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Voorwoord 
 
Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Het terugdringen van de CO₂ emissie is 
van groot belang voor de leefbaarheid van de aarde en zodoende het milieubeleid van Timmerhuis Groep. 
Onderdeel van dit milieubeleid is om de CO2 prestatieladder te beklimmen tot het hoogste niveau 5.  
 
Timmerhuis Groep heeft voor het beklimmen van de CO2 Prestatieladder een portfolio ingericht. Dit 
portfolio is gestructureerd aan de hand van de invalshoeken van het SKAO1: 
 

• A – Inzicht 
• B – Reductie 
• C – Transparantie 
• D – Participatie 

 
Voor een toelichting op de totale inhoud en opbouw van het portfolio zie CO2-01 Portfolio beschrijving CO2 
Prestatieladder. Dit document betreft de scope 3 emissie inventarisatie en is onderdeel van invalshoek A – 
Inzicht.  
 
  

                                                            
1 SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 
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1 Inleiding, toelichting en aanpak 

1.1 Inleiding 
Bij het opklimmen van niveau 3 naar niveau 5 moet een bedrijf naast de directe emissies (scope 1) en 
specifieke indirecte emissies (scope 2) de overige indirecte emissies (scope 3) meenemen. Dit document is 
een eerste inventarisatie van de scope 3 emissies en geeft zodoende invulling aan onderstaande eisen: 
4.A.1 (het eerste deel voor het tweede deel zie CO2-06 4.A.1 Ketenanalyse ingekochte goederen en 
diensten) en 5.A.1. 
 
4.A.1: “Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze 
scope 3 emissies tenminste 1 ketenanalyse (van de twee meest materiele emissies) van GHG- genererende 
(ketens van) activiteiten voorleggen.” 
 
5.A.1: “Het bedrijf heeft inzicht in de materiële scope 3 emissies van het bedrijf en de meest relevante 
partijen in de keten die daarbij betrokken zijn.” 

1.2 Toelichting scope 3 emissies 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van 
het bedrijf maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden 
door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte materialen 
(upstream) en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, project, dienst of levering 
(downstream).  
 
Tabel 1 en Figuur 1 geven aan hoe de scope 3 emissies geïdentificeerd en gecategoriseerd worden. Voor 
deze indeling volgt de CO2 Prestatieladder de GHG Protocol Scope 3 Standaard.  
     
Tabel 1 Categorie-indeling upstream en downstream scope 3 emissies conform GHG Protocol Scope 3 Standaard 
Upstream: Downstream: 
1. Aangekochte goederen en diensten 9. Downstream transport en distributie 
2. Kapitaal goederen 10. Ver- of bewerken van verkochte producten 
3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet 
opgenomen in scope 1 of scope 2) 

11. Gebruik van verkochte producten 

4. Upstream transport en distributie 12. End-of-life verwerking van verkochte 
producten 

5. Productieafval 13. Downstream geleaset activa 
6. Personenvervoer onder werktijd (Business Travel) 2 14. Franchisehouders 
7. Woon-werkverkeer 15. Investeringen 
8. Upstream geleasete activa  
 

                                                            
2 Uitzondering is personenvervoer onder werktijd deze zijn conform de CO2 prestatieladder opgenomen in scope 2. 
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Figuur 1 Overzicht van GHG Protocol scope 1, 2 en 3 

 

1.3 Aanpak scope 3 emissie inventarisatie 
De kwalitatieve scope 3 emissie inventarisatie uitgewerkt in hoofdstuk 2 volgt de methode van het SKAO 
Handboek CO2 Prestatieladder v3.0. In hoofdlijnen bestaat deze inventarisatie uit drie stappen: 

• Stap 1 inventariseer, categoriseer en rangschik de relevante scope 3 emissies (zie §2.1 en bijlage 1); 
• Stap 2 bepaal aan de hand van de rangschikking van stap 1 de meest materiele emissies (zie § 2.1); 
• Stap 3 kies uit één van de twee meest materiële emissies voor een kwantitatieve ketenanalyse (zie 

§ 2.2). 
 
Timmerhuis Groep komt bij het opklimmen naar niveau 5 voor het eerst in aanraking met scope 3 emissies. 
Om portefeuille breed goed inzicht te krijgen waar de relevante en materiële scope 3 emissies zitten is 
ervoor gekozen deze eerste emissie inventarisatie op het niveau van emissiecategorieën uit te voeren. Na 
deze emissie inventarisatie volgt een verdieping door middel van een ketenanalyse. Met het verkregen 
inzicht van deze emissie inventarisatie en de ketenanalyse bepalen wij in een later stadium de 
vervolgstappen. 
 
  



DOC. NR. CO2-05 
Versie: 2.0 

4.A.1 Scope 3 emissie inventarisatie 
CO2 Prestatieladder  

 

CO2-05-v2.0 4.A.1 Scope 3 emissie inventarisatie.docx  7 / 12 

2 Scope 3 emissie inventarisatie 

2.1 Inventarisatie scope 3 emissies 
In scope 3 zitten de overige, niet in scope 2, opgenomen indirecte emissies (zie § 1.2 voor een toelichting 
op scope 3 emissies). In tegenstelling tot scope 1 en 2 waar het materiele emissies3 betreft gaat het bij 
scope 3 over relevante emissies.  
 
Relevante emissies zijn materiele emissies die voldoen aan de volgende criteria: 

• emissies die significant zijn in omvang ten opzichte van de (verwachte) totale omvang van scope 3 
emissies; 

• emissies waarover het bedrijf invloed kan uitoefenen in de keten; 
• emissies van activiteiten die een risico kunnen vormen voor het bedrijf; 
• emissies van activiteiten die kritisch kunnen zijn voor belangrijke stakeholders; 
• emissies van activiteiten die geoutsourcet zijn maar eerder binnen de boundary van het bedrijf 

werden uitgevoerd; 
• emissies die door de sector als relevant zijn geïdentificeerd. 

 
Bovenstaande criteria bepalen of een emissiebron/emissiecategorie voldoende relevant is/zijn. Deze zijn 
door de CO2 Prestatieladder overgenomen van de GHG Protocol Scope 3 Standaard. Het doel is om op basis 
van indicaties voor de relatieve omvang, te komen tot een rangorde van de meest materiele en relevante 
scope 3 emissiebronnen die samen de grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissie van een 
bedrijf en tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn door het bedrijf. De door de CO2 prestatieladder voorgeschreven 
methode4 om de relevante emissies te bepalen is uitgewerkt in bijlage 1. Het resultaat is hiervan is 
opgenomen in onderstaande tabel.  
 
Vuistregel voor de meest materiële emissies is dat deze samen 70-80% van de totale scope 3 emissies 
moeten kunnen leveren. Van de emissiecategorie upstream transport en distributie valt een belangrijk deel 
van de emissie onder de ingekochte diensten of het brandstofverbruik van eigen materieel (scope 1). 
Zodoende zijn aangekochte goederen en diensten en het productieafval de meest materiele emissies van 
scope 3. Voor deze categorieën rapporteert Timmerhuis Groep de CO2 emissie (CO2-04 Footprint) en 
voorgang in reductiedoelstellingen (CO2-08 Energiemanagement plan). 
 
Tabel 2 Ranking relevante scope 3 emissiecategorieën 
Ranking Emissiecategorie 

1 Aangekochte goederen en diensten 
Meest materiele emissies 

2 Productieafval 
3 Upstream transport en distributie 

Minst materiele emissies 
4 Woon-werkverkeer 
5 Gebruik van verkochte producten 
6 End-of-life verwerking van verkochte producten 

  

                                                            
3 Materieel zijn die emissies van een bedrijf die een dermate omvang hebben dat ze van invloed zijn op afwegingen en 
inschattingen (inclusief reductiedoelstellingen) van beslissers en belanghebbenden van en rond het bedrijf. 
4 Handboek CO2 Prestatieladder v3.0 
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2.2 Ketenanalyse 
Naast een kwalitatieve inventarisatie van scope 3 emissies moet er één kwantitatieve ketenanalyse5 
uitgevoerd worden. De keuze voor welke emissiecategorie deze analyse wordt uitgevoerd hangt af van de 
volgende (rand)voorwaarden: 

• de ketenanalyse dient betrekking te hebben op de projectenportefeuille; 
• het bedrijf dient een eigen analyse uit te (laten) voeren; 
• de ketenanalyse dient te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies; 
• 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. 
 
De emissiecategorie aangekochte goederen en diensten voldoet het best aan bovenstaande 
(rand)voorwaarden. Het uitgangspunt hierbij is dat de inkoopkracht van Timmerhuis Groep kansen biedt 
voor het bevorderen van scope 3 emissiereductie. Van deze emissiecategorie is een ketenanalyse 
uitgewerkt in CO2-06 4.A.1 Ketenanalyse ingekochte goederen en diensten.  
 
  

                                                            
5 Analyse van CO2 emissies in een bepaalde lijn van aanvoerende en afnemende bedrijven waarin het bedrijf actief is. 
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3 Relevante partijen in de keten 
Voor de meest materiele scope 3 emissies is het van belang dat Timmerhuis Groep inzicht heeft bij welke 
partijen in de keten6 deze emissies ontstaan en wie daar invloed op hebben. Het verkregen inzicht waar in 
een keten de emissies ontstaan, is input voor het benoemen van reductiemogelijkheden [CO2-07 
Inventarisatie reductiemogelijkheden].  
 
Voor de emissiecategorie aangekochte goederen en diensten zijn de ketenpartners benoemd in de 
ketenanalyse [CO2-06 4.A.1 Ketenanalyse ingekochte goederen en diensten]. Dit hoofdstuk behandelt 
zodoende enkel de ketenpartners voor de keten van de emissiecategorie productieafval. 

3.1 Ketenpartners productieafval 
Maathuis Braakhuis is een gespecialiseerd sloopbedrijf en genereerd zodoende binnen de Timmerhuis 
Groep het meeste productieafval. Voor het bepalen van de ketenpartners binnen de emissiecategorie 
productieafval gaan we uit van de keten van de sloopactiviteiten van Maathuis Braakhuis. 
 
Tabel 3 Ketenpartners productieafval 
Ketenpartners Toelichting 
Maathuis Braakhuis Maathuis Braakhuis heeft, binnen de kaders van wet- en regelgeving, invloed op 

de mate van afvalscheiding en verwerking. Uitganspunt hierbij is dat een hogere 
mate van afscheiding hergebruik van materialen en de efficiëntie van 
afvalverwerking bevorderd. 
Opgemerkt moet worden dat Maathuis Braakhuis hierbij wel sterk afhankelijk is 
van aangenomen werken. 

Opdrachtgever Uitgaande dat sloop de enige optie is hebben opdrachtgevers bij het op de markt 
zetten van sloopwerk ook nog invloed op de emissie. Opdrachtgevers kunnen 
eisen stellen aan de opdrachtnemers in de vorm van een CO2 Prestatieladder of 
SVMS7 certificaat. 

Afvalverwerker Conform het GHG protocol8 zijn de scope 1 en 2 emissies van de afvalverwerkers 
de scope 3 emissie van de bedrijven die afval laten verwerken. De 
afvalverwerkers zijn zodoende de belangrijkste ketenpartner binnen de 
emissiecategorie productieafval. 

Afvaltransporteur Conform het GHG protocol8 is het optioneel om de emissies in relatie tot het 
afvaltransport mee te nemen. De transporteur heeft in principe relatief weinig 
invloed aangezien die alleen de emissie per kilometer kan beïnvloeden.  
De transportkilometers worden voornamelijk beïnvloed door de keuze en 
beschikbaarheid van afvalverwerkers en de locatie van het sloopwerk. 

Overheid De overheid heeft door middel van wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit 
indirect invloed op de emissie van productieafval. Vooralsnog focust de overheid 
hierbij echter op scheiding van gevaarlijke en verontreinigende stoffen zoals 
asbest, zware metalen of PAK10. 

  

                                                            
6 Een keten is gedefinieerd als een bepaalde lijn van aanvoerende en afnemende bedrijven. 
7 SVMS: Stichting Veilig en Milieukundig Slopen. 
8 De GHG Protocol Scope 3 Standaard geeft aan dat voor de emissiecategorie productieafval de scope 1 en 2 emissie 
van de afvalverwerking meegenomen moet worden. De emissie gerelateerd aan het afvaltransport hoeft hierbij niet 
meegenomen te worden. 
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3.2 Herziening relevantie emissiecategorie productieafval 
Uit nadere analyse van de ketenpartners in deze keten blijkt dat de relevantie van de categorie 
productieafval een herziening nodig heeft. Maathuis Braakhuis heeft bij nader inzien minder invloed op de 
scope 3 CO2 uitstoot binnen deze keten dan op voorhand was aangenomen. Maathuis Braakhuis is namelijk 
sterk afhankelijk van opdrachtgevers en het werk wat ze in de markt zetten. Voornamelijk de 
materiaalopbouw van het te slopen object en de bijbehorende hoeveelheden hebben invloed of scheiding 
mogelijk en voldoende rendabel is. Wanneer scheiding op locatie niet mogelijk of voldoende rendabel is 
wordt het gemengd bij de afvalverwerker aangeboden. De afvalverwerker is hier op ingericht en heeft een 
uitgebreide scheidingsinstallatie. De maatgevende afvalstromen van Maathuis Braakhuis zijn opgenomen in 
onderstaande tabel.  
 
Tabel 4 Maatgevende afvalstromen en afzetlocatie van Maathuis Braakhuis 
Afvalstroom Afzetlocatie9 Toelichting 
Betonpuin, 
metselpuin en 
gemengd puin  

Twentsche 
Recycling 
Maatschappij 

TRM loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen voor de fundatie onder 
wegen. Hoogwaardig hergebruik van steenachtige materialen hierbij 
is hun specialiteit. Timmerhuis Groep en TRM werken samen in het 
Netwerk Betonketen. 

Bouw- en 
sloopafval 

Twence 
Afvalverwerking 

Twence is de grootste afvalverwerker in Twente en ligt qua locatie 
centraal voor de werken van Maathuis Braakhuis. Verder is Twence 
door hun hoge mate van energie en grondstof productie uit de 
diverse afvalstromen prijstechnisch zeer competitief. 

 
Naast de materiaalopbouw en dimensies van het te slopen object is de afstand van het object tot de 
verschillende afvalverwerkers maatgevend. Maathuis Braakhuis verzorgt zelf het afvaltransport waardoor 
de CO2 uitstoot hiervan al in scope 1 is opgenomen. De afweging voor Maathuis & Braakhuis komt 
zodoende neer op: stortkosten versus transportkosten.  
 
Doordat Maathuis Braakhuis sterk afhankelijk is van de locatie en materiaalopbouw van aangenomen werk 
zijn de scope 3 emissies van de categorie sloopafval onvoldoende beïnvloedbaar. Maathuis Braakhuis heeft 
binnen deze categorie wel invloed op en aandacht voor de CO2 uitstoot in relatie toe de 
transportkilometers. Deze zijn onderdeel van onze scope 1 footprint en het reductieprogramma. 

 
 

  

                                                            
9 De in deze tabel opgenomen afzetlocaties zijn maatgevend voor Maathuis Braakhuis. In sommige gevallen wordt een 
ander locatie gebruikt in verband met de transportafstand.  
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4 Scope 3 footprint 
De te rapporteren scope 3 footprint wordt bepaald door de emissie inventarisatie in dit document 
gekoppeld met de ketenanalyse van ingekochte goederen en diensten [CO2-06]. Het resultaat van deze 
inventarisatie en de ketenanalyse is dat het papierverbruik en de betoninkoop voor Timmerhuis Groep de 
relevante scope 3 emissiebronnen zijn. 
 
De doelstelling voor het papierverbruik is om tot 2020 het papierverbruik met 10% te reduceren. Zie ook 
het document reductiedoelstellingen en Plan van Aanpak [CO2-08]. Voornaamste maatregel hierbij is 
papierreductie van de administratieve processen. 
 
Voor een concrete reductiedoelstelling van de betoninkoop is aanvullend onderzoek nodig. Zoals de 
ketenanalyse ingekochte goederen en diensten [CO2-06] aangeeft heeft Timmerhuis Groep beperkt invloed 
op deze inkoop. Een project specifieke ketenanalyse moet aanvullend inzicht geven op basis waarvan de 
reductiedoelstelling en maatregelen geformuleerd kunnen worden. Vooruitlopend neemt Timmerhuis 
Groep alvast de volgende maatregelen: 
 

• Devri Infra informeert binnen het ontwerpproces opdrachtgevers over de kansen van CO2-reductie 
door het toepassen van CO2 arme betonproducten. 

• Weg- en waterbouw biedt, waar mogelijk, CO2 arme betonproducten aan binnen het EMVI-criteria 
duurzaamheid. 

• Weg- en waterbouw informeert, waar mogelijk, opdrachtgevers over de kansen van CO2-reductie 
door het toepassen van CO2 arme betonproducten. 
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Bijlage 1 Bepaling relevante emissiecategorieën 
 



Bepaling relevante emissiecategorieën

Categorie Van 
toepassing?

Relatief belang  
sector

Relatief belang 
activiteiten

Potentiële 
beïnvloedbaarheid

Ranking Toelichting

1. Aangekochte goederen en diensten ja groot groot middelgroot 1 Inkoop van goederen (materiaal) en diensten (onderaanneming) zijn een significant 
onderdeel van de activiteiten, met name voor de businessunit weg‐ en waterbouw.

2. Kapitaal goederen nee ‐ ‐ ‐ ‐ Timmerhuis Groep heeft kapitaalgoederen in de vorm van een bedrijfspand en diverse 
machines. Echter de upstream scope 3 emissies van deze kapitaalgoederen zijn te 
verwaarlozen ten opzichte van de in scope 1 en 2 opgenomen verbruiks emissies.

3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 
(niet opgenomen in scope 1 of scope 2)

nee ‐ ‐ ‐ ‐ Timmerhuis Groep heeft alle brandstof en energie gerelateerde activiteiten opgenomen 
in scope 1 en 2

4. Upstream transport en distributie ja middelgroot klein middelgroot 3 Upstream transport en distibutie zit voor een belangrijk deel in categorie 1 aangekochte 
goederen en diensten. Hierdoor is het realtieve belang binnen de activiteiten van 
Timmerhuis Groep klein.

5. Productieafval ja middelgroot middelgroot middelgroot 2 Deze categorie betreft de diverse afvalstromen van kantoor en de werken. Naast 
papierverbruik op kantoor genereren de sloopactiviteiten van Maathuis & Braakhuis 
het meeste productieafval.

7. Woon‐werkverkeer ja middelgroot klein klein 4 De meeste werknemers rijden in auto's van de zaak, het grootste deel van de woon‐
werkverkeer emissie zit zodoende reeds in scope 1. Tevens is Timmerhuis Groep sterk 
afhankelijk van de locatie van werken die op de markt komen.

8. Upstream geleasete activa nee ‐ ‐ ‐ ‐ Timmerhuis Groep leaset kapitaalgoederen in de vorm van machines. Echter de 
upstream scope 3 emissies van deze kapitaalgoederen zijn te verwaarlozen ten opzichte 
van de in scope 1 en 2 opgenomen verbruiks emissies.

9. Downstream transport en distributie nee ‐ ‐ ‐ ‐ Timmerhuis Groep verkoopt geen producten die een downstream transport of 
distributie nodig hebben.

10. Ver‐ of bewerken van verkochte producten nee ‐ ‐ ‐ ‐ Timmerhuis Groep verkoopt geen producten die een downstream verwerking of 
bewerking ondergaan.

11. Gebruik van verkochte producten ja groot klein te verwaarlozen 5 Alleen bij de advies activiteiten van Devri Infra kan gesproken worden van downstream 
emissie van verkochte producten. Doordat Devri Infra enkel de wensen van 
opdrachtgevers vertaald in de ontwerpen en bestekken is de beïnvloedbaarheid te 
verwaarlozen.

12. End‐of‐life verwerking van verkochte 
producten

ja middelgroot klein te verwaarlozen 6 De gemiddelde life‐cycle van door Timmerhuis Groep verkochte producten is orde grote 
50 jaar. De meeste producten worden vervolgens geupcycled in plaats van end‐of‐life 
verwerkt.

13. Downstream geleasete activa nee ‐ ‐ ‐ ‐ Timmerhuis Groep heeft geen downsteam geleasete activa.
14. Franchisehouders nee ‐ ‐ ‐ ‐ Timmerhuis Groep heeft geen franchise constructies.
15. Investeringen nee ‐ ‐ ‐ ‐ Timmerhuis Groep doet in deze context geen investeringen. Deze categorie is bedoeld 

voor financiële instellingen.

U
ps
tr
ea
m

D
ow

ns
tr
ea
m

CO2‐05 Bijlage 1 Bepaling relevante emissiecategorieën.xlsx Pagina 1 van 1


	CO2-05-v2.0-161125 4.A.1 Scope 3 emissie inventarisatie
	Document informatie
	Voorwoord
	1 Inleiding, toelichting en aanpak
	1.1 Inleiding
	1.2 Toelichting scope 3 emissies
	1.3 Aanpak scope 3 emissie inventarisatie

	2 Scope 3 emissie inventarisatie
	2.1 Inventarisatie scope 3 emissies
	2.2 Ketenanalyse

	3 Relevante partijen in de keten
	3.1 Ketenpartners productieafval
	3.2 Herziening relevantie emissiecategorie productieafval

	4 Scope 3 footprint
	Bijlage 1 Bepaling relevante emissiecategorieën

	CO2-05 Bijlage 1 Bepaling relevante emissiecategorieën

