprinting.

Faciliteren opschaling

Opschaling in het toepassen 
van Carbon Footprinting 
faciliteren.

Waardecreatie

Waarde verhogen voor 
een bedrijf door Carbon 
Footprinting.

CARBON FOOTPRINTING

Meten is weten
De logistieke sector heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot en speelt daardoor een sleutelrol 
in het toewijzen en delen van deze uitstoot in de gehele keten.

carbonfootprinting.org/

Doelstellingen

Programmering

Uitdagingen

Prioriteitslijnen

Benchmarks

In communities van vergelijkbare 
bedrijven (type vervoer en lading).

Inzicht in tijd en capaciteit

• Tijd; rijden, file, wachten, lossen, laden en administratie.
• Benutting capaciteit;
 • vloeroppervlakte (m2), 
 • volume (m3),
 • gewicht (tonnen).
• Optimale benutting van schaarse middelen.

Standaarden logistieke 
data-uitwisseling

• Vesdi
• Open Trip Model
• eCMR

Standaarden en tools

•  ISO 14083: eind 2022 de wereldwijde 
 ISO standaard (NL levert bijdrage en input).
•  Pre-ISO certificering vooruitlopend op 
 ISO 14083:
 •  Methode voor basisinformatie op orde.
 •  Hoe wijs je CO2 toe aan lading?
 •  Hoe reken je?
 •  Kun je dat laten zien?
•  Testen met data input, check op output.
•  Application notes, richtlijnen en uitleg
 over tools op Carbonfootprinting.org BOUWBedrijfsafval

BouwafvalAfval overig

Agrarisch

Asfalt 

Binnenvaart bulk

Binnenvaart
           containers

Bouw bouwmarkten

           Bouw
  aanvoer zand, 
     grind en
             aarde

Bouw beton en kanaalplaten

Bouw bouwplaatsen 

Bouw volume transport isolatie  beton

Chemie

Elektronica naar winkels

Catering

Facilitair 

Fashion

Groupage

Hubs

Levensmiddelen

Machine 

Staal

Medtech

Pakket voeding

Pakket omnichannel

Pakket
       netwerk

2-mans-
       distributie 

Emballage

Pallets

Afval particulier

E-commerce

Medische
    groothandel

Pharma 
Blik

Vaten  

Transport FTL

Brandstof

Producenten levensmiddelen

Retail winkel

Retail supermarkten

Sierteelt kweker 

Diervoeders
Sierteelt
      veiling

Spareparts

Sport Artikelen

Containers

Verpakkingen

Groothandel

Papier

KartonPlastic

Bier

Frisdranken

Groente & fruit

Gekoeld Zuivel

Luchtvracht

Zaden 
Pootmiddelen

Gedeelde
werkwijze

Data en
Benchmarks

Actieve support
vervoerders
en verladers

http://www.topsectorlogistiek.nl
https://carbonfootprinting.org/wp-content/uploads/2021/10/20210722-Cofret-Prestatie-Indicator.pdf
http://carbonfootprinting.org/
https://carbonfootprinting.org/richtlijnen/

