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1 Inleiding  

Dit document heeft tot doel om vernieuwd inzicht te verschaffen in de meest materiële 
scope 3 emissies van APcon Adviesbureau BV (verder te noemen APcon) en bouwt voort 
op de portfoliodocumenten 4.A.1 “Rangorde meest materiele emissie”(dec.2016), en het 
document 4.A.1, 5.A.1 en 5.A.2-1 “Materiele scope 3 emissies” (dec 2016 en augustus 
2019) zoals gepubliceerd op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden 
& ondernemen (SKAO).  
Bovengenoemde documenten komen hierdoor te vervallen. 
 
Dit document is geactualiseerd naar aanleiding van Handboek CO2 Prestatieladder versie 
3.1. Voor de analyse van de scope 3 emissies is de belangrijkste wijziging in dit handboek 
de wijziging in het scopediagram. In tegenstelling tot de voorgaande versies van het 
Handboek CO2 prestatieladder wordt nu de indeling van het GHG protocol aangehouden. 
Dit betekent dat ‘Business Travel’/’Personenvervoer onder werktijd’ nu tot scope 3 behoort 
in tegenstelling tot scope 2, wat eerst het geval was. Door deze wijziging kan de rangorde 
in Scope 3 emissies veranderd zijn. 
 
Afbeelding 1 Scopediagram Handboek 3.1. CO2 prestatieladder 

 
De definities in het scopediagram hierboven voor scope 3 emissies ten gevolge van zakelijk 
reizen (personenvervoer onder werktijd), gelden algemeen volgens het Handboek 3.1..  
Bij gerechtvaardigde twijfel is het antwoord op de vraag “Worden de kosten bij de 
organisatie gedeclareerd?” richtinggevend. Is het antwoord ja, dan worden de emissies 
meegenomen in de emissie-inventaris zoals bedoeld bij eis 3.A.1. Is het antwoord nee, dan 
niet. 
Gekozen is hier voor een praktische insteek. Declarabel betekent dat de organisatie er 
invloed op kan hebben en dat de administratie erop ingericht zal zijn, zodat de extra 
inspanning beperkt is.  
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2 Meest materiële scope 3 emissies – kwalitatief 

2.1 Inzicht 

Het gaat hier om relevante emissies, waarvoor criteria zijn gegeven in de GHG Protocol 
Scope 3 Standard. Deze criteria gaan over  

- de omvang van de emissies;  
- invloed van de organisatie op de emissies; 
- risico’s voor de organisatie; 
- emissies van kritisch belang voor stakeholders; 
- emissies die ge-outsourced zijn; 
- emissies die door de sector zijn geïdentificeerd als significant/relevant; 
- overige. 

 
APcon heeft deze relevante emissies in de rapportage geïdentificeerd en heeft de relatieve 
omvang kwalitatief bepaald aan de hand van de in het Handboek voorgeschreven 
methode. 
 
Het doel is om op basis van indicaties voor 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 organisatie en tegelijkertijd beïnvloedbaar 
zijn door de organisatie. 
 

2.1.1 Meest Materiele Emissies Handboek 3.0 

In december 2016 is door APcon de rapportage rangorde meest materiële emissies 
opgesteld, met als doel inzicht te geven in de meest materiele emissies uit scope 3, zie 
portfoliodocument 4.A.1 Rapportage rangorde meest materiële emissies. 
De relevante omvang is kwalitatief bepaald met de methode genoemd in het Handboek 
CO2-Prestatieladder 3.0, zie toelichting bij eis 4.A. Het resultaat hiervan is weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 
tabel 2 kwalitatieve bepaling relatieve omvang scope 3 emissies volgens Handboek 3.0. CO2 
prestatieladder 

PMC’s sectoren 
en activiteiten 

Omschrijving van 
activiteit waarbij 
CO2 vrijkomt 

Relatief belang van CO2-belasting van 
de sector en invloed van de 
activiteiten 

Potentiële 
invloed van het 
bureau op CO2-
uitstoot 

Rangorde 

1 2 3 Sector 4 Activiteiten 5 6 

Ontwerpen van 
Civieltechnische 
constructies, incl. 
diensten: 
Ontwerp, 
engineering en 
advies 

Aangekochte 
goederen en 
diensten 

Middelgroot 
 

Klein 
 

Klein 
 

2 

 Werkzaamheden 
die betrekking 
hebben op de 
totstandkoming van 
een object. 

Middelgroot 
 

Middelgroot 
 

Klein 
 

1 

Toelichting: 
Kolom 1: Product Markt Combinaties (PMC’s) sectoren en activiteiten  
In kolom 1 staan voor de organisatie relevante sectoren (markten/thema’s) en 
bedrijfsactiviteiten binnen deze sectoren. Deze zijn gebaseerd op de omvang van de 
huidige bedrijfsactiviteiten en een prognose van de activiteiten van de organisatie in de 
komende jaren. Deze prognose is consistent met de elders gebruikte prognoses van de 
organisatie ten aanzien van verwachte omzetten in de toekomst.  
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Kolom 2: Omschrijving van activiteit waarbij CO2 vrijkomt (emissiebronnen) 
In deze kolom worden de CO2 uitstotende activiteiten benoemd die door APcon worden 
beïnvloed: upstream, door inkoop van diensten (o.a. onderaannemers), producten en 
materialen en downstream, door projecten, geleverde producten en diensten van de 
organisatie.  
 
Kolom 3: Relatieve belang van CO2 belasting van de sector 
In deze kolom staat de CO2-uitstoot gerelateerd aan de betreffende sectoren die vermeld 
zijn in kolom 1.  
 
Kolom 4: Relatieve invloed van de activiteiten 
De organisatie geeft een inschatting van het effect van aanpassingen of verbeteringen van 
de activiteit op de CO2-emissie van de emissiebronnen in kolom 2.  
 
Kolom 5: Potentiële invloed van de organisatie op de CO2-reductie van de betreffende 
sectoren en activiteiten. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte omvang van 
a) de activiteiten (kolom 2) 
b) in een bepaalde sector (kolom 1). 
Ad a: Een indicatie is het aandeel van de organisatie in een bepaalde activiteit op 
sectorniveau. De grootste spelers hebben vaak de meeste invloed. 
 
Kolom 6: Rangorde 
Een rangorde van de meest materiële scope 3 emissiebronnen die samen de grootste 
bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van de organisatie en tegelijkertijd 
beïnvloedbaar zijn door de organisatie. 

2.1.2 Meest Materiele Emissies Handboek 3.1 

De methode is ongewijzigd in handboek 3.1, maar vanwege de wijziging in scope indeling 
dient de inventarisatie opnieuw uitgevoerd te worden met het volgende resultaat: 
 
tabel 2 kwalitatieve bepaling relatieve omvang scope 3 emissies volgens Handboek 3.1. CO2 
prestatieladder 

PMC’s sectoren en 
activiteiten 

Omschrijving van 
activiteit waarbij 
CO2 vrijkomt 

Relatief belang van CO2-belasting van 
de sector en invloed van de activiteiten 

Potentiële invloed 
van het bureau op 
CO2-uitstoot 

Rangorde 

1 2 3 Sector 4 Activiteiten 5 6 

Ontwerpen van 
Civieltechnische 
constructies, incl. 
diensten: 
Ontwerp, 
engineering en 
advies 

Aangekochte 
goederen en 
diensten 

Middelgroot 
 

Klein 
 

Klein 
 

3 

 Werkzaamheden die 
betrekking hebben 
op de totstandkoming 
van een object. 

Middelgroot 
 

Middelgroot 
 

Klein 
 

1 

Advies en 
engineering t.b.v. 
onderhoud 
civieltechnische 
constructies  

Inkoop van goederen 
en diensten 

Middelgroot 
 

Klein 
 

Klein 
 

3 

Personenvervoer 
t.b.v. 
locatiebezoeken en 
klantbezoeken 

Middelgroot 
 

Middelgroot 
 

Klein 
 

2 
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Uit de eerste rangordebepaling (tabel 1) bleek dat de belangrijkste activiteit als onderdeel 
van de diensten/producten van APcon, werkzaamheden betreft die betrekking hebben op 
de totstandkoming van objecten. De door APcon verkochte diensten/producten zoals 
berekeningen en tekeningen etc. veroorzaken op zich geen emissies. Als 
adviseur/ontwerper kan APcon wel invloed uitoefenen op het ontwerp en 
materiaalgebruik door een afgewogen ontwerp- en materiaalkeuze. Ook is optimalisatie 
mogelijke om hergebruik van reststoffen na de gebruiksfase van een object te 
beïnvloeden. 
 
Uit de tweede rangordebepaling (tabel 2) blijkt dat de belangrijkste activiteit als onderdeel 
van de diensten/producten van APcon, activiteiten betreft die betrekking hebben het 
bezoeken van objecten en het voeren van overleggen. Omdat personenvervoer de grootse 
veroorzaker is van de emissies van het bedrijf, zijn hier al doelstellingen voor opgesteld en 
zijn maatregelen ingevoerd om deze doelstellingen te behalen.  
 
Daarom is op basis van de rangorde van de meest materiële/relevante scope 3 emissies 
bepaald dat het onderwerp, waarvoor de huidige ketenanalyse is opgesteld nog steeds 
relevant is en binnen de gestelde criteria valt.  

2.2 Ketenanalyse 

APcon kan als ontwerper/adviseur besparingsmogelijkheden onderzoeken 
(impactanalyse) en op grond daarvan ontwerp- en materiaalkeuzes afwegen. In de 
oorspronkelijke rapportage is als GHG-genererende keten is daarom gekozen voor 
toepassing van zelfherstellend beton, inmiddels bekend onder de naam Healing Agent. 
 
De toepassing van zelfherstellend beton biedt nog steeds veel potentieel voor CO2-
emissiereductie. De ketenanalyse voor zelf herstellend beton is verder uitgewerkt in het 
gelijknamige portfolio document ‘4.A.1. Ketenanalyse’. 
 
Het huidige beleid van de directie van APcon zal worden voortgezet als het gaat om het 
adviseren en voorschrijven van zelfherstellend beton bij projecten waarbij dit kan worden 
toegepast. 
 
Tevens worden ontwikkelingen in de sector en branche gevolgd om zo andere 
besparingsmogelijkheden in scope 3 te identificeren. 
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3 Kwantitatieve inschatting van de materiële scope 3 emissies 

Op basis van de emissie-inventaris 2021 is onderstaande inventarisatie van de emissies 
in scope 3 gemaakt. 
 
Tabel 3 Kwantitatieve inschatting scope 3 (2021) 

 
CO2e (ton) 2021 
OV voor zakelijk verkeer 0,00 
Privé auto's 5,61 
Vliegreizen 0,00 
Woon- werkverkeer 13,82 

Totaal 19,43 
 
Legenda: 

Woon werkverkeer Kilometervergoeding privé auto’s en lease 
auto’s 

Privé auto’s Gedeclareerde km's t.b.v. projecten, 
gereden met een privé voertuig 

OV voor zakelijk verkeer Diverse OV systemen waaronder trein , 
bus en metro  

Vliegreizen Vliegreizen t.b.v. projecten 
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4 Mogelijkheden om de materiële scope 3 emissies te beïnvloeden 

De mogelijkheden voor energiebesparing en CO2-reductie, die APcon door eigen 
autonome acties in scope 3 zou kunnen nemen zijn hieronder in tabelvorm weergegeven. 
 

Activiteit Mogelijke besparing/reductie 
Aangekochte goederen en diensten Duurzaam inkopen, of maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit 

betekent dat, naast de prijs ook gelet moet worden op de effecten van 
de inkoop op milieu en sociale aspecten.  
Het duurzaamheidsbeleid van leveranciers is een van de 
beoordelingscriteria voor leveranciers. 

Woon-werkverkeer1) Woon-werkverkeer waar mogelijk beïnvloeden door aandacht te 
besteden aan zuinig rijden. Toolbox ‘zuinig rijden’, is gegeven, in 2022 
zijn de medewerkers uitgedaagd hun eigen brandstofverbruik te 
verminderen. Vanaf 2023 zal ook aandacht worden besteed aan de 
juiste bandenspanning. Daar waar mogelijk wordt bij de selectie van 
nieuwe  medewerkers rekening gehouden met hun woonplaats. 

Ontwerp en Advies infrastructurele 
constructies 

Maatregelen vanuit de ketenanalyse ‘Toepassing van zelfherstellend 
beton’. 
Relevante maatregelen uit de ‘maatregelenlijst SKAO’. Deze wordt 
jaarlijks ingevuld. 
Volgen van overige relevante ontwikkelingen in de branche en techniek 
die mogelijk ook in projecten van APcon kunnen worden toegepast. 
 

1) Het woon-werkverkeer is lastig te beïnvloeden omdat het om vaste kilometers gaat. De 
mogelijkheden om met het openbaar vervoer de kantoorlocatie Rijsbergen te bereiken zijn 
niet optimaal en zouden (veel) langere reistijden tot gevolg hebben. De gemiddelde 
woonafstand vormt tevens een belemmering om voor de fiets te kiezen. 

5 Reductie scope 3 emissies 

De voortgang van de reductie wordt gerapporteerd in de (half)jaarlijkse 
voortgangsrapportage van de organisatie. 


