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1. INLEIDING 

Conform de CO2 Prestatieladder Handboek 3.0 en de richtlijnen in het GHG protocol wordt de analyse van 
scope 3 uitgevoerd zoals aangegeven in het Scopediagram CO2 Prestatieladder Handboek 3.0 blz. 30 in 
onderstaande figuur. De eerste versie van de scope 3 analyse is in 2018 opgesteld t.b.v. de certificering van 
niveau 5 op de CO2 prestatieladder.  
 

 
 

 
 
De normeis 4.A.1 luidt als volgt: 
4.A.1: Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies 
tenminste 2 analyses van GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.  
 

Baars heeft scope 3 emissies op een grove wijze gekwantificeerd met het doel om zo tot een rangorde te 
komen van de meeste materiële scope 3 emissiebronnen van het bedrijf. Hiertoe zijn de volgende stappen 
ondernomen volgens de GHG-protocol en ISO 14064-1 methode: 
 

1. Het op hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen; 
2. Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen; en 
3. Keuze ketenanalyses bepalen. 

 
Dit rapport is mede tot stand gekomen met ondersteuning van het duurzaam adviesbureau Will2Sustain. 
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1.  ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES 

De bedrijfsactiviteiten van C.M. Baars & Zn. Holding B.V. (Baars) zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst 

geproduceerd worden (upstream) en gaat het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met energiegebruik en emissies 

(downstream). Hierbij wordt de totale emissie in scope 3 geschat (van het jaar 2016), waarbij het uitgangspunt is dat minimaal 80% van de scope 3 uitstoot wordt 

meegenomen. 

 

Voor de inventarisatie van de relevante scope 3 categorieën/emissies wordt gebruik gemaakt van de onderstaande tabellen, gebaseerd op de “scope 3 GHG standard” waar 

de ladder naar verwijst. Input op deze tabel is de analyse van de inkoopgegevens van 2017 onderverdeeld in categorieën en groepen, zie voor de onderbouwing van de cijfers  

bijlage 1 scope 3 analyse. Er is gekozen voor de inkoopgegevens omdat: 

 met de bestede euro's voor aangekochte goederen en diensten is redelijk eenvoudig en globaal de CO2 uitstoot te berekenen voor de goederen en diensten; 

 dit geeft goed weer hoeveel invloed Baars heeft op een leverancier, hoe meer euro’s er besteed worden bij een leverancier, hoe meer invloed Baars heeft, dit in 

perspectief met de grootte van de leverancier; 

 dit geeft weer hoeveel risico Baars loopt, het risico is hoger bij de bedrijven waar veel wordt ingekocht; en 

 emissies die uitbesteed zijn, met name de onderaannemingen; 

 

1. PMC's 

sectoren en 

activiteiten 

2. Omschrijving van activiteiten waarbij CO2 vrijkomt Belang en invloed Potentiële invloed  
van het bedrijf op 
CO2 uitstoot  

Rangorde 

Proces stappen GHG protocol (tabel 5.3) 3. Relatieve 

belang in de 

sector 

4. Relatieve invloed van de activiteiten 

Aanneming 

in grond-, 

weg-, en 

waterbouw 

(GWW)  

 

 

Transport 

Stort van bagger 1. Aangekochte goederen en 

diensten 

Klein  Te verwaarlozen Klein 7 

Onderaanneming 1. Aangekochte goederen en 

diensten 

Groot met ca. 

644t CO2 

Groot, Baars kan door middel van samenwerking 

en invloed op inkoopvoorwaarden invloed 

uitoefenen op onderaannemers. 

Groot 1 

Uitbesteed transport 1. Aangekochte goederen en 

diensten 

Groot met ca. 

397t CO2 

Middelgroot, Baars kan door middel van 

samenwerking en invloed op inkoopvoorwaarden 

invloed uitoefenen op transporteurs. 

Groot 2 

Toebehoren project 1. Aangekochte goederen en 

diensten 

Groot met 

374,81t CO2 

Klein, inkoop volgens bestek Klein 4 

Advies 1. Aangekochte goederen en 

diensten 

Klein Te verwaarlozen Klein  6 

Afval van het project / 

kantoor verwerken 

5. Productieafval  Te verwaarlozen Te verwaarlozen Te verwaarlozen 8 

materieel: onderhoud 

en aankoop  

2. Kapitaalgoederen Groot met ca 

1875t CO2 

Klein, er zijn weinig alternatieven. Bij machines zit 

de meeste uitstoot in de gebruiksfase (scope 1), 

hierbij is nieuw vaak wenselijk. 

Klein 5 
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1. PMC's 

sectoren en 

activiteiten 

2. Omschrijving van activiteiten waarbij CO2 vrijkomt Belang en invloed Potentiële invloed  
van het bedrijf op 
CO2 uitstoot  

Rangorde 

Proces stappen GHG protocol (tabel 5.3) 3. Relatieve 

belang in de 

sector 

4. Relatieve invloed van de activiteiten 

Woon-werkverkeer 7. Woon-werkverkeer Middelgroot 

met ca. 257t 

CO2 

Middelgroot Middelgroot 3 

Totaal 3606,62 ton CO2 

 
Onderstaande is de uitwerking van bijlage 1 scope 3 analyse. Dit is een tabel van de verdeling van uitstoot per groep activiteiten en een grafiek die deze verdeling weergeeft.  
 
 

Nr.  GHG categorieën Groep per activiteit  Indicatie ton 
CO2 uitstoot  

% CO2 
uitstoot 

1 

Aangekochte goederen 
en diensten Onderaanneming  

                              
644  18% 

2 Transport en distributie Transport 

                              
397  11% 

3 Woon-werkverkeer Woon-werkverkeer 

                              
258  7% 

4 

Aangekochte goederen 
en diensten Toebehoren project 

                              
375  10% 

5 Kapitaal goederen 

materieel: onderhoud 
en aankoop  

                          
1.875  52% 

6 

Aangekochte goederen 
en diensten Advies 

                                
42  1% 

7 

Aangekochte goederen 
en diensten Stort van bagger.  

                                
15  0% 

Totaal 3606,62 100% 

 

2. UITSLUITINGEN 

De volgende GHG categorieën (met oorspronkelijke nummering) zijn niet van toepassing voor Baars: 
3.  Brandstof en energie gerelateerde activiteiten;  
4. Upstream transport en distributie: Transport wordt intern verzorgd of uitbesteed. 
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6.  Personenvervoer onder werktijd (Business Travel): dit valt onder scope 1 of scope 2)  
8.  Upstream geleaste activa: Baars leased geen goederen van derden, wel worden er goederen gehuurd, maar meestal met personeel waardoor dit onder aankoop van 

diensten valt; 
10.  Ver- of bewerken van verkochte producten: Baars maakt geen producten die vervolgens nabewerkt worden; 
11.  Gebruik van verkochte producten: Baars levert diensten en producten. Deze diensten en producten hebben een eenmalige CO2-uitstoot en geen  
 CO2-uitstoot nadat deze zijn geleverd;  
13.  Downstream geleaste activa: Baars leased geen goederen aan andere partijen. 
14.  Franchisehouders: Baars heeft geen franchises; en 
15. Investeringen: Baars heeft geen investeringen waarop deze categorie van toepassing is. 
 

3. KEUZE VAN KETENANALYSES 

Baars  zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de top 2 en uit de top 6 van de materiële emissie een emissiebron kiezen om een ketenanalyse te 

maken.  

1. Ketenalyse 1: Uit de top 2 is gekozen uitbesteed transport.  

2. Ketenanalyse 2: Uit de top 6 is gekozen woon-werkverkeer.  

 

4.  REDUCTIEMOGELIJKHEDEN 

In de rangorde uit hoofdstuk 1 zijn activiteiten op scope 3 niveau kwalitatief en kwantitatief in kaart gebracht. In onderstaande tabel zijn mogelijke reductiemaatregelen 
weergegeven vanuit de invloedssfeer van Baars, voor de emissies waarbij een meer dan kleine potentiële invloed van het bedrijf op CO2-uitstoot te verwachten is.  
 

Omschrijving van activiteiten waarbij CO2 

vrijkomt 

Belang en invloed  

Proces stappen GHG protocol (tabel 5.3) 3. Relatieve 

belang in de 

sector 

5. Potentiële invloed  

van het bedrijf op CO2 uitstoot 

Reductiemogelijkheden Baars 

Onderaanneming 1. Aangekochte goederen 

en diensten 

Groot met ca. 

644t CO2 

Groot Selectie van onderaannemers op afstand.  

Uitbesteed transport 1. Aangekochte goederen 

en diensten 

Groot met ca. 

397t CO2 

Groot Zie ketenanalyse Uitbesteed transport 

Toebehoren project 1. Aangekochte goederen 

en diensten 

Groot met 

374,81t CO2 

Klein Kiezen voor de meest duurzame materialen met betrekking tot 

structuur, herkomst, recyclebaarheid binnen de grenzen van het 

bestek en economische haalbaarheid. 

Woon-werkverkeer 7. Woon-werkverkeer Middelgroot 

met ca. 257t 

CO2 

Middelgroot Zie ketenanalyse Woon-werkverkeer 

 


