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1 INLEIDING 

 

TBI Infra B.V. is een onderdeel van TBI Holding, bestaande uit TBI Techniek, TBI Bouw 

en TBI Infra. Onder de naam TBI Infra werken de bedrijven Mobilis B.V., Voorbij 

Funderingstechniek B.V., Timmermans Infratechniek B.V. en Servicis B.V. nauw samen. 

 

TBI Infra B.V. heeft DNV GL opdracht gegeven de emissie inventaris voor het jaar 2015 

te verifiëren van de onder TBI Infra B.V. vallende bedrijven. 

 

De verificatie van de emissie inventaris is uitgevoerd aan de hand van onderstaande 

documenten/bestanden: 

 1703-3001 - Energie en CO2: Organizational Boundary 2016 (Definitief), 20 maart 

2017 

 1703-3002 - Energie en CO2: Grondslagen carbon footprint 2016 (Definitief), 20 

maart 2017 

 CO2 inventarisatie TBI Infra H1 en H2 2016.pdf, 4 mei 2017  

 CO2 inventarisatie TBI Infra H1 en H2 2016.xlsx, 11 mei 2017 

 Uitreksels Kamer van Koophandel 

 Facturen, registraties e.d. van leveranciers en administraties 

 

De verificatie van de emissie inventaris door een daartoe bevoegde instelling is een 

vereiste voor het behalen van de score bij aandachtspunt 3.A.2 van de CO2-

Prestatieladder. De rapportage van de emissie inventaris is getoetst aan de punten a tot 

en met q van paragraaf 7.3.1 van de norm ISO 14064-1. 

 

Dit rapport is een verslag van de bevindingen bij de beoordeling van de emissie 

inventaris op 9 mei 2017 bij TBI Infra B.V. in Apeldoorn en aanvullende 

documentbeoordeling op 11 mei 2017 op basis van bovenstaande beoordelingscriteria. 
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2 VERIFICATIE EMISSIE INVENTARIS 2016 

 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de verificatie over de drie 

beoordelingscriteria gerapporteerd.  

 

 

2.1 Organizational boundaries 

 

Voor de bepaling van de organizational boundaries van TBI Infra B.V. voor de CO2-

emissie inventaris is gekozen voor de operational control methode. Dit betekent dat waar 

activiteiten onder regie van TBI Infra B.V. vallen, de verantwoording voor de CO2-

productie wordt genomen. 

 

In de afbakening van de organizational boundaries van TBI Infra B.V. (KvK 24402189) 

zijn alle onderliggende statutaire entiteiten meegenomen.  

 

Omdat het bedrijf deel uitmaakt van een Holding is voor de vaststelling van 

concernaanbieders binnen de organizational boundaries een A/C-analyse uitgevoerd 

volgens de laterale methode, zoals beschreven in de CO2-Prestatieladder. Vanuit deze 

analyse, over de inkoopomzet van 2016, is vastgesteld dat buiten de onder TBI Infra 

vallende entiteiten geen C-aanbieders behoren tot de boundary van TBI Infra. Naast de 

onder TBI Infra B.V. vallende bedrijven/combinaties worden geen andere leveranciers 

meegenomen omdat de leveranciers zelf een CO2-bewust certificaat hebben of omdat het 

gaat om lege BV’s of BV’s waar alleen financiële afdrachten plaatsvinden. 

 

Mobilis B.V. heeft een aandeel in de bedrijven Streen Grondwerken B.V. (50%) en MDB 

B.V. (12,5%). Beide worden niet meegenomen in de boundary omdat Streen volledig 

wordt meegenomen in het CO2-bewust certificaat van Struijk Sloop en Grondwerken B.V. 

en MDB is zelf gecertificeerd. De emissies van MDB (100%) en van Streen (12,5% van 

Struijk) worden wel meegenomen voor de bepaling van de grootte van het bedrijf. 

 

Mobilis Danmark A/S opereert volledig zelfstandig in Denemarken en zij hebben hun 

eigen projecten. Deze organisatie is buiten de boundary gehouden omdat deze niet 

voorkomt in de A/C-analyse er geen activiteiten vanuit Nederland zijn en er dus geen 

sprake is van verlegging van emissies. 

 

De gehanteerde organizational boundary is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en 

is identiek aan de boundary zoals deze gehanteerd wordt bij de certificering door KIWA. 

 

De organisatiegrenzen van TBI Infra voor de inventarisatie omvat de volgende bedrijven: 

 Mobilis B.V.       KvK 24289439 

 Voorbij Funderingstechniek B.V. KvK 34291302 (incl. Voton B.V., KvK 62044648) 

 Timmermans Infratechniek B.V.  KvK 24402999 

 Servicis B.V.        KvK 24141431 
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De betreffende activiteiten worden gevoerd vanuit de hoofd/nevenvestigingen in 

Apeldoorn, Capelle aan den IJssel, Amsterdam, Hoensbroek en Hoogvliet. 

 

De gegevens van de vestigingen van TBI Infra B.V. zijn zichtbaar en herleidbaar in de 

documentatie en database. 

 

 

2.2 Operational boundaries 

 

2.2.1 Vaststellen operational boundaries 

 

Voor de afbakening van de operational boundaries conform ISO 14064-1 wordt gebruik 

gemaakt van het scopediagram van de CO2-Prestatieladder 3.0. De emissie inventaris is 

afgebakend tot scope 1 en 2, volgens de CO2-Prestatieladder, waarbij de afwijkende 

hantering van de verschillende scopes is toegepast. 

 

Voor de berekening van de CO2-emissie betekent dit:  

 scope 1 (directe GHG-emissies): alle directe CO2-emissies door verbranding van 

brandstoffen in machines, zakelijk vervoer, verwarming en dergelijke en de emissies 

van koelapparatuur en klimaatinstallaties. Deze laatste diffuse emissies zijn voor de 

CO2- Prestatieladder 3.0 niet vereist 

 scope 2 (energie indirecte GHG-emissies): CO2-emissies van aangekochte 

elektriciteit, warmte en stoom. In het kader van de CO2-Prestatieladder 3.0 zijn in 

deze scope ook de onder scope 3 (andere indirecte GHG-emissies) vallende CO2-

emissies van privéauto zakelijk (Personal cars for business travel), zakelijke 

vliegkilometers (Business air travel) en zakelijke reizen met OV (Business travel 

public transport) meegenomen 

 

 

2.2.2 Directe GHG-emissies (scope 1) 

 

In de emissie inventaris zijn onder scope 1 meegenomen: 

 aardgasverbruik kantoren/TD 

 brandstofverbruik TD 

 brandstofverbruik projecten 

 brandstofverbruik wagenpark 

De refrigerants (koudemiddelen) zijn niet in de CO₂-emissie inventaris opgenomen. 

 

 

2.2.3 Energie indirecte GHG-emissies (scope 2) 

 

In de emissie inventaris zijn onder scope 2 meegenomen: 

 elektriciteitsverbruik kantoren/TD 
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 elektriciteitsverbruik projecten 

 stadsverwarming 

 zakelijk gebruik van privéauto's  

 zakelijke vliegreizen 

Nog niet meegenomen is de energiestroom zakelijk reizen met openbaar vervoer. 

Aangegeven is dat deze niet relevant is, maar zal in 2018 verder worden onderzocht. 

 

 

2.2.4 Andere indirecte GHG-emissies (scope 3) 

 

Het onder scope 3 vallende zakelijk gebruik van privéauto’s ('personal cars for business 

travel'), zakelijke vliegreizen ('business air travel') en zakelijke reizen met OV (Business 

travel public transport) worden binnen de CO2-Prestatieladder gerekend tot scope 2. In 

de emissie inventaris zijn geen verdere onder scope 3 vallende emissie meegenomen. 

 

 

2.3 Kwantificering van GHG-emissies 

 

2.3.1 Selectie kwantificeringsmethode 

 

De kwantificeringsmethode voor de GHG-bronnen betreffen: 

Scope 1: 

 aardgasverbruik kantoren/TD (Nm3): facturen leverancier en/of meterstanden 

 brandstoffen fabriek (diesel, smeerolie): facturen leverancier 

 brandstoffen projecten: facturen leverancier, meterstanden of registraties in 

projectadministratie 

 brandstofverbruik wagenpark: registraties leasemaatschappij gedifferentieerd naar 

aantal liters benzine en diesel of op basis van facturen brandstofleverancier 

 

Scope 2: 

 elektriciteitsverbruik kantoren/TD (kWh): facturen leverancier en/of meterstanden 

 elektriciteitsverbruik projecten (kWh): factuur leverancier, meterstanden of 

registratie in projectadministratie 

 stadsverwarming (GJ): schatting op basis voorgaande jaren  

 zakelijk gebruik van privéauto's (km): gedeclareerde kilometers geregistreerd bij 

financiële administratie, indien nodig classificatie naar voertuigtype en brandstof 

 zakelijke vliegreizen (km): boekingskantoor of gedeclareerde tickets geregistreerd 

bij financiële administratie. Afstand enkele reis in kilometers (www.vliegtijd.com), 

rekening houdend met eventuele tussenstops (onderscheid in kort, midden en 

lange reizen). 

 

 

  

http://www.vliegtijd.com/
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2.3.2 Selectie van GHG-conversiefactoren 

 

De toegepaste conversiefactoren zijn actueel en afkomstig van 

www.co2emissiefactoren.nl. 

 

 

2.3.3 Berekenen van GHG-emissies 

 

De berekeningen van de CO2-emissie, zoals weergegeven in de Excelsheets van de 

emissie inventaris, zijn gecontroleerd door de totalen van de activiteitsdata te 

vermenigvuldigen met de conversiefactoren en gecontroleerd met de opgegeven CO2-

emissies. Vastgesteld is dat de berekeningen van de CO2-emissies op de juiste wijze zijn 

uitgevoerd.  

 

 

2.3.4 Rapportage conform ISO 14064-1 

 
In Bijlage A is een kruisverwijzingstabel opgenomen waarin voor de emissierapportage is 

weergegeven op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten uit paragraaf 7.3.1 van ISO 

14064-1. Een kruisverwijzingstabel is eveneens opgenomen in hoofdstuk 4 van het 

rapport ‘1703-3002 Energie en CO2: Grondslagen carbon footprint 2016 (Definitief), 20 

maart 2017’. 

 

 

 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3 VERIFICATIE GEGEVENS EMISSIE INVENTARIS 

 

De gegevensverificatie voor de CO2-emissie heeft betrekking op de emissies van scope 1 

en scope 2. De gegevensverificatie betrof de cijfermatige controle van de werking van 

het systeem en de gerapporteerde cijfers, door middel van steekproeven. Bij de 

steekproeven is gekeken naar de herleidbaarheid van de gegevens naar facturen, opgave 

van verhuurders en registratiesystemen. 

 

 

Tabel 1  Emissie inventaris TBI Infra B.V. 2016 

 

Emissiebronnen 
 

TBI Infra bedrijven (ton CO2-emissie) 

Mobilis VFT 
Timmer- 

mans Servicis Totaal 

Scope 1      

Aardgas kantoor/TD 18,78 264,29 19,48 36,63 339,18 

Brandstoffen fabriek 
 

55,03 
  

55,03 

Brandstoffen projecten  425,03 2.193,16 241,37 220,19 3.079,75 

Brandstoffen transport (lease+overig) 898,99 634,74 127,70 162,56 1.823,99 

Totaal scope 1 1.342,80 3.147,22 388,55 419,38 5.297,95 

Scope 2 
     

Elektriciteit kantoor/TD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elektriciteit projecten 0,00 0,00 10,30 0,00 10,30 

Stadsverwarming 24,82 
   

24,82 

Zakelijk verkeer priveauto's 52,15 72,14 
  

124,29 

Vliegreizen  13,36 2,48 9,86 
 

25,70 

Totaal scope 2 90,33 74,62 20,16 0,00 185,11 

      Totaal scope 1&2 1.433,13 3.221,84 408,71 419,38 5.483,061 

 

 

In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de geverifieerde emissies. Van de emissie van 

TBI Infra is bijna 100% geverifieerd, niet volledig meegenomen zijn de brandstoffen TD 

van VFT en de projecten. Voor de projecten is van de brandstoffen 96% van de emissies 

geverifieerd en voor elektriciteit 91% van de kWh en de berekening van de grijze stroom. 

  

                                                      

1 Door afronding ontstaat bij sommatie een verschil van 0,01 ton. 
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Tabel 2  Geverifieerde emissies TBI Infra 2016 

 

 

 

Van de totale scope 1 en 2 CO2-emissie van TBI Infra B.V. over 2016 van 5.483 ton is 

97,7% geverifieerd (5.355 ton). Tijdens de verificatie zijn een aantal afwijkingen direct 

gecorrigeerd. Uiteindelijk is de vastgestelde afwijking <0,01 %, veroorzaakt door foute 

registraties van de dieselverbruiken in de projecten Spoorzone Delft en Centrale as 

(beide 0,04 ton CO2). 

 

Voor de emissie inventaris 2016 van TBI Infra B.V. zijn de juiste emissiefactoren gebruikt 

en deze zijn op de juiste wijze toegepast. 

  

Emissiebronnen 
 

Emissie  
Opgave totaal 

(ton) 
 

Emissie  
geverifieerd 

(ton) 
 

Emissie  
afwijking 

(ton) 
 

Scope 1    

Aardgas kantoor/TD 339,18 339,18 0 

Brandstoffen fabriek 55,03 41,98 0 

Brandstoffen projecten  3.079,75 2.964,49 0,08 

Brandstoffen transport (lease+overig) 1.823,99 1.823,99 0 

Totaal scope 1 5.297,95 5.169,64 0,08 

Scope 2 
 

  

Elektriciteit kantoor/TD 0,00 0,00 0 

Elektriciteit projecten 10,30 10,30 0 

Stadsverwarming 24,82 24,82 0 

Zakelijk verkeer privéauto’s 124,29 124,29 0 

Vliegreizen  25,70 25,70 0 

Totaal scope 2 185,11 185,11 0 

  
  

Totaal scope 1&2 5.483,06 
 

5.354,92 
 

0,08 
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4 CONCLUSIES 

 

De verificatie van de emissie inventaris 2016, gebaseerd op de norm ISO 14064-1 en de 

CO2-Prestatieladder, is uitgevoerd conform de ISO 14064-3. 

 

Bij de beoordeling is vastgesteld dat: 

  de rapportage van de CO2-emissies in deze emissie inventaris voldoet aan de 

vereisten volgens hoofdstuk 7.3.1 ISO 14064-1:2006 (zie bijlage A) 

 de organizational boundary juist is vastgesteld volgens de operational control 

methode en A/C-analyse volgens de laterale methode 

 de operational boundaries alle CO2-emissie omvatten, ingedeeld in scope 1 en 2, 

conform de vereisten in de CO2-Prestatieladder 3.0.  

 de toegepaste conversiefactoren zijn de recente conversiefactoren van 

www.co2emissiefactoren.nl en deze zijn juist toegepast. 

 

Na verificatie en correctie van de gegevens is de uiteindelijke vastgestelde afwijking in de 

emissie inventaris <0,01%, dit is geen materiële afwijking (<5%). 

  

Op basis van de bevindingen tijdens de verificatie van de CO2-emissie inventaris 2016, 

kan DNV GL Business Assurance B.V. een 'Verklaring met beperkte mate van 

zekerheid' verstrekken aan TBI Infra B.V. 

 

 

 

 

5 AANBEVELINGEN 

 

1 In het rapport ‘1703-3002 Energie en CO2: Grondslagen carbon footprint 2016, 

(Definitief), 20 maart 2017’, zijn in ‘Tabel 1- GHG Report content (ISO 14064-1, 

7.3)’ niet alle verwijzingen correct opgenomen. Aanbevolen wordt om deze voor de 

volgende keer te controleren en te corrigeren (zie voor de correcte verwijzigen 

Bijlage A). 

 

2 Het aardgas- en elektriciteitsverbruik van Amsterdam is gebaseerd op de facturen en 

een verdeling over de bedrijven (VFT, VPB en JP van Eesteren), vastgesteld op basis 

van meterstanden. Omdat het verschil tussen het totaal verbruik van de facturen en 

de meterstanden vrij groot is (circa 20%) wordt aanbevolen dit beter in kaart te 

brengen. 

 

 

3 Voor aardgasverbruik binnen de projecten zijn niet altijd facturen over het hele 

kalenderjaar aanwezig en/of gegevens op basis van meterstanden. Aanbevolen wordt 

om het vebruik over het hele kalenderjaar te berekenen door middel van de 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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graaddagenmethode in plaats van een berekening op basis van het aantal dagen of 

een schatting. 

 

4 In de toegepaste template ‘CO2 inventarisatie’ zijn de verwijzigingen naar o.a. 

inventarisatiedatum (voorblad), inventarisatiejaar (koptekst) en bedrijf (voettekst) 

niet consequent toegepast en daardoor niet altijd correct. Aanbevolen wordt om de 

template hierop aan te passen en in verband met versiebeheer een datum op te 

nemen in de bestandsnaam. 
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BIJLAGE A KRUISVERWIJZINGSTABEL ISO 14064-1 

 

  

 

Normonderdeel 
Invulling/referentie naar 

rapportage2 

a) Beschrijving van de rapporterende organisatie 1703-3001 - Energie en CO2: 

Organizational Boundary 2016 

(Definitief), 20 maart 2017 

b) Verantwoordelijke persoon H4 

c) Verslagperiode H1 

d) Documentatie van de organisatiegrenzen 1703-3001 - Energie en CO2: 

Organizational Boundary 2016 

(Definitief), 20 maart 2017 

e) Directe emissies, in tonnen CO2e CO2 inventarisatie TBI Infra H1 

en H2 2016.xlsx, 11 mei 2017 

f) Beschrijving CO2 emissies van verbranding van 

biomassa (4.2.2) 

H4 

g) Reducties of verwijdering GHG removals, in tonnen 

CO2e (4.2.2), indien van toepassing 

H4 

h) Uitsluitingen GHG bronnen H4 

i) Indirecte emissie CO2 inventarisatie TBI Infra H1 

en H2 2016.xlsx, 11 mei 2017 

j) Basisjaar en referentiejaar H4 

k) Wijzigingen in basisjaar of overige historische data H4 

l) Kwantificeringsmethoden en toelichting op de 

keuze 

H3 + H4 

m) toelichting van veranderingen van 

kwantificeringsmethoden welke voorafgaand gebruikt 

zijn (4.3.3) 

H3 + H4 

n) referentie/documentatie emissiefactoren en 

verwijderingsfactoren (4.3.5) 

H4 

o) beschrijving van invloed van onzekerheden met 

betrekking tot de nauwkeurigheid van de emissie- en 

verwijderinsdata (5.4) 

H5 

p) Verklaring van overeenstemming met ISO 14064-1 H1 

q) statement met betrekking tot de verificatie van de 

emissie-inventaris, inclusief vermelding van de mate 

van zekerheid. 

H1 + H5 

 

 

                                                      

 
2 1703-3002 - Energie en CO2 Grondslagen carbon footprint 2016 (Definitief), 20 maart 2017 


