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1. Inleiding 

Dit rapport is een hulpmiddel om aantoonbaar te maken hoe wordt voldaan aan de diverse eisen 
conform de normen/eisen die op het voorblad van dit rapport zijn vermeld. 
 
Volgende definitie conform bron: 
• Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage A Begrippenlijst, 3 Emissies (blz. 52). 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de 
organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd 
worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte 
materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte 
werk, dienst of levering. SKAO rekent ‘Business Travel (Business Travel= ‘Business air Travel’ en 
‘Personal Cars for business travel’) tot scope 2. 
 
De basis voor deze definities is gegeven in het GHG-protocol A Corporate Accounting and Reporting 
Standard”, hoofdstuk 4 “Setting Operational Boundaries”. 
 
In dit rapport zijn bronnen vermeld met name m.b.t. de volgende eisen: 
• Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage D Toelichting eisen voor CI, 2, 4.A.1 (blz. 86). 
• Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage D Toelichting eisen voor CI, 2, 4.B.1 (blz. 95). 
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2. Scope 3 emissies 

2.1. Scope 3 emissie geïdentificeerd en op grove wi jze gekwantificeerd 

Bron toelichting 4.A.1 (1e deel): 
4.A.1  Meest materiële emissies en twee ketenanalyses  
Een rapportage met rangorde van alle (meest materiële) scope 3 emissies  

Het bedrijf dient een rapportage te kunnen overleggen waarin het laat zien dat het haar meest materiële 

(dominantie, bijv. qua CO2-omvang) scope 3 emissies in kaart heeft gebracht. Het bedrijf heeft deze emissies 

in de rapportage geïdentificeerd en op grove wijze gekwantificeerd – conform de Corporate Value Chain 

(scope 3) Accounting and Reporting Standard. Daarin dienen in principe alle categorieën upstream en 

downstream emissies te worden meegenomen. Het gaat hier niet om gedetailleerde analyses van scope 3 

emissies. 
 
Voor een toelichting per categorie zie hoofdstuk 2.2. 
Specificaties per subcategorieën zijn vermeld op interne overzichten.  

 
  



 Doc.naam: Rapport Scope 3 emissies  
 en ketenanalyse  
Datum: Concept  10-09-2014 
Pagina: 4 van 11 

 

 

2.2. Toelichting en verantwoording per categorie Up stream en Downstream 

Voor specificaties en getallen (o.a. ton CO2) per categorie zie hoofdstuk 2.1. 
Met name vastgesteld m.b.v. scope 3 rapport van soortgelijk bouwbedrijf in combinatie met een 
omzetverhoudingsfactor. Hierbij is intern overzicht scope 3 emissies opgezet als handvat en om 
periodiek betere gegevens inzichtelijk te krijgen. 
 
Categorie 1 Ingekochte goederen en diensten [Purchased Goods en Services]. 
Voor veel aannemers geeft de categorie inkoop van goederen en diensten vaak de grootste 
hoeveelheid aan scope 3 CO2-emissies. 
Uitgangspunt is met name de inkoopwaardelijst m.b.t. de bepaling van de grootste hoeveelheden. 
Berekeningen met name op basis van schattingen m.b.v. kengetallen zoals bijv. euro per kg of liter. 
Indien nodig, met name bij een ketenanalyse, een gerichtere berekening m.b.v. inkoopspecificaties 
zoals bijv. opdracht, factuur. 
 
Categorie 2 Kapitaal goederen [Capital goods]. 
Kapitaalgoederen voor de organisatie betreft: 
• Gebouwen. Toelichting in rapport intern. 
M.b.t. gebouwen gaat het om de emissie die ontstaat door materiaalgebruik en bouw van de 
gebouwen. Het gaat nadrukkelijk niet om het energiegebruik van de gebouwen, omdat de emissie die 
hierdoor ontstaat tot de scope 1 en 2 emissie behoort. De organisatie kan zelf grote invloed 
uitoefenen op de aanschaf van de kapitaalgoederen. Echter de gebruiksperiode van de 
kapitaalgoederen is over het algemeen lang, waardoor korte tot middellange termijn reductie door 
reductiemaatregelen niet snel te behalen is. 
 
Categorie 3 Brandstof en energie gerelateerde activiteiten, niet in scope 1 en 2 [Fuel ans Energy 
related activities not included scope 1 en 2]. 
Berekeningen met name op basis van schattingen m.b.v. kengetallen zoals bijv. kWh per euro omzet. 
Indien nodig, met name bij een ketenanalyse, een gerichtere berekening m.b.v. inkoopspecificaties 
zoals bijv. opdracht, factuur. 
 
Categorie 4 Transport en distributie (upstream) [Transportation and distribution]. 
Betreft transport van en naar leveranciers. Deze categorie is gerelateerd aan categorie 1. 
Berekeningen met name op basis van schattingen m.b.v. kengetallen. 
Indien nodig, met name bij een ketenanalyse, een gerichtere berekening m.b.v. inkoopspecificaties 
zoals bijv. opdracht, factuur. 
 
Categorie 5 Afval tijdens productie [Waste generated in Operations]. 
Betreft afvalverwerking. Berekeningen m.b.v. hoeveelheden via afvalverwerkers. 
 
Categorie 6 Zakelijk openbaar vervoer [Business travel]. 
Niet van toepassing. 
 
Categorie 7 Woon-werk vervoer werknemers [Employee commuting]. 
Wel van toepassing bij een aantal werknemers met privévoertuigen. Berekend op basis van met 
name afstanden woon-werk, en eventueel type vervoermiddel, brandstof. 
Niet van toepassing bij werknemers die gebruik maken van bedrijfsvoertuigen. 
 
Categorie 8 Geleasde goederen of bezittingen (upstream) [Leased Assets]. 
Niet van toepassing. 
 
Categorie 9 Transport en distributie (downstream) [Transportation and distribution]. 
Niet van toepassing. 
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Categorie 10 Verwerken van verkochte producten door koper [Processing of sold products]. 
Niet van toepassing. 
 
Categorie 11 Gebruik van verkochte producten [Use of sold products]. 
Niet van toepassing. 
 
Categorie 12 Verwerking producten; reststoffen / einde levensduur [End-of-live treatment of sold 
products]. 
Op dit moment geen kwantitatieve onderbouwing te geven van energieverbruik tijdens de verwerking 
als het product aan het eind van de gebruiksperiode is. In deze categorie vallen de scope 1 en 2 
emissies die ontstaan bij het verwerken van afval. Dit afval moeten dan producten zijn die eerder door 
de organisatie verkocht zijn. De producten zoals ook bij categorie 12 zijn aangegeven hebben over 
het algemeen een lange levensduur (20-50 jaar). 
 
Categorie 13 Geleasde goederen of bezittingen (upstream) [Leased Assets]. 
Niet van toepassing. 
 
Categorie 14 Franchises [Franchises]. 
Niet van toepassing. 
 
Categorie 15 Investeringen [Investments]. 
Niet van toepassing. 
 
2.3. Rangorde meest materiële scope 3 emissiesbronn en 

Bron toelichting 4.A.1 (2e deel): 
Doel is om op basis van een grove berekening, te komen tot een rangorde van de meest materiële 

scope 3 emissiebronnen die tezamen de grootste (70-80%) bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies 

van een bedrijf. De sinds eind 2011 beschikbare Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting 

Standard geeft de criteria voor bepaling van de materialiteit van emissies: omvang, invloed, risico, kritisch 

voor stakeholders, outsourcing, overige. De rangorde dient aan te geven welke emissies in scope 3 voor het 

bedrijf meer en minder voorde hand liggen om een reductieaanpak voor te ontwikkelen. De berekende 

omvang van de scope 3 emissies dient bij de bepaling van de rangorde dan uiteraard het zwaarst gewogen te 

worden. In beperkte mate kan de rangorde vervolgens worden aangepast op grond van de overige 5 criteria. 

Het heeft bijvoorbeeld geen zin om CO2-reductie na te streven in een keten waar het bedrijf evident geen 

enkele invloed op kan uitoefenen.  

 
Voor een grove berekening (specificaties en getallen o.a. ton CO2 per cat.) zie hoofdstuk 2.1 en 2.2. 
Criteria ‘omvang’ waarderen d.m.v. een cijfer van 1 t/m 20. 
Overige 5 criteria waarderen d.m.v. een cijfer van 1 t/m 3. Criteria                         . 
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1 Beton/ steen (1a+1b Ingekochte goederen en diensten) (235+43=) 278 3 2 2 3 2 0 12 
2 Dakbedekking (1b Ingekochte diensten) 40 1 3 3 3 2 0 12 
3 Staalbouw (1b Ingekochte diensten) 605 6 1 2 1 2 0 12 
4 Wapeningstaal (1b Ingekochte diensten) 475 5 1 2 1 2 0 11 
5 Wandbeplating (1b Ingekochte diensten) 201 3 1 2 3 2 0 11 
6 Grondwerk (1b Ingekochte diensten) 162 2 1 2 1 2 0 8 
 Totaal 1761        
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2.4. Onderbouwing keuze ketenanalyse(s) 

Bron toelichting 4.A.1 (3e deel): 
Eisen aan de (selectie van onderwerpen voor) de analyses van de GHG-genererende ketens van activiteiten 

Uit deze rangorde selecteert het bedrijf de onderwerpen voor twee ketenanalyses en stelt deze op. De 

volgende nadere (rand)voorwaarden worden hierbij gesteld:  
1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten.  

2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het  meeliften bij de uitvoering van een  
betaalde opdracht van een klant kan niet gezien worden als het voldoen aan de eisen. 

3. Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies én een  
andere voor één van de zes meest materiële emissies (uit de rangorde). Voor kleine bedrijven dient 

een ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies uit de rangorde.  
4. De scope 3 accounting standard geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse.  

5. Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis  
en inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht.  

Kleine bedrijven dienen slechts één ketenanalyse te maken (zie onderaan blz 86). 
 
Organisatie is een klein bedrijf (conform rapport intern).  
Dus minimaal 1 ketenanalyse vereist. 
 
Voor een rangorde zie hoofdstuk 2.3. 
 
Volgende onderwerp(en) voor ketenanalyse(s) zijn met name door de organisatie geselecteert : 
• 1) Beton- en steenachtige materialen. 
 
De keuze voor de onderwerp(en) voor ketenanalyse(s) worden met name bepaald op basis van 
meest materiële emissies en beïnvloedbaarheid.  
De keuze van de organisatie met name omdat : 
• 1) 

o De organisatie mogelijk bij enkele projecten een keuzevrijheid heeft in de specifieke keuze 
van materiaalsoort. 

o De organisatie voorafgaand aan de analyse niet op de hoogte was over mogelijkheden tot 
reductie en nieuwsgierig was naar resultaten. 
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Fabricage  
(incl. winning) 

Transport Verwerking Sloop Gebruik 

3. Ketenanalyse(s) 

 
3.1. Toelichting ketenanalyse 

Bron toelichting 4.A.1 (4e deel): 
De genoemde Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard geeft aan hoe in 
ketenanalyses en vervolgrapportages met de verschillende aspecten omgegaan dient te worden. 

Als voorbeeld het gebruik van de juiste data. 

Voor een ketenanalyse is het niet nodig direct uitgebreid gegevens op te vragen bij allerlei leveranciers. Het heeft meestal wel duidelijk 

meerwaarde om bij een of enkele leveranciers, dus selectief enkele cruciale gegevens op te vragen. Vaak is dat voldoen de om een goede eerste 

versie van een ketenanalyse op te stellen.  

In de eerste editie van de ketenanalyses zal duidelijk aangegeven moeten worden welke kwaliteit van data is gehanteerd. Onder scheiden 

worden primaire data = van de werkelijke leveranciers (up) en gebruikers (down), en secundaire data = algemene cijfers en eigen schattingen. 

Wanneer cruciale primaire data toch aantoonbaar moeilijk verkrijgbaar zijn kan een eerste versie van een ketenanalyse, dus on der 

voorwaarden, in hoge mate gebaseerd worden op secundaire data. Eigen tijdgebrek is geen valide reden, wel gebrek aan medewerking van 

partners in de keten ondanks aantoonbare inspanningen.  

Voor alle relevante secundaire data dient de ketenanalyse in passende follow up te worden voorzien om later  alsnog primaire data te krijgen.  

De nieuwe standaard  geeft richtlijnen voor accurate gegevens over up- en downstream activiteiten. Daarvoor wordt inzake data verzameling 

een aanpak in 4 stappen gepresenteerd. Op basis van de eerste grove berekeningen, worden de meest materiële emissies binnen de keten 

duidelijk; de data daarover worden vervolgens middels het opnieuw doorlopen van het proces verbeterd. Etc. 

 
Aanpak in 4 stappen betreft: 
1) waardeketen beschrijven c.q. in kaart brengen 
2) scope 3 emissie categorieën bepalen van relevantie 
3) partners in de waardeketen identificeren 
4) kwantificeer de scope 3 emissies 
 
3.2. Ketenanalyse: Beton- en steenachtige materiale n. 

1) Waardeketen beschrijven c.q. in kaart brengen 
Ketenfasen: 
 
 
Deze ketenanalyse met name m.b.t. de ketenfase t/m verwerking.   
Op dit moment te weinig gegevens over de ketenfase vanaf gebruik. 
 
Soorten beton- en steenachtige materialen m.b.t. de inkoop door de organisatie betreft met name: 
• Beton. Dit betreft: 

o In situ beton (op de bouwplaats verwerkt) voor funderingen, constructievloeren, dekvloeren. 
o Prefab beton zoals met name kanaalplaatvloeren. 

• Kalkzandsteenblokken voor muren. 
• Stenen. Dit betreft: 

o Bestratingsstenen van bijv. beton. 
o Gevelstenen voor gebouwen. 

 
2) Scope 3 emissie categorieën bepalen van relevant ie 
Relevant is het volgende: 
• Categorie 1 Ingekochte goederen en diensten. 
• Categorie 4 Transport en distributie (upstream). 
Niet relevant is het volgende omdat geen kwantitatieve onderbouwing is te geven: 
• Categorie 12 Verwerking producten; reststoffen / einde levensduur. 
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3) Partners in de waardeketen identificeren 
Opdrachtgevers: 
• M.b.t. keuze van soort materiaal. De opdrachtgever is vaak bepalend in de keuze van het soort 

materiaal. De organisatie heeft in enkele gevallen de mogelijk om invloed uit te oefenen in de 
specifieke keuze van materiaalsoort. Met name bij projecten met zeggenschap over het ontwerp. 

• Partners evt NS en Prorail (m.b.t. CO2-gunningsvoordeel) en/of andere zakelijke opdrachtgevers. 
Leveranciers: 
• M.b.t. inkoop materiaal en transport indien van toepassing bij de leverancier. 

In enkele gevallen is een opdrachtnemer (onderaannemer) ook leverancier en/of transporteur. 
• Partners eventueel Raab Karcher (Greenworks), van Buren, Pontmeyer of gelijkwaardig. 
Transporteurs: 
• Transport van het materiaal is mogelijk door een leverancier/fabrikant, of 

opdrachtnemer(onderaannemer), of de organisatie zelf. 
Opdrachtnemers (onderaannemer, ZZP), indien van toepassing: 
• M.b.t. verwerking. Hoewel het ook mogelijk is dat de organisatie de verwerking uitvoert. 

In enkele gevallen is een opdrachtnemer (onderaannemer) ook leverancier en/of transporteur. 
• Partners eventueel; voor constructievloeren BSA vloeren, van Berlo of gelijkwaardig. 
 
4) Kwantificeer de scope 3 emissies 
Zie ook hoofdstuk 2.1 en het volgende. Daarnaast specificaties vermeld op interne overzichten.  
 
CO2 reductie mogelijkheden: Beton- en steenachtige mat erialen. 
Optie is om alternatieve – minder CO2 intensieve – bouwmaterialen toe te passen. Voor de CO2 
emissie van beton- en kalksteenachtige bouwmaterialen zijn daarbij drie factoren bepalend: 
• het type cement (CEM I, CEM II of CEM III), 
• het aandeel cement (kg cement / ton beton) en 
• het aandeel toegevoegde (kunst)harsen. 
Organisatie ziet weinig mogelijkheden om minder in te kopen. Er wordt al veel aandacht besteed aan 
‘op maat’ inkopen zodat er nauwelijks sprake is van overmaat. Ook het voorkomen van bouwfouten 
heeft hoge prioriteit en daar is weinig ‘winst’ meer te behalen. 
 
Op basis hiervan ziet de organisatie de volgende mogelijke maatregelen: 
• Kanaalplaatvloeren en andere prefab betonproducten niet met cement CEM II maar CEM III.  

Conversiefactor van 0,10 kg CO2/kg (CEM II) naar 0,05 kg CO2/kg (CEM III) geeft reductie 50%. 
Per 1m2 ((1*0,2(*60%))*2400kg/m3) =288kg dan niet 28,8 maar 14,4 kgCO2. Red. 0,0144tonCO2/m

2. 
Inkoop in 2013 1500m2. Indien inkoop 1500m2 in een jaar dan reductie 21,6 tonCO2. 

• In beton C28/35 aandeel cement (CEM III) verlagen door toepassing van vliegas. Dan reductie 
van 30-40 kg cement per ton beton. Vliegas is een reststof en heeft een conversiefactor van 0. 
Conversiefactor van 0,05 kg CO2/kg naar 0,042 kg CO2/kg geeft reductie 14%. 
Per 1m3 (1*2400kg/m3)=2400kg dan niet 120 maar 100,8 kgCO2. Reductie 0,0192tonCO2/m

3. 
Inkoop in 2013 (4713429kg/2400kg/m3=) 1963m3. Indien inkoop 2000m3/jaar dan red. 38,4 tonCO2. 

• Kalkzandsteenblokken niet met CEM I (portlandcement) maar CEM III (hoogovencement). 
Aandeel CEM I (7%). 
Conversiefactor van 0,093 kg CO2/kg (CEM II) naar 0,03 kg CO2/kg (CEM III) geeft reductie 70%. 
Per 1m2 (11,4st/m2*14kg/st)=159,6kg dan niet 14,84 maar 4,78 kgCO2. Reductie 0,0100tonCO2/m

2. 
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Fabricage  
(incl. winning) 

Transport Verwerking Sloop Gebruik 

3.3. Ketenanalyse: Dakbedekking. 

1) Waardeketen beschrijven c.q. in kaart brengen 
Ketenfasen: 
 
 
2) Scope 3 emissie categorieën bepalen van relevant ie 
Relevant is het volgende: 
• Categorie 1 Ingekochte goederen en diensten. 
• Categorie 4 Transport en distributie (upstream). 
Eventueel relevant is het volgende indien kwantitatieve onderbouwing is te geven: 
• Categorie 12 Verwerking producten; reststoffen / einde levensduur. 
 
3) Partners in de waardeketen identificeren 
Opdrachtgevers: 
• M.b.t. keuze van soort materiaal. De opdrachtgever is vaak bepalend in de keuze van het soort 

materiaal. De organisatie heeft in enkele gevallen de mogelijk om invloed uit te oefenen in de 
specifieke keuze van materiaalsoort. Met name bij projecten met zeggenschap over het ontwerp. 

• Partners eventueel NS en Prorail (m.b.t. CO2-gunningsvoordeel) en/of andere zakelijke 
opdrachtgevers. 

Leveranciers: 
• M.b.t. inkoop materiaal en transport. Wordt geregeld via/door opdrachtnemer (onderaannemer). 
Transporteurs: 
• Transport van het materiaal. Wordt geregeld via/door opdrachtnemer (onderaannemer). 
Opdrachtnemers (onderaannemer, ZZP), indien van toepassing: 
• M.b.t. verwerking. Zie ook leveranciers, transporteurs. 
• Partners eventueel; Leemrijse of gelijkwaardig. 
 
4) Kwantificeer de scope 3 emissies 
Zie ook hoofdstuk 2.1 en het volgende. Daarnaast specificaties vermeld op interne overzichten.  
 
CO2 reductie mogelijkheden: Dakbedekking. 
Optie is om alternatieve – minder CO2 intensieve – bouwmaterialen toe te passen. Voor de CO2 
emissie van beton- en kalksteenachtige bouwmaterialen zijn daarbij drie factoren bepalend: 
• het type dakbedekking (bitumen, PVC). 
Organisatie ziet weinig mogelijkheden om minder in te kopen. Er wordt al veel aandacht besteed aan 
‘op maat’ inkopen zodat er nauwelijks sprake is van overmaat. Ook het voorkomen van bouwfouten 
heeft hoge prioriteit en daar is weinig ‘winst’ meer te behalen. 
 
Op basis hiervan ziet de organisatie de volgende mogelijke maatregelen: 
• Dakbedekking niet van bitumen maar PVC. 

Conversiefactor 5,84 kg CO2/m
2 (bitumen) naar 6,265 kg CO2/m

2 (PVC) geeft verhoging 7,3%. 
Levensduur 25 jaar (bitumen) naar 30 jaar (PVC) betreft factor 1,2. 
Per 1m2 dan niet (5,84 * factor 1,2 =) 7,008 kg CO2 [bitumen] maar (6,265 * factor 1 =) 6,265 kg 
CO2 [PVC] betreft reductie 10,6 %. Betreft reductie (10,6% * 6,265 / 1000) 0,00066 tonCO2/m

2. 
Inkoop in 2013 41731kg (/1,57kg PVC/m2= 26580m2). Bij inkoop 25000m2/jaar dan red. 16,5 tonCO2. 
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4. CO2 reductiedoelstelling, PVA, maatregelen m.b.t. scop e 3 

Bron toelichting 4.B.1 (1e deel): 
4.B.1 Op basis van 2 ketenanalyses of 2 ketens van activiteiten scope 3, CO₂-reductiedoelstellingen en een plan van aanpak inclusief maatregelen  

Onderwerp en omvang van de doelstelling  

De doelstelling dient significant te zijn en vergelijkbaar met die van sectorgenoten.  

Significant slaat hier terug op de eigen situatie van het bedrijf. De doelstellingen worden gekozen voor de meest materiële emissies in scope 3. Indien de 

reductiedoelstellingen worden geformuleerd voor de twee ketenanalyses uit eis 4.A.1 is vanzelf sprake van twee van de meest materiële emissies. Indien 

reductiedoelstellingen worden geformuleerd voor twee andere ketens dient het om een keten te gaan voor één van de twee meest materiële emissies én 

een andere voor één van de zes meest materiële emissies.  

De omvang van de doelstelling, in het licht van de uitgangssituatie, is dermate veelzeggend dat in redelijkheid van een serieuze uitdaging gesproken kan 

worden. Daartoe dient de omvang van de doelstelling tevens vergelijkbaar te zijn met die van sectorgenoten. Het bedrijf dient zelf in haar portfolio te 

onderbouwen in hoeverre het een koploper, middenmoter of achterblijver is wat betreft de emissies in scope 3. Daartoe voldoen een schriftelijke 

verklaring, en een onderbouwing.  

Het bedrijf dient vervolgens de keuze voor de omvang van de doelstelling te baseren op haar positie als inkoper binnen de branche. Van achterblijvers 

worden grotere inspanningen verwacht dan van koplopers. Als het bedrijf (los van het CO₂-bewust Certificaat niveau) koploper is en onder de 6 meest 

materiële emissies is er geen enkele met ruimte in de (hele!) keten voor substantiële innovatieve reductie, kan volstaan worden met een bescheiden 

doelstelling.  

Eis 4.B.1 voor kleine bedrijven Kleine bedrijven hoeven voor slechts één analyse, één CO2-reductiedoelstelling te formuleren of het bedrijf heeft voor 

scope 3, op basis van één materiële GHG-genererende (keten van) activiteit één CO2-reductiedoelstelling geformuleerd.  

Ladderbeoordeling door de ladderCI  

Bij de initiële ladderbeoordeling vergewist de ladderCI zich er o.a. van  

1. dat de doelstellingen gekozen zijn voor de meest materiële emissies in scope 3, o.a. volgens de GHG Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and 

Reporting Standard, en  

2. dat het bedrijf een schriftelijke eigen verklaring kan overleggen over haar positie als inkoper in de branche, en een onderbouwing daarvan, en  

3. dat het energie management actieplan, uitgebreid met scope 3, voldoet aan de criteria voor de ladderbeoordeling zoals aangegeven bij eis 3.B.2, en  

4. dat er een bijbehorend plan van aanpak is opgesteld inclusief de te nemen maatregelen, en  

5. dat de doelstellingen, in het licht van de verklaring ad 2, significant zijn en vergelijkbaar met die van sectorgenoten.  

Ad 5, Vergelijkbare reductiedoelstellingen  

De ladderCI kan de reductiedoelstellingen vergelijkbaar maken deels door bij het beoordelen van deze doelstellingen de referentiejaren en de 

planningshorizonnen te betrekken. Ook zullen de doelstellingen van koplopers en “bedrijven in de staart van het peloton” aanmerkelijk kunnen 

verschillen. Een reductie van 1% bij een koploper is meerzeggend (wellicht significant) dan 1% bij een bedrijf in de staart (wellicht niet significant).  

De ladderCI’s dienen voor zichzelf een gedeeld professioneel maatgevoel te ontwikkelen op basis van publicaties (zie transparantie) en overleg in het 

Centraal College van Deskundigen. 

 
Doelstellingen, PVA en maatregelen m.b.v. hoofdstuk 3. 
 
Vergelijk sectorgenoten: Uitgevoerd m.b.v. www.skao.nl . 
 
Koploper, middenmotor, achterblijver: 
Organisatie is een middenmotor. Diverse acties op het gebied van milieuverbetering worden al 
(on)bewust genomen hoewel dit nog niet allemaal aantoonbaar is. 
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CO2-reductiedoelstelling scope 3: 
De doelstelling voor de organisatie is gericht op de categorie (ingekochte goederen en diensten) en 
niet op een subcategorie (bijv. beton-steenachtige materialen). Omdat de organisatie afhankelijk is of 
bepaalde materialen worden toegepast, en/of de organisatie keuzevrijheid heeft m.b.t. materiaalsoort 
en materiaalkosten. 
• 2% CO2-reductie m.b.t. ingekochte goederen/diensten, gerelateerd aan euro omzet, in 2017 t.o.v. 

het referentiejaar 2013.  
Betreft 0,2% in 2014, 0,6%/jaar in 2015 t/m 2017. 

• Ton CO2 reductie betreft dan: Totaal ca. 2.000 in 2013 * 2% = 40.  
Betreft 4 in 2014, 12/jaar in 2015 t/m 2017. 

 
Plan van aanpak (PVA), maatregelen scope 3: 
De maatregelen zijn gericht op een subcategorie (bijv. beton-steenachtige materialen). Indien  
maatregelen voor de aangegeven subcategorie in een bepaalde periode niet mogelijk zijn dan 
alternatieve maatregelen inventariseren en waar mogelijk toepassen om CO2-reductie te realiseren. 
Bijv. in een andere subcategorie. 
 
Maatregelen m.b.t. subcategorie beton- en steenachtige materialen: 
• Kanaalplaatvloeren niet met cement CEM II maar CEM III. Reductie 0,0144 tonCO2 /m2. 
• In beton aandeel cement (CEM III) verlagen door toepassing vliegas. Red.0,0192 tonCO2 /m3. 
• Kalkzandsteenblokken niet met CEM I (portland) maar CEM III (hoogoven). Red.0,01tonCO2 /m2. 
 
Maatregelen m.b.t. subcategorie dakbedekking: 
• Dakbedekking niet van bitumen maar PVC. Reductie 0,00066 tonCO2/m

2. 
 


