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1 Inleiding 

Het doel van deze rapportage is om te komen tot de rangorde van de meest materiële scope 3 emissiebronnen. 
Tevens wordt de CO2-uitstoot van de scope 3 emissiebronnen kwantitatief gemaakt. Bij het bepalen van de 
rangorde wordt onderzocht welke scope 3 emissiebron het meest materieel is en wordt er daarnaast gekeken 
of Schagen Groep Beheer BV (hierna Schagen Groep) invloed kan uitoefenen op de CO2-uitstoot (en daarmee 
reductie) van de CO2-emissiebron. 
 
 

2 4.A.1: Kwalitatieve inschatting van de scope 3 emissies  

Het in kaart brengen van de meest materiële scope 3 emissies is uitgevoerd conform de voorgeschreven 
methode uit het handboek van de CO2-prestatieladder. Doel is om op basis van indicaties van de relatieve 
omvang te komen tot een rangorde van de meest materiële/relevante scope 3 emissiebronnen die samen de 
grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van een bedrijf en welke tegelijkertijd beïnvloedbaar 
zijn door het bedrijf. De uitwerking van deze analyse is in een Excel model uitgewerkt. In dit document wordt de 
analyse toegelicht en de resultaten besproken. 
 

Bij het bepalen van de rangorde is gekeken naar de volgende criteria:  
 
De PMC's sectoren en activiteiten (kolom 1)  
De relevante sectoren en bedrijfsactiviteiten worden hier vermeld waarbij CO2 vrijkomt. De huidige activiteiten 
van Schagen Groep vinden in het algemeen plaats binnen grondverzet en riolering, betonwerken, asfaltwerken, 
nieuwbouw en renovatie.  
 
De activiteit waarbij CO2 vrijkomt (kolom 2)  
In deze kolom worden de CO2-uitstotende activiteiten benoemd die door Schagen Groep worden beïnvloed:  

• Upstream, door inkoop van diensten (o.a. onderaannemers), producten en materialen; 

• Downstream, door projecten, geleverde producten en diensten van het bedrijf.  
Het bepalen van de scope 3 emissiebronnen is uitgevoerd conform de indeling in categorieën voor scope 3 
emissies uit GHG Protocol Scope 3 Standard. Deze activiteiten zijn opgesplitst in of samengevoegd tot eenheden 
(emissiebronnen) die elk afzonderlijk geschikt zijn als onderwerp voor een ketenanalyse. 
 
Het relatieve belang van CO2 belasting van de activiteiten (kolom 3)  
Dit geeft kwalitatief aan hoe groot de CO2-uitstoot gerelateerd aan de activiteit is vermeld in kolom 1 is. Deze 
inschatting is gemaakt op basis van kennis en ervaring. 
 
De relatieve invloed van de activiteiten (kolom 4)  
Deze kolom geeft aan hoe groot Schagen Groep het reductiepotentieel bij de betreffende activiteiten schat. 
Deze inschatting is gemaakt op basis van kennis en ervaring. 
 
De potentiële invloed van het bedrijf op de CO2-reductie van de betreffende sectoren en activiteiten (kolom 
5)  
Deze kolom geeft aan hoeveel invloed Schagen Groep heeft op het reduceren van de CO2-emissie van de 
betreffende activiteit. Bij inkoop gaat het dan vooral om de mate waarin Schagen Groep de mogelijkheid heeft 
om de CO2-uitstoot van door de leverancier geleverde diensten of producten te verlagen.  
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Rangorde (kolom 6)  
Deze kolom geeft aan hoe Schagen Groep de verschillende activiteiten rangschikt op basis van de eerder 
genoemde criteria. In het Handboek worden een aantal standaard categorieën ingedeeld voor de scope 3 
emissie conform het GHG Protocol. Voor onze dienstverlening zijn een aantal van deze categorieën niet van 
toepassing of te klein om bijzondere aandacht aan te geven. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke 
categorie waarom wel of niet is meegenomen in de scope 3 analyse:  
 

 

Figuur 2-1: Het Scopediagram van het GHG Protocol 3 Standard 

 

Upstream:  
1. Aangekochte goederen en diensten (Purchased goods and services) 

Alle materialen en diensten die Schagen Groep nodig heeft voor haar activiteiten vallen hieronder. Dit 
zijn bijvoorbeeld bouwmaterialen, beton, staal, zand/grind, kozijnen en deuren, inhuur 
diensten/onderaannemers etc. De omvang hiervan is groot. Om een kwantificering van de CO2-impact 
van de ingekochte goederen en diensten te kunnen bepalen, is een analyse gemaakt van de inkoop. 
Hierin is de ingekochte hoeveelheid vertaald naar een inschatting van de CO2-impact. In de 
inkoopanalyse zijn zowel materialen als diensten opgenomen. Dit is later aangevuld met de inzichten 
die zijn verkregen met het opstellen van de ketenstudies. 

 
2. Kapitaal goederen (Capital goods) 

Kapitaalgoederen vormen onderdeel van de bedrijfsvoering van Schagen Groep. Hier vallen alle 
kantoren, machines en installaties onder die Schagen aangekocht of verworven heeft. Schagen groep 
werkt met eigen materieel en ingehuurd materieel. Indien materieel wordt ingehuurd valt het 
brandstof- en elektriciteitsverbruik voor dit materiaal meestal onder de inkoop van de Schagen groep 
zelf: m.a.w. het gaat om scope 1 en 2 emissies van de Schagen groep. 
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3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in scope 1 of scope 2)  (Fuel- and energie-

related emissions not included in Scope 1 or 2)  
Al de brandstof en energie gerelateerde emissies zijn reeds opgenomen in de scope 1 en 2 emissies. In 
de verplichte emissiefactoren zijn de emissies van bron tot gebruiker opgenomen. Deze zijn hierdoor 
niet opgenomen in de scope 3 analyse om dubbeltellingen te voorkomen. 

 
4. Upstream transport en distributie (Transport & distribution) 

Het gaat hier om upstream transportbewegingen van de voornaamste ketenpartners van Schagen 
Groep. Dit is bijvoorbeeld het transport van bouwmaterialen. Verder vallen de kilometers die in verband 
met de diensten worden gemaakt hieronder. De omvang van de CO2-impact  van het goederenvervoer 
is bepaald aan de hand van de totale kilo’s ingekochte goederen, welke was vastgesteld voor categorie 
‘Purchased goods and services’. De omvang van de CO2-impact van het personenvervoer is vastgesteld 
aan de hand van kosten die zijn gemaakt voor de diensten. Schagen heeft invloed op deze categorie 
door de keuze in hun ketenpartners en door afspraken te maken met haar ketenpartners. 

 
5. Productieafval (Waste generated in operations) 

Bij elk bouwproject komt afval vrij. Hierbij valt te denken aan puin, asfalt, glas en overig bouw- en 
sloopafval. Aan de hand van de door de afvalinzamelaar gerapporteerde afvalhoeveelheden en is de 
CO2-impact bepaald. 

 
6. Personenvervoer onder werktijd (Business Travel)  

Deze emissie zijn opgenomen in scope 1 en 2 omdat dit verplicht is vanuit de CO2-Prestatieladder. Deze 
emissies worden in de scope 3 analyse niet meegenomen om dubbeltellingen te voorkomen. 

 
7. Woon-werkverkeer (Employee Commuting) 

Veel woon-werk-verkeer voor de Schagen Groep vindt plaats van huis naar projectlocatie of kantoor. Dit 
valt voor het grootste deel onder declarabele, dus zakelijke vervoersbewegingen die binnen scope 2 van 
de CO2-prestatieladder vallen. Deze emissies worden in de scope 3 analyse niet meegenomen om 
dubbeltellingen te voorkomen. 

 
8. Upstream geleaste activa (Leased assets) 

Deze categorie gaat over emissies van activa die zijn geleaset door Schagen Groep en niet binnen scope 
1 en 2 vallen. Indien Schagen gebruiktmaakt van geleasede activa dan is deze emissie van de categorie 
opgenomen in scope 1 en 2. Deze emissies worden in de scope 3 analyse niet meegenomen om 
dubbeltellingen te voorkomen. 

 
Downstream:  
9. Downstream transport en distributie (Transport & distribution) 

In tegenstelling tot categorie 4 gaat het hier om transport en distributie van verkochte producten van 
het verkooppunt naar de eindconsument. Dit is bij Schagen Groep niet van toepassing. 

 
10. Ver- of bewerken van verkochte producten (Processing of sold products) 

Er wordt een compleet project opgeleverd en overgedragen aan de klant/opdrachtgever. Het ver- of 
bewerken van verkochte producten is niet van toepassing. 

 
11. Gebruik van verkochte producten (Use of sold products) 

Dit zijn emissies van consumentengebruik van goederen en services die verkocht zijn door Schagen 
Groep. Dit is in principe niet van toepassing voor Schagen Groep. 
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12. End-of-life verwerking van verkochte producten (End-of-life treatment of sold products) 

Deze categorie gaat over de emissies van afvalverwijdering / behandeling van verkochte producten die 
aan het einde van de levensduur zijn beland. Dit is een categorie die met name van toepassing is op de 
retailsector (denk bijvoorbeeld aan de in Nederland verplichte “verwijderbijdrage”) en minder op de 
werken die Schagen Groep oplevert. Deze worden namelijk gekenmerkt door een lange levensduur en 
bestaan uit onderdelen die recyclebaar zijn. Om een indicatie van de impact van deze categorie te 
maken, is ervan uitgegaan dat al de materialen die de Schagen Groep inkoopt uiteindelijk afval worden. 
Vervolgens is een soortgelijke berekening uitgevoerd als in categorie 5. Categorie 5 betreft afval die 
tijdens de werkzaamheden van Schagen Groep vrijkomen. Dit wordt vaak veroorzaakt door het 
verwijderen van bestaande  bouwwerken, wegen, etc. Deze zijn doorgaans niet door Schagen Groep 
geplaatst. 

 
13. Downstream geleaste activa (Leased assets) 

In tegenstelling tot categorie 8 gaat het hier om assets die Schagen zelf ter beschikking zou stellen om 
geleased te worden. Deze categorie is met name van toepassing voor leasebedrijven, deze categorie is 
voor Schagen Groep niet van toepassing. 

 
14. Franchisehouders (Francises)  

Een franchise is een onderneming die opereert onder een licentie om goederen of services van een 
ander bedrijf te verkopen of distribueren op een bepaalde locatie. Er wordt door Schagen Groep geen 
gebruikgemaakt van een franchise constructie, deze categorie is dus niet van toepassing. 

 
15. Investeringen (Investments) 

Hiermee worden bijvoorbeeld investeringen in partnerschappen (oprichting van een bedrijf met een 
ander bedrijf), joint ventures, projectinvesteringen etc. bedoeld. Hier wordt door Schagen Groep geen 
gebruik van gemaakt, deze categorie is dus niet van toepassing. 
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3 5.A.1 & 5.A.2-1: Kwantitatieve inschatting van scope 3 

emissies  
 

Naar aanleiding van de kwalitatieve inschatting van de scope 3 emissies heeft Schagen Groep conform de eisen 
5.A.1 en 5.A.2-1 van het handboek van de CO2-prestatieladder in deze paragraaf een kwantitatieve inschatting 
van de scope 3 emissies gemaakt.  
 
Hieronder is een screenshot weergegeven van het model waar de kwantitatieve inschatting mee is uitgevoerd. 
De Rangorde tabel is uitgebreid met kolom 7, ton CO2-uitstoot. 
 

 

  

PMC’s sectoren en 

activiteiten

Potentiële invloed 

van het bedrijf op CO2 

uitstoot

1 3 Sector 4 Activiteiten 5

2019

01. Purchased goods and services middelgroot groot groot 43.101

Inkoop staal middelgroot middelgroot klein 18 12 1.942

Inkoop diensten middelgroot middelgroot middelgroot 27 9 5.025

Inkoop onderaannemers middelgroot middelgroot middelgroot 27 8 13.312

Inkoop betonmortel middelgroot middelgroot groot 36 4 3.713

Inkoop bouwmaterialen middelgroot middelgroot groot 36 3 10.035

Inkoop bitumen groot groot groot 64 2 2.584

Inkoop zand/grind middelgroot middelgroot groot 36 6 566

Inkoop betonproducten klein klein klein 8 14 181

Inkoop cement groot groot groot 64 1 5.744

02. Capital goods te verwaarlozen te verwaarlozen klein 1.327

Gereedschappen te verwaarlozen te verwaarlozen klein 2 16 235

Materieel te verwaarlozen te verwaarlozen klein 2 15 1.092

Grond-, weg- en waterbouw Upstream
03. Fuel- and energy-related emissions 

not Included in Scope 1 or 2

04. Transportation & distribution klein middelgroot groot 2.166

 - Goederen klein middelgroot groot 24 10 1.729

 - Diensten klein middelgroot groot 24 11 437

Grond-, weg- en waterbouw Upstream 05. Waste generated in operations middelgroot middelgroot groot 36 5 3.242

Grond-, weg- en waterbouw Upstream 06. Business Travel

Grond-, weg- en waterbouw Upstream 07. Employee Commuting

Grond-, weg- en waterbouw Upstream 08. Leased assets 

Grond-, weg- en waterbouw Downstream 09. Transportation & distribution

Grond-, weg- en waterbouw Downstream 10. Processing of sold products klein klein middelgroot 12 13 881

Grond-, weg- en waterbouw Downstream 11. Use of sold products

Grond-, weg- en waterbouw Downstream 12. End-of-life treatment of sold products middelgroot middelgroot middelgroot 27 7 11.353

Grond-, weg- en waterbouw Downstream 13. Leased assets

Grond-, weg- en waterbouw Downstream 14. Francises

Grond-, weg- en waterbouw Downstream 15. Investments

Grond-, weg- en waterbouw

ton CO2 uitstoot

7

Grond-, weg- en waterbouw Upstream

Relatief belang van CO2-belasting 

van de sector en invloed van de 

activiteiten

Grond-, weg- en waterbouw Upstream

Omschrijving van activiteit waarbij CO2 vrijkomt

2

Rangorde

6

Upstream
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4 5.A.2-2: Strategiebepaling reductie scope 3 emissies  
 
De strategiebepaling (5.A.2) van de scope 3 reductie is een essentieel onderdeel om de uiteindelijke reductie 

van de scope 3 emissies te realiseren. Met het bepalen van de juiste strategie wordt de richting van de 

organisatie bepaald als het gaat om het inkoopbeleid en het bepalen en optimaliseren van uitvoeringsmethodes 
op projectniveau.  

 
Uit de tabel blijkt dat de met de groepen die naar voren komen uit de Categorie Purchased goods and services 
de hoog in de rangorde komen. De bovenstaande analyse is binnen Schagen Groep besproken. 
  
Doordat Schagen Groep valt onder de categorie ‘middelgrote bedrijven’, dienen er twee ketenanalyses te 
worden opgesteld. Er is gekozen voor een ketenanalyse van beton en van asfalt.  

 

Voor wat betreft de keuze voor de ketenanalyse dient tevens te worden voldaan aan de voorwaarden genoemd 

in het CO2-Prestatieladder handboek:   

 

1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projectenportefeuille.  

2. Als een ketenanalyse niet (meer) uit de top 6 voortkomt, krijgt de organisatie één jaar respijt om dit te 
corrigeren.  

3. De organisatie dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een 
betaalde opdracht van een klant is niet toegestaan.  

4. Er dient 1 ketenanalyse te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies én 1 
andere ketenanalyse voor een van de zes meest materiële emissies uit de rangorde. *kleine 
organisaties dienen slechts 1 ketenanalyse voor een van de twee meest materiële emissies uit de 
rangorde te maken.  

5. 5. A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries) geeft 
de herkenbare structuur van elke ketenanalyse:  

a. Beschrijf de betreffende keten  

b. Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn  

c. Identificeer de partners in de keten  

d. Kwantificeer de scope 3 emissies  
6. Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en 

inzichten en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht.  

 
Aan de bovenstaande voorwaarden wordt bij beide ketenanalyses voldaan. De ketenanalyses hebben namelijk 

betrekking op (meerdere) projecten, waarvoor Schagen Groep zelf de analyses doet. De voorgestelde 
ketenstudies zijn daarmee specifiek voor Schagen Groep en levert een duidelijke bijdrage aan verbetering van 

het inzicht in de reductiemogelijkheden van de CO2-emissie. 
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