
   Top 5 - Scope 3 emissies

1. Categorie: 0 Aangekochte goederen en diensten 2.741 ton CO2

2. Categorie: 0 Woon-werkverkeer 257 ton CO2

3. Categorie: 0 Productieafval 45 ton CO2

4. Categorie: 0 Zakelijk reizen 43 ton CO2

5. Categorie: 0 Upstream transport en distributie 3 ton CO2
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1. Aangekochte goederen en diensten Ja Nee Ja                                2.741,36 Matig Informeren bij levernaciers naar de duurzaamheid 

van de geleverde productien en alternatieven ervan. 

Inkoopbeleid aanpassen als dat vervolgens nodig 

blijkt.

Afdeling inkoop, leveranciers

2. Kapitaal goederen Nee

3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet in 

scope 1 of 2)

Nee

4. Upstream transport en distributie Ja Nee Nee                                       3,26 Matig Goederen rechtstreeks laten verplaatsen vanaf de 

leverancier

Transporteurs, planning

5. Productieafval Ja Nee Ja                                     45,37 Matig Het scheiden van afval, bekijken of recycling of 

circulariteit mogelijk is per afvalstroom

Afvalverwerkers, medewerkers

6 Zakelijk reizen Ja Nee Ja                                     43,05 Ja Bij planning van projecten rekening houden met 

locatie zodat hotelovernachtingen voorkomen kunnen 

worden

Planning, medewerkers

7. Woon-werkverkeer Ja Nee Nee                                   257,25 Matig Stimuleren van fietsen naar werk, of andere 

manieren van woon-werkverkeer

HR, KAM, directie, medewerkers

8. Upstream geleaste activa Nee

9. Downstream transport en distributie Nee

10. Ver- of bewerken van verkochte producten Nee

11. Gebruik van verkochte producten Nee

12. End-of-life verwerking van verkochte producten Nee

13. Downstream geleaste activa Nee

14. Franchisehouders Nee

15. Investeringen Nee

Upstream Scope 3 Emissions 

Downstream Scope 3 Emissions 

Van de emissiestromen binnen de keten van Valk+degroot is een inventarisatie gemaakt en deze gegevens zijn geanalyseerd m.b.t. de op het bedrijf 

geldende emissiestromen. Geef hier een korte omschrijving van de werkzaamheden die door het bedrijf worden uitgevoerd. De scope 3 emissies bestaan 

daarom vooral uit het verwerken van de afvalstromen die van projecten af komen, het inhuren van diensten, de aanschaf van bouwstoffen en van 

brandstof en materieel. Dat is terug te zien in de top van de scope 3 emissies:

Kwantitatieve scope 3 analyse


