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4.B.1 en 4.B.2 kwaliteitsmanagementplan inventaris

scope 3
Inleiding
Doel van dit kwaliteitsmanagementplan is om aan te tonen en te borgen dat de scope 3
emissies op een zo accuraat mogelijke wijze worden gerapporteerd en dat de kwaliteit van
de data en de rapportage zo mogelijk continu verbeterd wordt.

Bart van Wijlen Beheer BV heeft een analyse gemaakt over zijn leveranciers in scope 3
Hieruit blijkt dat de meest materiele scope 3 emissies zijn:
• Leveranties aanleg sportvloeren
• Leveranties infraprojecten
Voor scope 1 & 2 is in het kader van 3.A.1 een emissie inventaris gemaakt en daar uit blijkt
dat de meest materiele emissies zijn:
- Diesel
- Aspen
- Benzine
De emissies in scope 3 zijn gebaseerd op de cijfers van 2021. In het kader van de
ketenanalyse hopen wij, samen met de opdrachtgevers, meer grip te krijgen op de
waardering van mogelijk emissie-besparingen.
Dit kwaliteitsmanagementplan is gebaseerd op het GHG protocol scope 3 standard
(Appendix C)
Onderstaand hoe wij dat willen gaan invullen. De feitelijk plannen volgen verderop in dit
document.
1. Verantwoordelijk voor de monitoring van de scope 1, 2 & 3 emissies is Bart van
Wijlen.
2. De emissies scope 1 & 2 zijn gebaseerd op facturen en metingen en zijn als zodanig
gevalideerd.
3. De emissies in scope 3 zijn gebaseerd op de cijfers van 2021. In het kader van de
ketenanalyse hopen wij, samen met de opdrachtgevers, meer grip te krijgen op de
waardering van mogelijk emissie-besparingen.
4. De data die wij krijgen uit de metingen, zullen wij ook weer valideren. Wij verwachten
namelijk niet dat wij dit direct goed zullen hebben en bovendien zijn de
werkzaamheden zodanig veranderlijk dat in de praktijk pas zal blijken hoe goed onze
data zijn. Wij zijn in deze echter in hoge mate afhankelijk van de medewerking van de
opdrachtgevers.
5. (Tevens punt 6 van appendix C) Deze controle zullen wij halfjaarlijks uitvoeren en
vergelijken met voorgaande halve jaren (H1 vs H1 etc.). Jaarlijks zullen wij een
uitspraak doen en een beslissing nemen over nemen
- de kwaliteit van de data
- wat en hoe deze te verbeteren zodat er beter op gestuurd kan worden

- Hoe deze data beter toegankelijk te maken, te documenteren en te archiveren voor
later gebruik.
6. In het kader van 4.B 1 van het handboek zullen wij, indien nodig en mogelijk, nieuwe
reductiedoelstellingen voor scope 3 vaststellen, alsmede methoden en middelen hoe
deze te bereiken
7. De resultaten van bovenstaande zullen worden beoordeeld in de interne audit en de
aanvullende maatregelen zullen worden vastgelegd in de jaarlijkse
directiebeoordeling.
8. Er zal halfjaarlijks een rapportage hier over worden gemaakt en besproken met de
belanghebbenden en de directie.
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