Auteur:
Versie:
Datum:

Cora Lodewijkx
1
16 juli 2021

Goedgekeurd door verantwoordelijke manager:
André Lagerwaard

Product-Marktcombinaties en hun relevantie voor het bedrijf
Voor versie 3.1 van de CO2 Prestatieladder dient volgens eis 4.A.1 een kwalitatieve inschatting gemaakt te worden van de emissies in de keten van VConsyst Participaties.
Aan de hand van een indeling in Product-Markcombinaties wordt bepaald welke Product-Marktcombinatie het meest relevant is qua CO 2 uitstoot en invloed van het bedrijf
op deze emissies. Onderstaande tabel toont de relevantie van de PMC's voor de groep:

Producten/Markten:

Binnenland

Export

Afvalinzamelsystemen
Bezoekersregistratie
systemen
Fietsparkeeroplossingen
Straatmeubilair
Gevelelementen
Metaalconstructies

60%

26%

4%

0%

8%
0%
0%
0%
71%

3%
0%
0%
0%
29%

TOTAAL
86%
4%
11%
0%
0%
0%

Invloed in de sector, mogelijke invloed van aanpassingen in het project, invloed van bedrijf op aanpassingen in het project
In onderstaande tabel wordt aan de hand van een drietal factoren kwalitatief bepaald hoe groot de invloed van het bedrijf op de CO2 uitstoot van de projecten is. Aan de
hand daarvan wordt een rangorde gemaakt van de verschillende product-marktcombinaties.
De top van de Product-Marktcombinaties met de meeste invloed op de CO2 uitstoot in de keten is als volgt:
1 Afvalinzamelsystemen
2 Fietsparkeeroplossingen
3 Straatmeubilair
PMC’s

Omschrijving van activiteit waarbij CO2 vrijkomt

Relatief belang van CO2-belasting van de
sector en invloed van de activiteiten
Het mogelijke
effect van
innovatieve
ontwerpen op
CO2 uitstoot
van het project

Rang-orde

Sectoren en activiteiten

Hier wordt benoemd welke CO2 uitstotende
activiteiten door activiteiten van het bedrijf worden
beïnvloed *

Afvalinzamelsystemen

1, 4, 5, 7, 9, 10, 12

groot

middelgroot

middelgroot

1

Bezoekersregistratie
systemen

1, 4, 5, 7, 9, 12

klein

klein

te verwaarlozen

5

Fietsparkeeroplossingen

1, 4, 5, 7, 9, 10, 12

middelgroot

middelgroot

middelgroot

2

Straatmeubilair

1, 4, 5, 7, 9, 12

middelgroot

middelgroot

middelgroot

3

Gevelelementen

1, 4, 5, 7, 9, 10, 12

klein

klein

te verwaarlozen

6

Metaalconstructies

1, 4, 5, 7, 9, 10, 12

klein

middelgroot

te verwaarlozen

4

* Activiteiten benoemd volgens het GHG Protocol:
1. Ingekochte goederen en diensten
4. Transport upstream
5. Productieafval

Verhouding CO2 uitstoot
bedrijf tov. CO2 uitstoot
sector (hoe groot is het
marktaandeel)

Potentiële invloed van het
bedrijf op de CO2-uitstoot
Hoe groot is de invloed van
het bedrijf om CO2reducerende mogelijkheden
door te voeren in de sector?

7. Woon-werkverkeer
9. Transport downstream
10. Verwerking verkochte producten
12. End-of-life verwerking van verkochte producten

