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Over Meelunie

✓Wereldwijde leverancier van plantaardige ingrediënten

✓Eiwitten & zetmelen

✓Sinds 1867

✓7 kantoren in Nederland, VS, Mexico, China, Singapore & Australië

✓Meelunie Positive Impact

✓Duurzaamheidsprogramma

✓Multidisciplinair team

✓Waarom? → Terug doen, bewustwording binnen onze invloedssferen  



Green from the inside → Eigen bedrijfsprocessen

Green Products → Cultivatie & Productie

Climate & Shipping → Logistiek & Transport

Greenhouse Gas Protocol

Derden partijen

→ Moeilijk te beïnvloeden

→ Voor nu uitgesloten



Vertaalslag naar Meelunie

✓Green from the Inside

✓ Interne organisatie

✓ Internationaal zakendoen

✓Green Products

✓Plantaardige producten

✓Eiwittransitie

✓Climate & Shipping

✓CO2 reductie in de keten

✓Logistiek



Meelunie is klimaatneutraal sinds 2021

Rapportageplicht

• Scope 1 Bedrijfsgebouwen en -auto’s

• Scope 2 Ingekochte energie

• Scope 3 Zakenreizen 

• Scope 3 Woon-werkverkeer 

• Scope 3 Afvalstromen, water- en papiergebruik

En nu verder met Climate & Shipping: Verantwoording nemen

• Scope 3 Transport → BigMile

→ BigMile vanaf 2023

→ BigMile vanaf 2023





Meten

Wie is er al bezig?

Nu jullie?



CSRD – Scope 3 emissions

250 FTE

40 miljoen omzet

20 miljoen aan assets

Alle beursgenoteerde en entiteiten die 

voldoen aan 2 van de 3 criteria:

2024:

OOB

2025:

NV 

2026:

MKB 

Wanneer?

Meer dan 50k 

bedrijven



✓ Rapportage over scope 3 emissies wordt verplicht voor > 50k bedrijven in 2025

✓ Nog niet alle (sectorspecifieke) details over indicatoren en normen zijn gepubliceerd

✓ De rapportagerichtlijn zal een sterk doorsijpelend effect hebben door de toeleveringsketen

✓ Financiële instellingen zullen de rapportage gebruiken bij het aanwijzen van leningen en 

financieringsmaatschappijen

✓ Data: traceerbaarheid en datakwaliteit worden belangrijke elementen bij audit

✓ Rapportage van emissies EN beleid en actieplan om emissies te verminderen

✓ Begin nu!

Gevolgen voor CO2-rapportage in de logistiek



BigMile: “als je rapporteert, doe het dan goed”

✓Gecertificeerde CO2 calculatie en 
allocatietool

✓Visualisatie van je carbon footprint en 
supply chain performance

✓Tooling voor internationale CO2-reductie 
programma ‘Lean & Green’

The standard in CO2 footprint optimization 11

Klant

Subcontractor

Eenheid

Zending

CO2 kan gealloceerd worden naar:



The standard in CO2 footprint optimization 12

BigMile inzichten
✓Absolute vs. relatieve carbon footprint

✓Identificeer verbeterpotentieel



Klantenvoorbeelden

The standard in CO2 footprint optimization 13

1. Fuel shift

2. Kies voor Intermodaal



Fuel shift



15

Intermodaal

Weg

Inter

modaal

Take-aways:

✓70% CO2e reductie

✓Multimodaal wordt goedkoper

✓Toepasbaar als vervoerde product 

niet beperkt houdbaar is



Toepassing BigMile bij Meelunie

✓Nulmeting is gemaakt

✓Eerste inzichten 
bekijken

Weten



Toepassing BigMile bij Meelunie

Volgende stappen (verbeteren):

✓CO2 data opvragen bij vervoerders

✓Actief delen met klanten 

✓Bewustwording in de keten

✓Reduceren en compenseren van CO2 samen 
met ketenpartners

✓Koppelen aan CO2 data van cultivatie en 
productie

Verbeteren



Welke verbeterstappen zouden jullie ondernemen?

Nu jullie?

Verbeteren



Aan de slag

BigMile helpt bedrijven verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun CO2-uitstoot .

Met BigMile:

✓Kan je real-time inzichten hebben

✓Kan je de voortgang volgen

✓Kan je werken met scenarioplanning

✓Kan je rapporteren op duurzaamheid

✓Blijf je op de hoogte van wet- en regelgeving 

(CSRD)

✓Kan je sneller erkenning krijgen
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Vragen?
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