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Het objectief van Jan De Nul Group is om jaarlijks 15% minder COz uit te stoten bij de

onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort. Jan De Nul Group wil tegen 2022 ook
werken aan een verplichting van minimum 15% COz-reductie in 80% van de onderhoudscontracten in

Vlaanderen.

Dit COz-footprintverslag beschrijft de vaststelling van de operationele grenzen van Jan De Nul Group en

de scope van het COz-prestatieladder certificaat.

Omwille van de leesbaarheid van dit document worden de activiteiten uit deze scope - zoals gebruikelijk
binnen de organisatie - in het kader van de CO2-prestatieladder verder benoemd als:

Baggerwerken = bagger- en spuitwerken in de Benelux.

Civiele werken = burgerlijke bouwkunde, waterbouw, openbare en haveninfrastructuur en

funderingswerken in de Benelux.

Milieuwerken = water-, slib- en grondverwerking en sanering, en herontwikkeling in de

Europese lidstaten.

Dit verslag geeft de directe en indirecte emissies (Scope 1- en Scope 2) weer welke binnen deze grenzen

veroorzaakt zijn in het kalenderjaar 2019.

Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het
energiemanagementsysteem dat in het kader van het energiereductiebeleid en de COz-prestatieladder
is ingevoerd. Deze stuurcyclus staat beschreven in het managementsysteem.

De systematiek om tot de footprint te komen is volgens de NEN-ISO 14064-I en de CO2-prestatieladder
versie 3.0. Dit rapport dekt de vereisten uit paragraaf 7.3 en een gedeelte van paragraaf 7.4 van de

L4O64-I norm.

Hieronder vind je de kruistabel die de overéénkomst tussen ISO 14064-1 en dit document weergeeft.

a

a

a

Tabel 1: Kruistabel tussen 15014064-1 en het GHG-raFFort
GHG Rappon N""rn

:2Ot9 :

t52
s2.1 Beschrijving van de organisatie

, 92.2

s2.3 Basisjaar

92.4

S2.s Ve rificatie

93

S3.1 Organisatorische grenzen

53.2

tso14064-1:

97.t.2

a

q

S7.3.1

9r lnleiding p

Basisgegevens

a

bVerantwoordel ijkheden

Rapportageperiode c

Aftakening

Wijziging organisatie

94 Berekeningsmethodiek
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2 BasisgeRevens

2.1 Beschrijving van de organisatie

Jan De Nul Group is wereldwijd actief als een toonaangevende aannemer van
- baggerwerken
- milieuwerken
- waterbouwkundige- en civiele werken en constructie van gebouwen
- brownfieldontwikkeli ng

- offshore projecten (olie, gas en wind).

2.2 Verantwoordelijkheden

De directievertegenwoordigers van Jan De Nul Group zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud van dit
CO2-footprintverslag.
De directievertegenwoordigers van Jan De Nul Group in kader van CO2-PL zijn:

- Corporate QHSSE Manager
- Directeur baggerwerken Benelux
- AfdelingshoofdbaggerwerkenBenelux
- Directeur Envisan NV
- Directeur civiele werken

2.3 Basisjaar

Het actueel basisjaar is kalenderjaar 2018 en geldt voor de periode die betrekking heeft op voorliggend
GHG Report. Het actueel basisjaar vervangt het basisjaar 2O!2.

Het kalenderjaar 2OI2 werd tussen 2013 en 20L8, in lijn met 15014064-1, gehanteerd als referentiejaar.
Over voorgaande jaren is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van gegevens te beperkt om de CO2-

emissies met zekerheid te kunnen vaststellen.

ln maart 2020 laat Jan De Nul Group door een certificerende instelling (LR Nederland) haar footprint van

de baggerwerken binnen Benelux, de civiele werken binnen Benelux, en de milieuwerken binnen de

Europese lidstaten verifiëren over de CO2-emissies geproduceerd in 2019.

Sinds 2013 traden volgende wijzigingen op mbt het basisjaar 2OL2

- ln het jaar 2072 en 2013 werden de CO2-uitstoot veroorzaakt door gas- &
elektriciteitsverbruik in de kantoren in Luxemburg en Bergen-op-Zoom niet in de scope

meegenomen.
- Vanaf 2014 wordt deze wel meegenomen in de scope.
- Vanaf 2017 wordt het gas- & elektriciteitsverbruik en verbruik aan huisbrandolie van het

depot in de Bergweg meegenomen in de scope.
- Vanaf 2017 wordt het gasverbruik van de JDN studio's aan achterzijde magazijn

Cateleyneveld ook meegenomen in de scope.

Sinds 2019 traden volgende wijzigingen op mbt het basisjaar 2OL8

Start nieuw basisjaar: vanaf 2019 worden de verbruiken van de sites, kantoren en werven van de civiele-
en milieuwerken mee opgenomen in de footprint. Hierbij vindt een aanpassing van de scope plaats.
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2.4 Rapportageperiode

Dit rapport beschrijft de gegevens van l januari tot en met 31 december 2019.
Wijzigingen in de organisatorische grenzen en de emissie-inventaris zullen in de toekomst worden
gerapporteerd.

2.5 Verificatie

Verificatie van de organisatorische grenzen, emissie-inventaris en COz-uitstoot vindt jaarlijks plaats door
de certificerende instelling LR Nederland in het 2" kwartaal volgend op het volledige jaar waarvan de
carbon footprint bepaald werd.

3 Afbakenine

3.1 Organisatorischegrenzen

3.1,1 Organisatorische grenzen Jan De Nul Group

Figuur 1 geeft een voorstelling van de operationele grenzen van Jan De Nul Group en de scope van het
COz-prestatieladdercertificaat met in het blauw de bedrijfsonderdelen zoals de organisatie deze wenst
te laten certificeren in2O2O.

lElfTtlil\ÍMÍÈtilfl

CIVIEE WRXEN MruzuwfnKtil VSGOED

BENTLUX
EaNAUX BENETUX

BENELUX*

<<CO24 5ch€fr OFarionele gsr@>

Figuur 1: Boundary CO2-footprint zoals te verifiëren en certiÍicerenvanaf 2020 over de footprint van 2019
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?.1.2 Operationele controle op groupsniveau, equity chair approach op projectniveau

Op groepsniveau verklaren de betrokken vennootschappen hierbij dat er een strikt onderscheid
gemaakt wordt tussen operationele en financiële controle van de vennootschappen binnen Jan De Nul

Group.

De aandelen die de betrokken vennootschappen aanhouden in andere de vennootschappen - zoals

toegevoegd in Bijlage 1- worden beschouwd als financiële controle niet als operationele controle.

De operationele controle wordt binnen de organisatorische Brenzen van Jan De Nul Group (zie 5 3.1.1)
georganiseerd door middel van Area Directors en Area Managers en is afhankelijk van de activiteit waar
de betrokken vennootschap actief is.

Op projectniveau onderscheiden we projecten waarbij meerdere partners betrokken zijn (joint-
ventures, tijdelijk handelsverenigingen, Tijdelijke Maatschappen, vennootschap onder firma) en

projecten die volledig binnen de organisatorische grenzen van Jan De Nul Group (zie 5 3.1)valt.
Voor de eerste groep wordt waar (pragmatisch) mogelijk het CO2-aandeel dat de respectievelijke
partners uitstoten bepaald, en het aandeel dat tot de scope van de CO2-prestatieladder behoort
doorgerekend in de footprint. Wanneer dit aandeel niet (pragmatisch) kan bepaald worden wordt het
financieel aandeel meegerekend. Voor de tweede groep wordt de CO2-uitstoot van scope I en ll

integraal in de CBF opgenomen.

3.1.3 Emissies van aanbieders

Niet van toepassing

3.1.4 Emissiestromen

o Kantoren en sites:

Elektriciteit s Mazout/Diesel

Zelzate X x

X x

Kate x x

Luxembu x o
X o

t_ X x

Armentières
Hulsdonk
Moen

x

X

o
X

X o x

Monsin
Saint-Ghislain
Toulon
Soetaert Oostende
X = Von toepassing; O = Niet van toepdsslng

x

X

X

X

Projecten baggerwerken Benelux:

o Elektriciteit
o Aardgas

o Air Miles Staff en Crew
o Bunkeringbaggerschepen
o Bedrijfswagens

x x

o x
o x

a

o
x
x

x

o
x

o
x

x x
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Projecten civiele werken
o Elektriciteit
o Aardgas
o Air Miles Staff en Crew
o Bunkeringbaggerschepen
o Bedrijfswagens

Projecten milieuwerken
o Elektriciteit
o Aardgas
o Warmterecuperatie
o Air Miles Staff en Crew
o Bunkeringbaggerschepen
o Bedrijfswagens
o Propaangas

3.2 Wijzigingen in de organisatie

Sinds 01/01/2Ot9 is alle aangekochte elektriciteit van de gemeenschappelijke delen groen en
van lokale oorsprong.
Een nieuwe PV-installatie werd geplaatst op site Bergweg, deze werd in gebruik genomen in het
2e kwartaal van 2019.

a
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4 Berekeningsmethodiek

4.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren

Omdat deze Periodieke rapportage onderdeel is van een COz-prestatieladder certificaat wordt de

methodiek aangehouden zoals voorgeschreven in het Handboek 3.0 zoals uitgegeven door de SKAO

De conversiefactoren zoals weergegeven op www.co2emissiefactoren.nl worden gehanteerd.

@o@@oo
Scope 2
tNDtStcI

kope t
Ont(:I

Scope l
rNDrnÊcÍ

Scope 3
INDISECÍrDJ

Fdd

s,
ndffi

*

OI

De methodiek voor het vaststellen van de emissie-inventaris, de brondata, de taakverantwoordelijken
en het berekenen van de COz uitstoot is vastgelegd in instructies, zie document "CBF 2019 TOTAAL

(BAG-CrV-ENV)".

Hieronder wordt schematisch weergegeven hoe de informatie om tot de COz-footprint te komen wordt
verzameld. Per parameter wordt het verbruik vermenigvuldigd met emissiefactor.
De meting gebeurt op 6-maandelijkse basis.

FMfIE
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CO2 Footprint
Bagger Benelux

. CO2 Footprint - @2 Footprint> 
civiele werken t etop"e

CO2 Footprint
. ) Milieuwerken

EU
Data

(lntern)

Data
(Extern)

CO2 Footprint
Verslag

Registraties Emissie inventaris

cO2- footprint
Gemeenschappelij ke

kantoren en depots

C02 Footpílnt
Aalst

- CO2 Footorint- t> 
Vastgoed

C02- footprint
Kantoren Civiele
werken

cO2- footprint
Kantoren en sites
Milieuwerken

@2 Footpnnt
Scta€ít
Oostende

CO2 FootpÍint
Zd,zate

C@ FootpÍlnt
Catd€ynsen

O02 FootpÍiÍrt
BergienOpzorÍr

C02 Footgínt
LuxerÍSurg

C@ FootpÍint
BeÍCtiêg

Figuur 2: Berekeningsmethodiek 'CBF 2019 TOTAAL (BAG-CIV-ENVI'

4.2 Wijzigingen berekeningsmethodiek

r De berekening van de airmiles (vluchten en treinritten) werd aangepast.
o De berekening van de COz-uitstoot van huurwagens bij Sixt werd aangepast.
o De nieuwe Pv-installatie op site Bergweg werd toegevoegd aan de berekeningen, deze werd in

gebruik genomen in het 2" kwartaal van 2019.
o De berekening van de COz-emissie bij elektriciteitsproductie werd aangepast, vanaf 01/01/2Ot9

zijn alle locaties van de gemeenschappelijke aangesloten op groene stroom van lokale
oorsprong.

o De berekening van de uitstoot van het pendelverkeer van de bedrijfswagens werd aangepast.

Irxr
I
I
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o Er werden 2 nieuwe types biofuel toegevoegd.
o Vanaf 2019 worden de gemeenschappelijke bedrijfsonderdelen verdeeld d.m.v. een

verdeelsleuteltussen baggerwerken Benelux, civiele werken Benelux en milieuwerken EU. De

gemeenscha ppel ijke bed rijfsonderdelen betreffe n :

o Kantoor Aalst Tragel
o Depot Bergweg
o Depot Cateleyneveld
o Kantoor Luxemburg
o Depot Zelzate
o kantoor in Luxemburg: Capellen
o Kantoor in Bergen-op-Zoom
o Trein- en vliegtuigkilometers staff
o Bedrijfswagens in eigen beheer
o Brandstofprivéwagens
o Huurwagens
o Pendelverkeer
o Taxivervoer

4.3 Uitsluitingen

o Brandstofverbruiktijdensdocking/onderhoud
o Brandstofuerbruik van demobilisatie van schepen naar projecten buiten de scope (Benelux)
. Procesgassen (o.a. propaan, ...) projecten baggerwerken Benelux en civiele werken Benelux
o Afualproductie
r Gebruik en end-of-life producten
o Gebruik en end-of-life diensten
o Productie van ingekocht materiaal

4.4 Opname vàn COz

ln de vaststelling van de COz- footprint is alleen sprake van een bijdrage vanuit bronnen. Afuangen en
opslaan van COz door middel van sinks en reservoirs zijn niet van toepassing geweest in 2019.

Er werd 1.256,05 ton CO2e vermeden door productie zonnepanelen op de sites Tragel, Cateleyneveld en
Zelzate en Hulsdonk.
Opbrengst site Tragel = 318,29 MWh
Opbrengst site Cateleyneveld = 201,91 MWh
Opbrengst site Zelzate = 10,70 MWh
Opbrengst site Bergweg = 238,82 MWh
Opbrengst site Hulsdonk = 1.L65,54 MWh

4.5 Biomassa

Jan De Nul NV heeft in 2019 geen COz uitgestoten door het verbranden van biomassa

5 Directe en indirecte emissies

ln dit hoofdstuk worden scope 1 en scope 2 - emissies binnen de scope gepresenteerd.
Bijkomend worden ook de COz-emissies van de baggerwerken Benelux, civiele werken, milieuwerkingen
gepresenteerd waarbij de gemeenschappelijke delen verdeeld zijn op basis van een verdeelsleutel.



Jan De Nul-----G-T-T-lr--

GHG REPORT 2019
341

Revision 00
Page 11 of 20

CO2-PRESTATIETADDER

5.1 Herberekening basisjaar & historische gegevens

ln 2O2O werden in het voorliggend GHG Report de CO2-emissies van civiele werken Benelux en

milieuwerken EU toegevoegd aan de footprint, dit met het oog op een certificatie met 2018 als nieuw
basisjaar. (zie ook $ 2.3 'Basisjaar')

5.2 Emissies

5.2.L Emissie 2019 per categorie

Om een sprekend vergelijk te kunnen maken tussen de verschillende CO2 uitstotende activiteiten
binnen de scope van het COz-prestatiecertificaat is de totale CO2-emissie in deze paragraaf

onderverdeeld in een aantal categorieën:
- Brandstof en elektriciteit t.b.v. materieel (Bijvoorbeeld baggerschepen en droog grondverzetmaterieel,
werfketen en waterzuiveringsinstallaties)
- Brandstof en elektriciteit t.b.v. Gebouwen (Bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik en verwarming van
gebruikte gebouwen)
- Warmterecuperatie
- Zakelijk autogebruik (bedrijfsauto's en zakelijk gereden kilometers met privéauto's)
- Trein- en vliegtuiggebruik

5.2.2 Directe emissies (scope 1)

De directe emissies kunnen worden toegeschreven aan de volgende groepen energiestromen:
- Brandstofuerbruik ten behoeve van materieel
- Brandstofuerbruik ten behoeve van gebouwen
- Personenwagens (gedeeltelijk) in eigen beheer

Brandstof ten behoeve van materieel

De CO2-emissie van het materieel wordt bepaald op basis van het brandstofuerbruik van het materieel

De brandstof dat gebruikt wordt in de baggerwerken Benelux wordt berekend op basis van de

weekrapportages. De soorten gebruikte brandstof kunnen worden onderverdeeld in:
- MGO (Marine Gas Oil)
- HFO (Heavy Fuel Oil) (NVT in 2019)
- MR1-100 (Biofuel)

- MDl--100 (Biofuel)

De brandstof dat gebruikt wordt in de projecten of op de sites van de civiele- en milieuwerken wordt
berekend op basis van de facturen, leverbonnen of overzichten van de leveranciers. De soorten
gebruikte brandstof kunnen worden onderverdeeld in:
- Stookolie
- Diesel

Brandstofverbruik ten behoeve van gebouwen

De uitstoot als gevolg van het gebruik van aardgas, huisbrandolie en propaangas voor verwarming van
gebouwen behoort tot de directe emissies. Binnen de scope van het certificaat werd in 2018 gebruik
gemaakt van:
- een kantoor in Aalst (Tragel),
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- twee depots in Aalst: Katelijneveld en Bergweg,
- een depot in Zelzate,
- een kantoor in Luxemburg: Capellen,
- een kantoor in Bergen-op-Zoom
- twee kantoren/sites: Hulsdonk en Monsin
- een kantoor in Antwerpen ten behoeve van het project Amoras (THV SeReAnt)
- een kantoor/site Oostende

De emissies ten gevolge van de verbranding van aardgas zijn gebaseerd op energiefacturen en
tellerstanden. De emissies ten gevolge van de verbranding van huisbrandolie zijn gebaseerd op
facturen/leverbon nen.

Perconenwagens (gedeeltelijk) in eigen beheer

De COz-emissie van de personenwagens in eigen beheer wordt bepaald op basis van het
brandstofuerbruik van de personenwagens. De brandstof wordt berekend op basis van de rapportages
van de leveranciers met aftrek van het woon-werk verkeer.

De COz-emissie van de personenwagens gedeeltelijk in eigen beheer wordt bepaald op basis van het
brandstofuerbruÍk van de personenwagens. De brandstof wordt berekend op basis van de facturen van
de leveranciers.

De soorten gebruikte brandstof kunnen worden onderverdeeld in diesel en benzine.

5.2.? lndirecte emissies (scope 2)

De indirecte emissies kunnen worden toegeschreven aan in de volgende energiestromen:
- lnkoop elektriciteit
- Zakelijk gebruik privéauto's
- Trein- en vliegtuiggebruik
- Warmterecuperatie

lnkoop elektriciteit

De emissie ten gevolge van de inkoop van elektriciteit is gebaseerd op energiefacturen voor volgende
kantoren, depots en werven:
- Kantoor Aalst (inclusief magazijn, werkplaatsen en magazijnen)
- Kantoor Bergen-op-Zoom
- Depot Aalst (Bergweg)
- Depot Aalst (Cateleyneveld)
- Depot Zelzate
- Kantoor Luxemburg (Capellen): De emissie ten gevolge van de inkoop van elektriciteit is gebaseerd op

energiefacturen. De aankoop van elektrÍciteit in kantoor Luxemburg is 100% van hernieuwbare
oorsprong (waterkrachtcentrales) maar niet regionaal geproduceerd (Noorwegen en Finland), dit voor
de periode 2OL2-2OL8. Daarom werd vanaf 2017 het elektriciteitsverbruik van het kantoor Luxemburg
aanzien als grijze elektriciteit met bijhorende conversiefactor.

- Kantoor/site Soetaert Oostende
- Projecten civiele werken
- Kantoor Armentières
- Kantoor/site Hulsdonk
- Kantoor/site Monsin
- Kantoor/site Saint-G hislain
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- Kantoor/site Toulon
- Antwerpen Amoras (THV SeReAnt)
- Projecten Envisan : Brussel Carcoke Sanering, Oskarshamn Zweden en Terranova NV

Zakelijk gebruik privéauto's

Alle personeelsleden die gebruik maken van hun privéauto voor dienst-verplaatsingen zullen hun

kilometers declareren/aangeven aa n de personeelsdienst.

Het totaal van deze declaraties is de basis van deze emissie.

Trein- en vliegtuiggebruik

Bij de baggerwerken Benelux zijn trein- en vliegkilometers voornamelijk afkomstig van -

bemanningsleden op schepen die niet in de Benelux wonen en de staff-leden die verplaatsingen maken
(niet gerelateerd aan een project maar in kader van staff functie of prospectie).

Bij de milieuwerken en civiele werken worden trein-en vliegtuigkilometers voornamelijk gemaakt door
Benelux-werknemers die verplaatsingen maken naar projecten of werven buiten de Benelux. Wanneer
werknemers als expat tewerkgesteld worden op een project buiten de Benelux, wordt hun trein- of
vliegtuigverplaatsing geregistreerd als crew. ln alle andere gevallen gebeurt deze verplaatsing als staff
functie.

Warmterecuperatie

De emissie ten gevolge van warmterecuperatie wordt bepaald op basis van tellerstanden van de

leverancier.
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5.2.4 Overige indirecte emissies (scope 3)

Business Travel

Taxiverkeer op basis facturen taximaatschappijen (staff en projecten)
Huurwagens op basis van jaaroverzicht Avis en Sixt

Airmiles niet inbegrepen in scope 3 (opgenomen in scope 2)

Business Travel privéauto's niet inbegrepen in scope 3 (opgenomen in scope 2)

Pendelverkeer

De emissie ten gevolge verschillende transportmiddelen (ook bedrijfswagens) voor woon-werk verkeer.
De basis = mobiliteitsinventaris.

Mobilisaties

De emissie ten gevolge verschillende transportmiddelen voor de uitbestede transporten tussen de

werven en opslaglocaties op basis van het transportregister van de interne transportafdeling.

5.2.5 Emissies van projecten onder gunning van de CO2-prestatieladder

Geen projecten met gunningsvoordeel van de COz-prestatieladder in 2019.

5.2.5 COz-emissies binnen de scope van het CO2-prestatieladdercertificaat

ln punt 5.2.6.L wordt een overzicht weergegeven van de COz-emissies binnen de scope van het CO2-
prestatieladdercertificaat. Vervolgens wordt deze in punt 5.2.5.2 ,5.2.6.3,5.2.6.4 en 5.2.6.5 verder
toegelicht per afdeling of dienst:

e Gemeenschappelijke delen binnen Jan De Nul NV: Kantoren, depots, bedrijfswagens, airmiles
staff en brandstof privé-voertuigen.

. Baggerwerken Benelux
o Milieuwerken EU

r Civiele werken Benelux
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ton

Fractie Totaal

LA%

s9,6%

63%

15.8%

o.r%

83,5%

Fractie Scope 1

2.2%

7]'.3%

7,6%

18.9%

o.r%
too,o%

Totaal

1.040 ton CO2e

33.540 ton CO2e

3.555 ton CO2ê

8.869 ton CO2e

4L ton CO2e

47.M6 ton CO2€

Totaal

Civiele wêrken

153

0

0

5.849

0

6.(x)1

Totaal

milieuwêrken ÊU

62

0

10

2.768

4T

2.880

Totaal

Beterweíkên Benelux

0

33.s40

0

0

0

33.540

Gemeenschappelilke delên
(BedriiÊw4ens, kantoren,

mCaijnen, ...)

825

0

3.546

252

0

4.624

Aardgas

Brandstof schepen

Bràndstof firmawaPêns

Diesel (EUR) (interr

verkeer / eenerator)
Propaa ngas

Totaal

Scope 1

Fractie Totaal

3,7%

o,L%

L2.6%

o,o%

16,5%

Fractie Scope 2

2.076 ton Co2el 22,4%

75 ton cozel
o,8%

7.O89 ton Co2el 76.s%

26 ton co2el 03%

9.266 ton @2el too.o%

106

0

3.358

0

3.t64

0

o

3.732
26

?.797

169

0

0

169

1.801

75

o

0

1.875

Airmiles

Bnndstof
voertuisen

pnve-

Elektriciteit
Wa rmterecuperatie

Totee!

Scope 2



GHG REPORT 2OI9
Jan De Nul----G--F-T--rr

CO2-PRESTATIELADDER

5.2.6.2 COz-emissies van de gemeenschappelijke delen binnen de scope van het CO2-prestatieladdercertificaat

i

Revision 00

Page 16 of 20

Íotaal Scooel&2 5499 ton COZe

Fractie Totaal

72,7%

0,0%

54,6%

3s%
o,o%

7L,L%

Fractie Scope 1

!7,8o/o

0,0%

76,70/"

s,5%

o,o%

700,0%

Totaal

825 ton CO2e

0 ton CO2e

3.546 ton CO2e

252 ton CO2e

0 ton CO2e

4.624 ton CO2e

Gemeenschappelijke delen binnen de scope van het CO2-

prêstatieladdercertificaat (Kantoreo depots, diensterl...)

825
0

3.546

2s2

0

4.624

Aa rdsa s

Brandstof scheoen

Brandstof firmawagens

Diesel (EUR) (interr

verkeer / eenerator)

Propaa ngas

Totaal

Scope 1

Fractie Totaal

27,7%

7,2%

0,0%

o.o%

28,9Yo

Fractie Scope 2

96,Oo/o

4,0%

o,o%

o,o%

700.o%

1.801 ton CO2e

75 ton CO2e

0 ton CO2e

0 ton CO2e

!.876 ton CO2ê

1.801

75

0

0

1.876

Airmiles

Bra ndstof
voertuieen

pnve-

Elektriciteit
Wa rmterecuperatie

Totaal

Scope 2

Toelichting wijzigingen t.o.v. vorige jaar:
. de algemene bedrijfsonderdelen zijn volledig overgeschakeld op groene energie van lokale oorsprong waardoor er in 2019 nu 0 Ton CO2 wordt

uitgestoten, waar in 2018 nog 3689 Ton CO2 werd uitgestoten.
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5.2.6.3 COz-emissies Baggerwerken Benelux

L&2 Benelux 33.710

Fractie Totaal

o,o%

99É%

o.o%

o,o%

o,o%

99.s%

Fractie Scope 1

o,o%

700.o%

0.0%

o,o%

0,0%

100.0%

Totaal

0 ton CO2e

33.540 ton CO2e

0 ton CO2e

0 ton CO2e

0 ton CO2e

33.540 ton CO2e

vaste locaties
Baggerwerken Benelux

0

0

0

0

0

0

Proiecten Baggemerken Benelux

zonder gunni rgsvoordeel

0

33.s40

0

0

0

33.540

met gunniÍEsvoordeel

0

0

0

0

0

0

Aardgas

Brandstof schepen

Brandstof firmawagens
Diesel (EUR) (intern

verkeer / senerator)
Propaa ngas

Totaal

Scope 1

Fractie Totaal

0,5%

o,o%

o,o%

o,o%

o,5%

Fractie Scope 2

too,o%

o,o%

o,o%

o,o%

LOO,O%

169 ton CO2e

0 ton CO2e

0 ton CO2e

0 ton CO2e

169 ton CO2e

0

0

0

0

0

169

0

0

0

169

0

0

0

0

0

Airmiles

B ra ndstof
voertuigen

pnve-

Elektriciteit
Wa rmterecuperatie

Totaal

Scope 2

Toelichting wijzigingen t.o.v. vorige jaar:
o ln de loop van 20L8 vond naast de terugkerende baggerwerken in de Benelux, een extra baggerwerk plaats met een stijging van de footprint van

38 997Ton in 2017 naar 57 205 ton in 2018. ln 2019 valt de uitstoot met 33 540 ton CO2 terug op het niveau van vóór 2018.
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5.2.6.4 COz-emissies Milieuwerken EU

&2 ton OO2ê

FÍactie Totaal

o.9%

o.o%

o.r%

4r,7%
O.60/o

43,4%

Fractie Scope 1

2.t%

o,o%

03%

96,Lo/o

1.4%

7m.o%

Totaal

62 ton C02e
0 ton C02e
10 ton CO2e

2.768 ton CO2e

4t ton CO2e

2.88{, ton CO2e

Vaste lo@ties
milieuwerken EU

25

0

0

t.774

0

t.7w

koiecten milieNerken EU

zondeÍ gunniÍrgsvgdeel

37

0

10

994

4l
1.081

met tumintsv@rdeel

0

o

0

0

o

o

Vastê l@ties
Batterye.ken Benelu

o

0

0

0

o

o

Aardsas

Brandstof schepen

Brandstof firmawagens

Diesel (EUR) (intern

verkeer / eeneratorl

Prooaangas

Íotaal

Scope 1

Fractie Totaal

o,o%

o.o%

s6.2%

o.4%

56,6%

Fractie Scooe 2

o,o%

O.Oo/o

99.3%

o,7%

100,0%

0 ton C02e

0 ton C02e

3.732 ton CO2e

26 ton CO2e

5,757 ton CO2e

0

0

485

0

tl85

0

0

3.247

26

?27t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Airmiles

Brandstof
voertuisen

pnve-

Elektriciteit
wa rmterecuDeratie

Totaal

Scope 2

Toelichting wijzigingen t.o.v. vorige jaar:
. ln de loop van 2018 liep het project dat in 2018 nog instond voor 3Oo/o van de CO2-uitstoot (2811Ton CO2 in 2018) ten einde
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5.2.6.5 COz-emissies Civiele werken Benelux

Ovlele werken ton CO2e9.465

Fractie Totaal

1,6%

o,o%

o,o%

6r,8%

o,o%

63,496

Fractie Scope 1

2s%
o,o%

0,0%

975%
0,0%

Lop,o%

Totaal

153 ton CO2e

0 ton CO2e

0 ton CO2e

5.849 ton CO2e

0 ton CO2e

6.(xl1 ton CO2e

Vaste locaties
qviele weÍken

44

0

0

L44

0

188

PÍojecten Cviele werken Benelux

zonder gunnintsv6rdeel

108

0

0

5.70s

0

5.813

met tunningsvooÍdeel

0

0

0

0

0

0

Aa rdgas

Brandstof schepen

Brandstof firmawagens
Diesel (EUR) (interr
verkeer / eenerator)
Propaanqas

Totaal

Scope 1

Fractie Totaal
r,t%

o,o%

355%

o.o%

36,6%

FÍactie Scope 2

3.r%

o,o%

96,9%

o.o%

LOO,OYo

106 ton CO2e

0 ton CO2e

3.3s8 ton CO2e

0 ton CO2e

3.464 ton CO2e

0

0

L54
0

154

106

3.204
0

3.310

0

0

0

0

0

Airmiles

Bra ndstof

voertuisen

privé-

Ele ktriciteit
Wa rmterecuoeratie

Totaal

Scope 2

Toelichting wijzigingen t.o.v. vorige jaar:
o Het fuelverbuik daalde van 10 069 Ton in 2018 naar 5 705 Ton in 2019 als gevolg van (1) het eindigen van verschillende projecten met aanzienlijk

grondverzet, (2) meer projecten in een omgeving waar op het elektrische net kon worden aangesloten (waardoor de uitstoot van grijze stroom steeg van
2752Ton in 2018 naar 3204 Ton in 2019) en (3) een globaal genomen lagere activiteitsgraad in 201.9 t.o.v 2018 (ongeveet -7yo omzet).



GHG REPORT 2019
341

Revision 00

Page 20 of 20
Jan De Nul-----E--F--0--U-

CO2.PRESTATIELADDER

TIT

5.3 Onzekerheden

Bij het interpreteren van de gegevens moet rekening gehouden worden met een aantal factoren die van

invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van de gegenereerde data zoals:

1,. Nauwkeurigheid van de wekelijkse handmatige brandstofpeilingen.

2. Fouten bíj de handmatige invoer van gegevens in bestanden.

3. Aannames in het brandstofuerbruik.
4. Aannames in elektriciteitsverbruik.
5. Aannamesgasverbruik.
6. Mogelijk ongecontroleerde leveringen van brandstof aan derden.

7. Onbekenden in welke vorm en verhouding van en naar het werk gereisd wordt.
8. Extrapolatie van verbruiksgegevens bij onvoldoende onderbouwende documenten.
9. Aannames m.b.t. ketenanalyses.
10. Aanname COz-emissies evenredig met omzet.
11. Extrapolatie van COz-emissies bij de milieuwerken en civiele werken: Projectlijst op basis van de

beschikbare gegevens waarbij minimaal 95%van de omzet/CO2-emissies opgenomen wordt in
de footprint en de overige 5% geëxtrapoleerd wordt.

L2. Verplaatsingen met openbaar vervoer (trein, tram, bus, ...) worden in rekening genomen via:
- airmiles (in geval van verplaatsing aansluitend op vliegtuigreis) => lichte overschrijding op

Airmiles.
- via onkostendeclaraties (in geval van andere verplaatsingen) =v niet materiële stroom.
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