
Stap 1: Analyse scope 3 emissies 
 

Conform de richtlijnen in het GHG protocol wordt de analyse van scope 3 uitgevoerd zoals 

aangegeven in het figuur.  

 

De bedrijfsactiviteiten van vandervalk+degroot 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 per jaar (dus bijvoorbeeld voor 2013) geschat, waarbij het uitgangspunt is dat 

minmaal 80% van de uitstoot wordt meegenomen. 

 

Voor de inventarisatie van de relevante scope 3 categorieën wordt gebruik gemaakt van 

onderstaande tabel, gebaseerd op de “scope 3 standard” waar in de ladder naar wordt 

verwezen.  

 

 Mogelijke bronnen Aanwezig 

binnen de 

keten. 

Is 

afgedekt 

in scope 1 

en/of 2 

Project-

gerela-

teerd 

Omvang 

geschat in 

kg CO2/jr 

Bron / 

berekening 

Beïnvloed-

baarheid 

(Ja, matig, 

nee) 

Ranking 

Upstream Scope 3 Emissions          

1. Purchased Goods & Services - 

Ingekochte goederen incl. transport 

Lijst A-C 

leveranciers 

Ja Nee  9073 (Zie 

noot 2) 

00 totaal 

V+G 

Grootvalk 

Tab CO2 

Footprint 

matig 4 

2. Capital Goods – (Materieel, 

machines, voertuigen, 

kantoorbenodigdheden, etc.) 

Idem Nee       

3. Fuel- and Energy - Related 

Activities Not Included in Scope 1 or 2 

– ketenuitstoot Electra en brandstof 

incl. transport 

CO2 footprint Ja Ja      



4. Transportation & Distribution 

(Upstream) – transport en distributie 

aangekochte goederen/services & 

externe vervoerders (inbound, 

outbound of tussen vestigingen) 

 

Hoeveelheid 

afgelegde km’s, 

facturen 

transporteur 

Ja Nee  23128 7* transport 

Barlin-

Waalwijk vv 

Conversie 

295 g 

CO2/tonkm 

 2 

5. Waste Generated in Operations  – 

Afval (incl. afvalwater & evt. incl. 

transport) 

Tonnages afval Ja Nee  Storten slib 

2814000 

Slibtransport 

152412889 

 

(Zie noot 1) 

(Zie ook 

noot 2)  

 onbekend 1 

6. Business Travel - Zakelijk verkeer 

OV evt incl. verblijf in hotels 

Ingediende 

declaraties 

Nee       

7. Employee Commuting -Woon-werk 

verkeer evt incl. uitstoot door Het 

Nieuwe Werken 

Postcodes/enquête Ja Nee  31500 Eigen data matig 3 

8. Leased Assets – Geleaset 

materieel 

 

 Nee       

Downstream Scope 3 Emissions          

9. Transportation & Distribution Sold 

Goods (Downstream) - Niet betaald 

door het bedrijf incl. uitstoot verkoop en 

opslag van verkochte goederen evt. 

incl. uitstoot van de reis van klanten 

naar de winkel waren goederen 

verkocht worden. 

 Nee       

10. Processing of Sold Products - 

Verwerken van verkochte goederen 

(half-fabrikaten) 

 Nee       

11. Use of Sold Products - Gebruik 

van verkochte goederen (incl. direct 

Grootste 

opgeleverde 

Nee       



verbruik  evt. incl. indirect verbruik, evt 

incl. onderhoud van de verkochte 

goederen, opgeleverde projecten in 

2012. 

projecten/verkochte 

producten 2013 

12. End-of-Life Treatment of Sold 

Products  

Verwerking van verkochte goederen 

aan het einde van de levensduur incl. 

afval, opgeleverde projecten in 2012. 

idem Nee / 

onbekend 

      

13. Leased Assets (Downstream) – 

Goederen die geleased worden aan 

derden. 

 Nee       

14. Franchises – Uitstoot van 

franchisers 

 Nee       

15. Investments – Investeringen 

(investeringsmaatschappijen) 

 Nee       

         

         

 

Noot 1/  Er zijn geen relevante conversiefactoren voorhanden voor het afvoeren van slib, behalve de algemeen geaccepteerde conversiefactor van DEFRA - 

2011 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting. Deze geeft een conversiefactor in kg.CO2/£. Omdat deze uit 2011 

is, is uitgegaan van de gemiddelde wisselkoers van £ naar €; deze was 1,62. Omdat de totale stortkosten volgens opgave over 2013 1,4 mijo € was, de 

conversiefactor 2.01, komt de totale CO2 last uit op  2814000 kg exclusief transport 

 

Noot 2/ Banden is een grote onbekende in deze tabel. Uit analyse blijkt dat banden bij VanderValk + deGroot vaak vervangen worden, lang voordat deze versleten zijn. Dat komt 

door parkeerschade, inrijden aan de zijkant, stoepranden etc. Uit een eerste indicatief onderzoek blijkt dat het kwantificeren van de CO2-emissie van banden geen eenduidige 

zaak is. Deze kwantificering is echter wel van groot belang aangezien door de voortijdige vervanging de CO2-emissie als gevolg van gebruik minder wordt in de vergelijking. 

 

 

Het onderwerp ‘banden’ is een grote onbekende. Banden worden bij Vandervalk+deGroot vaak vervangen lang voordat deze versleten zijn. Dit komt door schade aan de 

zijkanten als gevolg van stoepranden e.d.. 

Er zijn meerdere manieren om hier iets aan te doen zowel in gedrag en training als mogelijk ook in de techniek. Of dit milieutechnisch  interessant is hangt in hoge mate af van 

de impact die banden hebben op het milieu in de verschillende fases van hun bestaan. 

Gezien de hoeveelheid banden en de milieu impact die deze hebben, alsmede het gebrek aan kennis over dit onderwerp, lijkt dit een aangewezen onderwerp voor een eerste 

ketenanalyse 

 



Als tweede is gekozen voor het transport en de stort van slib. 

 

 

 


