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1 Inleiding 
 
Holding Hegeman Bouw & Infra B.V. (hierna: Hegeman) is gecertificeerd op het hoogste niveau van 

de CO2 Prestatieladder. Dit houdt in dat naast de eigen scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) CO2-

emissies ook nadrukkelijk gekeken moet worden naar emissies die ontstaan in de keten als gevolg 

van onze bedrijfsactiviteiten (de zogenaamde ‘scope 3 emissies’). In dit document is de analyse 

beschreven die is uitgevoerd om de meest relevante (materiële) scope 3 emissiebronnen te 

onderkennen door middel van het aanbrengen van rangorde. 

Dit document is enkel herzien naar aanleiding van de formeel gewijzigde bedrijfsstructuur. Hegeman 

Bouw en Infra is gaandeweg 2018 aangepast naar Holding Hegeman Bouw & Infra en begin 2018 is 

het nieuwe Hegeman Bouw & Infra opgericht. Verder zijn er operationeel geen significante wijzingen 

in bedrijfsvoering en marktbenadering. 

In de onderstaande figuur zijn ter verduidelijking de drie scopes weergegeven zoals gehanteerd door 

de CO2-Prestatieladder, welke gebaseerd is op het Green House Gas Protocol. 

 
 

 
Figuur 1: Overzicht van de emissiescopes volgens de CO2-Prestatieladder, gebaseerd op het GHG Protocol Scope 3 Standard. 

 
 
Als basis voor deze rapportage geldt de standaard ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard’. Deze standaard geeft de criteria voor bepaling van de materialiteit van emissies, 

te weten: omvang, invloed, risico, belang voor stakeholders, uitbesteden, sector en overig. Doel is om 

op basis van een grove berekening te komen tot een rangorde van de meest materiële scope 3 

emissiebronnen van Hegeman. In principe dienen alle categorieën upstream en downstream 

kwalitatief te worden beschouwd en gerangschikt. De van toepassing zijnde categorieën dienen 

tevens (op grove wijze) te worden gekwantificeerd. De omvang van die scope 3 emissies zijn bij de 

betreffende categorieën vermeld. 
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De rangorde die uit de dominantieanalyse volgt geeft aan welke emissies in scope 3 voor het bedrijf 

meer en minder voor de hand liggen om een CO2 reductie-aanpak voor te ontwikkelen. Het heeft 

bijvoorbeeld geen zin om CO₂-reductie na te streven in een keten waar Hegeman duidelijk geen 

enkele invloed op kan uitoefenen. Uit deze rangorde selecteert Hegeman de onderwerpen voor twee 

ketenanalyses en stelt deze op. 

De onderhavige dominantieanalyse is gebaseerd op de huidige bedrijfsstructuur. In samenwerking 

met Jan Vroonhof van Vroonhof Milieu Advies zijn zo goed als mogelijk de scope 3 CO2-emissies 

gekwantificeerd vanuit de beschikbare administratie van de bedrijven. 2 separate administraties 

analyseren brengt de nodige onzekerheden en aannames met zich mee. In 2018 zijn we naar 1 

organisatie gegaan en daarmee zijn de mogelijkheden om de administratie beter in te richten op CO2-

analyse tevens beter geworden. 2018 wordt op administratief vlak nog wel gezien als een 

overgangsjaar, vandaar dat de bijlagen van deze analyse (nog) niet inhoudelijk zijn geactualiseerd. Dit 

zal met de administratiegegevens van 2019 worden gedaan. 

  



 
 

5 
 

2 Holding Hegeman Bouw & Infra B.V. 
 
Holding Hegeman Bouw & Infra is een landelijk opererende bouwgroep, die projecten ontwerpt, bouwt 

en beheert in de ruimste zin van het woord. Binnen Hegeman worden projecten gerealiseerd in de 

bouw en infrabouw zoals kantoren, kinderdagverblijven, NS- en metrostations, hotels, theaters, 

winkels, parkeergarages en kunstwerken (betonnen tunnels, onderdoorgangen, viaducten, ecoducten, 

bruggen) in diverse markten. 

Hegeman heeft de afgelopen periode een ingrijpende herstructurering afgesloten. Diverse onderdelen 

zijn afgestoten om met een sterke strategische kern van bedrijven verder te gaan en groei te kunnen 

ontplooien. 

Holding Hegeman Bouw & Infra bestaat uit de hieronder genoemde uitvoerende bedrijven:  

• Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.; 

• B.V. Aannemingsmaatschappij A.B.M.; 

• Hegeman Bouw & Infra B.V.  

2.1 Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
 
Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. (HBI) is een bouwbedrijf met 60 medewerkers met een omzet 

van circa 35 miljoen en is onderdeel van Hegeman. HBI richt zich met name op de civiele betonbouw 

en industriële bouw. 

Vanuit de vestigingsplaatsen Nijverdal en Amersfoort worden in heel Nederland projecten 

gerealiseerd, voor zowel particuliere opdrachtgevers alsmede voor overheidsinstanties. Projecten 

worden efficiënt voorbereid en uitgevoerd. Het ontwerpen en detailleren van de 

uitvoeringsmethodieken en constructies vindt plaats op het eigen constructiebureau. 

De kernactiviteiten omvatten civiele betonconstructies, kunstwerken in spoorwegen en stations, 

infrastructurele integrale Design & Construct projecten, ecoducten, zuiveringen en waterbehandeling, 

industriebouw, ondergrondse betonwerken, parkeergarages en parkeerkelders en bruggen. 

Per 1 januari 2018 zijn bovenbeschreven activiteiten voor nieuwe projecten ondergebracht in het 

nieuwe Hegeman Bouw & Infra B.V. 

2.2 B.V. Aannemingsmaatschappij A.B.M. 
 
ABM is sinds 1917 gevestigd te Amersfoort. Sinds 1985 maakt ABM deel uit van Hegeman. In 1991 is 

een kleinbouw- en onderhoudsafdeling opgericht: “Belbouw”. Belbouw is deskundig op het gebied van 

onderhoud (zowel planmatig als niet-planmatig), renovatie en verbouw van woningen en 

bedrijfsgebouwen. Belbouw: u belt, wij bouwen. Hierna is ABM in de volksmond ABM-Belbouw gaan 

heten. 

ABM is actief in nieuwbouw, renovatie, verbouw, planmatig en prestatiegericht onderhoud en 

klachtenafhandeling van vastgoed op gebied van (medische) zorg, welzijn, onderwijs, sport, openbaar 

vervoer (treinstations), productiefaciliteiten, bedrijfshuisvesting en (huur-)woningen. 

De projecten zijn vaak specifiek van aard en omvang en vereisen daarom een op-maat-gesneden 

aanpak. Het betreft veelal werkzaamheden, waarbij veel aandacht aan logistiek en de omgeving wordt 

geschonken, zoals bij gebouwen waarbij de bedrijfsvoering moet doorgaan. Planning en fasering van 

werkzaamheden zijn belangrijk om de overlast te beperken en om onveilige situaties uit te sluiten. 
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Van de aannemer die hoofdzakelijk in de regio Amersfoort werkzaam was, is het werkgebied 

inmiddels uitgebreid tot het midden en westen van Nederland. 

Per 1 januari 2018 zijn bovenbeschreven activiteiten voor nieuwe projecten ondergebracht in het 

nieuwe Hegeman Bouw & Infra B.V. 

2.3 Hegeman Bouw & Infra B.V. 
 
Per 1 januari 2018 worden de nieuwe projecten die Hegeman verwerft in principe ondergebracht in dit 
bedrijf. De activiteiten die in deze B.V. uitgevoerd worden betreffen de reeds hierboven bij Hegeman 
Beton- en Industriebouw en Aannemingsmaatschappij ABM beschreven werkzaamheden. Alle 
medewerkers van Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. en B.V. Aannemingsmaatschappij A.B.M. 
zijn tevens per 1 januari samen in dit bedrijf ondergebracht. Reeds gecontracteerde werken worden 
gewoon afgerond onder de eerder genoemde B.V.’s. 

2.4 Organizational boundary 
 
Jaarlijks stelt Hegeman Bouw en Infra haar Organizational Boundary (organisatorische grens) vast. Dit 

staat beschreven in een separaat document. De organisatorische grens van Hegeman Bouw en Infra 

bestaat sinds begin 2018 uit de volgende bedrijven, allen onderdeel van Holding Hegeman Bouw & 

Infra B.V. 

• Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 

• B.V. Aannemingsmaatschappij A.B.M. 

• Hegeman Bouw & Infra B.V. 
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3 Methodiek 
 
Als methodiek voor de dominantieanalyse is de ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard’ gehanteerd. 

3.1 Rapportageprincipes 
 
Bij het opstellen van deze rapportage zijn de rapportageprincipes van de standaard gehanteerd. Dit 
zijn: 
 

• Relevantie; 
 

• Compleetheid; 
 

• Consistentie; 
 

• Transparantie; 
 

• Nauwkeurigheid. 

3.2 Emissiecategorieën 
 
In tabel 5.4 van de Standaard worden vijftien scope 3 categorieën genoemd en beschreven. Hierbij 

word nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen upstream en downstream emissiecategorieën. 

Sommige categorieën komen zowel upstream als downstream voor (bijvoorbeeld transport en 

distributie). De categorieën zijn: 

Upstream emissies: 

1. Aangekochte goederen en diensten;  

2. Kapitaalgoederen;  

3. Brandstof- en energie-gerelateerde activiteiten (niet zijnde scope 1 en 2); 

4. Upstream transport en distributie; 

5. Productieafval; 

6. Zakelijk vervoer (werk-werk); 

7. Woon-werkverkeer; 

8. Upstream geleasete activa. 

Downstream emissies: 

9. Downstream transport en distributie; 

10. Ver- of bewerken van verkochte producten; 

11. Gebruik van verkochte producten; 

12. End-of-life behandeling van verkochte producten; 

13. Downstream geleasete activa; 

14. Franchisehouders; 

15. Investeringen. 
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SKAO rekent ‘Zakelijk vervoer’/’Personenvervoer onder werktijd’ tot scope 2. Punt 6 uit de 

bovenstaande opsomming zal dus verder in deze rapportage buiten beschouwing gelaten worden. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de categorieën word verwezen naar hoofdstuk 4. 

3.3 Beoordelingscriteria en methode 
 
De standaard geeft criteria om relevante of belangrijke activiteiten te identificeren die bijdragen aan de 

scope 3 emissies (tabel 6.1 van het GHG protocol). Doel is om op basis van een grove berekening, te 

komen tot een rangorde van de meest materiële scope 3 emissiebronnen van een bedrijf. De omvang 

van de scope 3 emissies dient bij de bepaling van de rangorde dan het zwaarst gewogen te worden. 

 
Tabel 1: overzicht criteria met weegfactor.  

Criteria  Factor Omschrijving  

Omvang  3 Activiteit draagt significant bij aan de verwachte totale scope 3 
emissie van het bedrijf. 

Invloed  3 Activiteit biedt potentiële emissiereductiemogelijkheden waar het 
bedrijf invloed op kan uitoefenen. 

Risico  1 Activiteit draag bij aan het risicoprofiel en blootstelling van het 
bedrijf. 

Stakeholders  1 Activiteit word belangrijk geacht voor Stakeholders van het bedrijf. 

Outsourcing 1 Activiteit word door het bedrijf ge-outsourced (uitbesteed) maar 
werd voorheen zelf uitgevoerd of wordt door vergelijkbare bedrijven 
in de sector niet uitbesteed. 

Sector  1 Activiteit word door de sector waarin het bedrijf opereert als 
belangrijk bestempeld en specifiek aandacht aan besteed. 

Overig  1 Op de activiteit zijn andere relevante criteria van toepassing die de 
relevantie bepalen voor het bedrijf of de sector. 

 
Voor het beoordelen van de criteria zijn de onderstaande mogelijkheden gehanteerd. 
 
Tabel 2: beoordelingsmogelijkheden met puntentoekenning voor de beoordelingscriteria. 

Beoordeling  Punten 

Niet van toepassing 0 

Zeer laag 1 

Laag 2 

Gemiddeld 3 

Hoog 4 

Zeer hoog 5 

 
De uitwerking hiervan is nader gespecificeerd in bijlage A. 

3.4 Rangschikking materiële scope 3 emissiecategorieën 
 

De rangorde die uit de dominantieanalyse volgt, dient aan te geven welke emissies in scope 3 voor 
Hegeman meer en minder voor de hand liggen om een CO2 reductie-aanpak voor te ontwikkelen. Het 
heeft bijvoorbeeld geen zin om CO2-reductie na te streven in een keten waar Hegeman duidelijk geen 
enkele invloed op kan uitoefenen. Uit deze rangorde selecteert Hegeman de onderwerpen voor twee 
ketenanalyses en stelt deze op indien deze er nog niet zijn. 
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4 Meest materiële scope 3 emissies  
 
In dit hoofdstuk staat de dominantieanalyse volgens de ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting 

and Reporting Standard’ en de resultaten daarvan weergegeven. Daaraan voorafgaand is eerst een 

toelichting op de diverse emissiecategorieën gegeven voor de situatie bij Hegeman. 

4.1 Toelichting upstream emissies  
 
Upstream emissies vinden plaats voordat Hegeman haar product of dienst levert of uitvoert. In de 

volgende paragraven worden de verschillende categorieën toegelicht. 

 
4.1.1 Aangekochte goederen en diensten 

Onder deze categorie vallen alle upstream emissies die het gevolg zijn van de door een bedrijf 

ingekochte goederen en diensten (en welke niet onder de categorieën 2 tot en met 8 ondergebracht 

kunnen worden). Binnen deze categorie kan onderscheid gemaakt worden tussen (A) ingekochte 

producten en diensten die direct gerelateerd zijn aan de producten van het bedrijf en (B) producten en 

diensten die niet direct gerelateerd kunnen worden aan producten van het bedrijf maar wel 

noodzakelijk zijn om activiteiten uit te kunnen voeren. 

Deze categorie is voor Hegeman van belang. Beide bedrijven kopen producten en diensten in, en 
zowel A als B zijn dan ook van toepassing. Mede door het feit dat onze bedrijven veelal optreden als 
hoofdaannemer, wordt het grootste deel van de activiteiten door onderaannemers uitgevoerd. De 
omvang van de emissie en invloed die Hegeman op de ingekochte goederen en diensten kan 
uitoefenen varieert onderling wel sterk. Op sommige goederen en diensten kan Hegeman vrijwel geen 
invloed uitoefenen (denk aan ingenieursdiensten en architecten) en op andere juist veel. Dit is 
bijvoorbeeld mede afhankelijk van de hoeveelheid aanbieders van een bepaald product, of van de 
omvang van de levering of dienst. 
 
4.1.2 Kapitaalgoederen 

Binnen deze categorie vallen alle upstream emissies van aangeschafte productiemiddelen die 

gebruikt worden door een bedrijf. Deze ‘kapitaalgoederen’ worden door een bedrijf gebruikt bij de 

productie van een product of het leveren van een dienst. Het betreft hier niet emissies door het 

gebruik van de productiemiddelen door een bedrijf (bijvoorbeeld door brandstof- of 

elektriciteitsverbruik), omdat deze onder scope 1 en 2 vallen. 

Deze categorie is voor Hegeman niet van belang omdat we geen (groot) materieel of 
productiemiddelen in eigen beheer hebben, waardoor voor ons deze categorie niet van toepassing is. 
 
4.1.3 Brandstof- en energie-gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in scope 1 en 2) 

Deze categorie bevat upstream emissies die gerelateerd kunnen worden aan de productie van 

brandstoffen en energie die gebruikt worden door een bedrijf maar buiten scope 1 en 2 vallen. Buiten 

deze categorie vallen emissies door transport en distributie, dit is een aparte categorie (zie paragraaf 

4.1.4). In de CO2-Prestatieladder wordt er bij de scope 1 en 2 emissiefactoren al rekening gehouden 

met upstream emissies voor de productie van brandstoffen of het opwekken van elektriciteit. 

Deze categorie is voor Hegeman van belang voor zowel HBI, ABM als Bouw & Infra. Omdat HBI, ABM 
en Bouw & Infra voor haar projecten veel producten en diensten als totaalpakket inkoopt (dus inclusief 
brandstof-/energieverbruik), valt dit binnen deze categorie. Tevens zijn HBI, ABM en Bouw & Infra in 
sommige gevallen werkzaam als (hoofd)aannemer op locaties die door de opdrachtgever ter 
beschikking gesteld worden inclusief gas- en elektriciteitsaansluiting. In beide genoemde gevallen 
wordt er op de projectlocaties van HBI, ABM en Bouw & Infra energie verbruikt die HBI, ABM en Bouw 
& Infra indirect aan te rekenen valt. Deze emissies vallen dan onder deze scope 3 categorie. 
 
4.1.4 Upstream transport en distributie 

Onder deze categorie vallen alle upstream emissies door transport en distributie van ingekochte 

producten of diensten van een bedrijf doormiddel van transportmiddelen die geen eigendom zijn of 
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onder beheer vallen van het bedrijf. Het kan hier gaan om alle vormen van transport (lucht-, weg-, 

spoor- of watertransport, inclusief tijdelijke opslag in distributiecentra). 

Deze categorie is voor Hegeman zeer relevant. Voor de realisatie van de projecten van HBI, ABM en 
Bouw & Infra vinden veel transporten plaats met (half)producten. Voorbeelden hiervan zijn prefab 
betonproducten, betonmortel, bouwmaterialen en materieel-transporten. 
 
4.1.5 Productieafval 

Binnen deze categorie vallen emissies die gerelateerd kunnen worden aan de (toekomstige) 

verwerking van afvalstromen van een bedrijf door derden. Afval dat geproduceerd wordt door een 

bedrijf wordt gezien als een upstream emissiecategorie omdat dit een dienst is die door een bedrijf 

ingekocht word. Ook emissies als gevolg van transport van afval kunnen onder deze categorie 

meegenomen worden.  

Deze categorie is voor Hegeman zeer relevant. Zowel HBI, ABM en Bouw & Infra produceren afval en 
hebben te maken met afvalstromen zowel vanaf de projecten als vanaf de vestigingen. 

 
4.1.6 Zakelijk vervoer (werk-werk) 

Deze categorie heeft betrekking op zakelijk vervoer door medewerkers van een bedrijf in voertuigen 

die door anderen beheerd worden zoals personenauto’s van medewerkers, vliegtuigen of het 

openbaar vervoer (treinen of bussen). 

Deze categorie is voor Hegeman niet meer relevant. Wij rekenden hier buitenlandse zakelijke 
vliegreizen onder, maar er worden momenteel geen projecten meer in het buitenland gerealiseerd. 
Volgens de CO2-Prestatieladder vallen deze emissies bovendien onder scope 2 waardoor deze 
categorie niet van toepassing is. 
 
4.1.7 Woon-werkverkeer 

Onder deze categorie valt al het woon-werkverkeer door medewerkers van een bedrijf door het 

gebruik van transportmiddelen. Het kan hier gaan om het gebruik van leaseauto’s, personenauto’s in 

het bezit van medewerkers of het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s of bussen). 

Deze categorie is voor Hegeman zeer relevant. Doordat er bij de bedrijven in toenemende mate 
projecten door onze UTA-medewerkers op locatie worden gerealiseerd door het hele land kan deze 
categorie per project zeer variëren en is het van belang om dit per geval te analyseren en 
maatregelen te bepalen. 
 
4.1.8 Upstream geleasete activa 

Binnen deze categorie vallen de emissies voor upstream geleasete/gehuurde activa door een bedrijf 

(niet zijnde scope 1 en 2). 

Deze categorie is voor Hegeman niet relevant. Alle bedrijfspanden zijn sinds begin 2017 wel  gehuurd, 
maar energieverbruik van geleasete/gehuurde activa wordt gerapporteerd als scope 1 of 2 emissies 
waardoor deze categorie niet van toepassing is. 

4.2 Toelichting downstream emissies 
 
Downstream emissies vinden plaats nadat Hegeman haar product of dienst heeft geleverd of 

uitgevoerd. In de volgende paragraven worden de verschillende categorieën toegelicht. 

4.2.1 Downstream transport en distributie 
Deze categorie bevat alle downstream emissies door transport en distributie van verkochte producten 
van een bedrijf door middel van tansportmiddelen die geen eigendom zijn of onder beheer vallen van 
het bedrijf. Het kan hier gaan om alle vormen van transport (lucht-, weg-, spoor- of watertransport, 
inclusief tijdelijke opslag in distributiecentra). 
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Deze categorie is voor Hegeman niet meer relevant. De producten van HBI, ABM en Bouw & Infra zijn 
definitieve producten, gerealiseerd op de eindlocatie waardoor geen downstream transport 
plaatsvindt. Deze categorie is daarom niet van toepassing. 
 
4.2.2 Ver- of bewerken van verkochte producten 

Onder deze categorie vallen emissies door derden als gevolg van het ver- of bewerken van verkochte 

producten door een bedrijf. Vaak gaat het binnen deze categorie om tussenproducten die bijvoorbeeld 

nog bewerkt moeten worden of deel gaan uitmaken van een ander product. 

Deze categorie is voor Hegeman momenteel niet van belang. De bedrijven realiseren alleen 
eindproducten, waardoor deze categorie niet van toepassing is .Wanneer onderhoud een rol gaat 
spelen in onze bedrijfsvoering zal deze categorie mogelijk wel relevant gaan worden. 
 
4.2.3 Gebruik van verkochte producten 

Binnen deze categorie vallen emissies als gevolg van het gebruik van verkochte producten door een 

bedrijf. In deze categorie moet onderscheid gemaakt worden tussen (A) emissies die direct 

gerelateerd zijn aan het verkochte product en (B) emissies die niet direct gerelateerd kunnen worden 

aan verkochte producten. Binnen deze categorie moet gekeken worden naar de hele levenscyclus van 

een verkocht product (exclusief recycling, zie paragraaf 4.2.4). 

Deze categorie is voor Hegeman zeer van belang. Mede omdat hier met de huidige D&C-contracten 
commerciële kansen liggen. Bij deze categorie kan bij HBI/Bouw & Infra met name gedacht worden 
aan het gebruik van de uiteindelijke producten zoals stations, bruggen, tunnels en waterzuiveringen 
en de CO2 emissies die daarbij vrij komen. Bij ABM kan gedacht worden aan woningen, scholen, 
kinderdagverblijven, theaters en overheidsgebouwen. Allen vallend onder deel A. 
 
4.2.4 End-of-life behandeling (recycling) van verkochte producten 

Deze categorie omvat de emissies van (afval)verwerking die ontstaan als het verkochte product door 

een bedrijf het einde van zijn levensduur bereikt heeft. 

Deze categorie is voor Hegeman beperkt relevant omdat hier weinig invloed op uit te oefenen is en de 
verkochte producten een (relatief) lange levensduur hebben. Veelal word er binnen de producten van 
oudsher al gewerkt met duurzame basismaterialen zoals beton en staal, welke goed recyclebaar zijn. 
 
4.2.5 Downstream geleasete activa 

Onder deze categorie vallen de emissies door downstream geleasete/verhuurde activa die eigendom 

zijn van een bedrijf (niet zijnde scope 1 en 2). 

Deze categorie is voor Hegeman niet van toepassing omdat er geen downstream geleasete/verhuurde 
activa aanwezig zijn. 
 
4.2.6 Franchisehouders 

Binnen deze categorie vallen concessies en franchises (overeenkomst of vergunning om exclusief 

goederen of diensten te mogen leveren of verkopen namens een andere partij op een bepaalde 

locatie) van een bedrijf. 

Deze categorie is voor Hegeman niet van toepassing. Holding Hegeman Bouw & Infra heeft geen 
franchisehouders. 
 
4.2.7 Investeringen 

Deze categorie bevat emissies die gerelateerd kunnen worden aan investeringen door een bedrijf. De 

categorie is met name bedoeld voor investeerders of banken (de financiële sector). Emissies door 

investeringen zijn downstream omdat het gezien wordt als een dienst dat het bedrijf verleent. 

Deze categorie is voor Hegeman niet van toepassing. Het doen van investeringen hoort momenteel 
niet tot de bedrijfsactiviteiten van Hegeman. 
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4.3 Dominantieanalyse Holding Hegeman Bouw & Infra 
 
De relatieve omvang van de in paragraaf 4.1 en 4.2 vastgestelde scope 3 emissies is kwalitatief te 

bepalen door de activiteiten te categoriseren conform onderstaande tabel. Zie bijlage A voor een 

nadere onderbouwing van de scores. 

 

PMC’s 
sectoren en 
activiteiten 

Omschrijving 
activiteit waarbij 
CO2 vrijkomt 

Van 
toe-

passing 
Hege-
man? 

Relatief belang van de 
CO2 belasting van de 

sector en invloed van de 
activiteiten 

Potentiële 
invloed van 
Hegeman 

op de CO2-
uitstoot 

Score Rang-
orde 

 sector activiteiten  

Projecten / 
consultancy 

Aangekochte 
goederen en 
diensten 

Ja Groot Middelgroot Middelgroot 39 2 

- Kapitaalgoederen N.v.t. - - - - - 

Onderaan-
neming / 
projecten  

Brandstof- en 
energie-
gerelateerde 
activiteiten 

Ja Klein Klein Middelgroot 20 6 

Beton / 
wapening / 
damwand 

Upstream 
transport en 
distributie 

Ja Middelgroot Klein Klein 36 3 

Kantoren / 
projecten  

Productieafval Ja Middelgroot Groot Middelgroot 33 4 

-  Zakelijk vervoer 
(werk-werk) 

N.v.t. - - - - - 

Projecten  Woon-
werkverkeer 

Ja Groot Middelgroot Groot 41 1 

- Upstream 
geleasete activa 

N.v.t. - - - - - 

- Downstream 
transport en 
distributie 

N.v.t. - - - - - 

- Ver- of bewerken 
van verkochte 
producten 

N.v.t. - - - - - 

Tunnels / 
RWZI’s / KDV’s 
woningen /  
overheids-
gebouwen 

Gebruik van 
verkochte 
producten 

Ja Groot Klein Middelgroot 22 5 

Tunnels / 
RWZI’s / KDV's 
woningen /  
overheids-
gebouwen 

End-of-life 
behandeling van 
verkochte 
producten 

Ja Klein Te 
verwaar-

lozen 

Klein 13 7 

- Downstream 
geleasete activa 

N.v.t. - - - - - 

- Franchisehouders N.v.t. - - - - - 

- Investeringen N.v.t. - - - - - 

Totaalscore : 204 - 
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4.4 Resultaten  
 
In de onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de resultaten uit de 

dominantieanalyse. In bijlage A is gespecificeerd weergegeven hoe tot de scores en het kwalitatieve 

aandeel is gekomen. 

Van de categorieën die voor Holding Hegeman Bouw & Infra van belang zijn is tevens een 

kwantitatieve inschatting gemaakt van de jaarlijkse CO2-emissies die daarmee gemoeid zijn. De 

hoeveelheden CO2 zijn deels gebaseerd op beschikbare cijfers vanuit de financiële administratie 

(geanalyseerd met de expertise van Jan Vroonhof), deels vanuit de betreffende ketenpartners en 

deels op basis van reële inschattingen. Van enkele categorieën is de CO2-emissie (nog) onbekend. 

De detaillering van de kwantitatieve uitstoot is opgenomen in bijlage B (welke vanwege de 

vertrouwelijkheid ontbreekt in de internetpublicaties). De samenvatting van de kwantitatieve gegevens 

is wel in de onderstaande tabel verwerkt. 

  

Emissiecategorieën Hegeman Kwalitatief 
aandeel CO2-

uitstoot 

Kwantitatieve 
CO2-uitstoot 

(schatting in ton) 

1. Aangekochte goederen en diensten 39 19% 833 

2. Kapitaalgoederen 0 N.v.t. N.v.t. 

3. Brandstof- en energie-gerelateerde 
activiteiten 

20 10% 327 

4. Upstream transport en distributie 36 18% Onbekend 

5. Productieafval 33 16% 1158 

6. Zakelijk vervoer (werk-werk) 0 N.v.t. N.v.t. 

7. Woon-werkverkeer 41 20% 570 

8. Upstream geleasete activa 0 N.v.t. N.v.t. 

9. Downstream transport en distributie 0 N.v.t. N.v.t. 

10. Ver- of bewerken van verkochte 
producten 

0 N.v.t. N.v.t. 

11. Gebruik van verkochte producten 22 11% Onbekend 

12. End-of-life behandeling van verkochte 
producten 

13 6% Onbekend 

13. Downstream geleasete activa 0 N.v.t. N.v.t. 

14. Franchisehouders 0 N.v.t. N.v.t. 

15. Investeringen 0 N.v.t. N.v.t. 

 

Uit de dominantieanalyse blijkt duidelijk dat voor Hegeman voornamelijk de upstream emissies van 

belang zijn (m.u.v. categorie 11). Gezien de aard van de producten en diensten is dit niet geheel 

onverwachts. De top 6 van Hegeman: 

Rangorde Hegeman (#emissiecategorie)  Kwalitatief aandeel 
CO2-uitstoot 

1 Woon-werkverkeer (#7) 20% 

2 Aangekochte goederen en diensten (#1) 19% 

3 Upstream transport en distributie (#4) 18% 

4 Productieafval (#5) 16% 

5 Gebruik van verkochte producten (#11) 11% 

6 Brandstof- en energie-gerelateerde activiteiten (#3) 10% 
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5 Ketenanalyses 
 
Uit de rangorde blijkt dat Hegeman de juiste onderwerpen heeft geselecteerd voor de reeds 

opgestelde ketenanalyses. Naar aanleiding van de eisen vanuit het Handboek 3.0 (1 ketenanalyse 

opstellen voor een van de twee meest materiële emissies en 1 andere ketenanalyse voor een van de 

zes meest materiële emissies uit de rangorde) en op basis van de uitkomsten van hoofdstuk 4 heeft 

Hegeman voor de volgende twee ketenanalyses gekozen: 

• Analyse 1: “Afval” 

In 2010 heeft Hegeman reeds een ketenanalyse uitgevoerd en opgesteld over dit onderwerp en in de 

daaropvolgende jaren de voortgang gerapporteerd in diverse voortgangsrapportages. Door 

voortschrijdend inzicht, de wens om iets toe te voegen aan de bestaande kennis in Nederland en de 

noodzaak een ketenanalyse professioneel te laten ondersteunen of becommentariëren door een ter 

zake als bekwaam erkend en onafhankelijk kennisinstituut (eis 4.A.3. van het Handboek van de CO2-

Prestatieladder), is hiervan een nieuwe versie opgesteld. 

• Analyse 2: “Reiskilometers woon-werkverkeer” 

In 2010 heeft Hegeman reeds een ketenanalyse uitgevoerd en opgesteld over dit onderwerp en in de 

daaropvolgende jaren de voortgang gerapporteerd in diverse voortgangsrapportages. Door 

voortschrijdend inzicht is hiervan een update opgesteld. 

Deze ketenanalyses zijn in separate documenten verder uitgewerkt (onder andere met betrekking tot 

de kwantificering van de CO2-emissies, identificatie van de ketenpartners en beschrijving van de 

mogelijkheden tot CO2-reductie). 

Het komende jaar zal Hegeman onderzoeken of er in samenwerking met een opdrachtgever een 

relevante ketenanalyse kan worden opgesteld van emissiecategorie 11 (‘Gebruik van verkochte 

producten’), die een aanvulling is op de bestaande kennis en inzichten en bijdraagt aan 

voortschrijdend maatschappelijk inzicht in Nederland. 
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Bijlage A: Specificatie dominantieanalyse Hegeman 
 
Nadere onderbouwing / specificatie rangorde emissiecategorieën. 

 

Categorieën scope 3 emissies  
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Score 

Weegfactor  3 3 1 1 1 1  

1. Aangekochte goederen en diensten 5 4 4 3 2 3 39 

2. Kapitaalgoederen 0 0 0 0 0 0 0 

3. Brandstof- en energie-gerelateerde activiteiten 2 2 2 2 1 3 20 

4. Upstream transport en distributie 4 4 2 3 4 3 36 

5. Productieafval 3 3 3 3 5 4 33 

6. Zakelijk vervoer (werk-werk) 0 0 0 0 0 0 0 

7. Woon-werkverkeer 5 4 2 3 4 5 41 

8. Upstream geleasete activa 0 0 0 0 0 0 0 

9. Downstream transport en distributie 0 0 0 0 0 0 0 

10. Ver- of bewerken van verkochte producten 0 0 0 0 0 0 0 

11. Gebruik van verkochte producten 3 2 2 2 1 2 22 

12. End-of-life verwerking van verkochte producten 1 1 2 2 1 2 13 

13. Downstream geleasete activa 0 0 0 0 0 0 0 

14. Franchisehouders 0 0 0 0 0 0 0 

15. Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 

 

  




