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Lijst van herzieningen 
 

Datum Herziening Hoofdstuk Paragraaf Pagina nr. Vervangen d 
1-3-2018 Dubbelingen uit handboek halen en 

diverse toevoegingen 
   J. Beekhuis 

1-3-2018 Update gegevens 2018    J. Beekhuis 
27-3-2019 Update gegevens 2019    J. Bos 
25-2-2021 Update gegevens 2020 en versie 3.1    J. Bos 
25-3-2021 Update n.a.v. audit 8 maart 2021    J. Bos 
11-5-2021 Update met nieuwe doelen en trede 5    J. Bos 

 
Distributielijst 
 

Nummer Portfolio Uitgereikt aan 
0 Portfolio (digitaal) Kwaliteitscoördinator 
1 Portfolio nr. 1 Directie 

 
Register CO2 documenten 
• Handboek CO2 
• Handboek CO2 prestatieladder 3.1, 22 juni 2020 SKAO VERSIE 3.1 
 
Dit handboek is opgesteld door en/of in opdracht van de directie en middels de ondertekening geaccordeerd. Via voorliggend 
handboek geven wij invulling aan de eisen vanuit het handboek CO2 prestatieladder 3.1. 
 
Eindconclusie over 2020 
De kwantitatieve doelen voor 2019-2020 zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2013 en cijfers tot met 2018 en het CO2-
reductieplan en daaraan gerelateerd. Besloten is om de kentallen door te zetten voor 2019, 2020 en 2021. 
 

 
 
Gerelateerd aan de omzet is de CO2-uitstoot gedaald met 36,6 %, hiermee is de doelstelling dan ook al ruimschoots behaald. 
Dit betekent dat JdB groep in de afgelopen jaren fors minder CO2-uitstoot heeft geproduceerd per € omzet. Dit komt met 
name door de sterke relatieve daling van het goederenvervoer, mobiele werktuigen en het zakelijk verkeer. 
 
Doelstellingen 2021 
In 2021 blijven de doelstellingen hetzelfde. In 2021 zullen deze doelstellingen voor de laatste keer worden beoordeeld en kan 
er een nieuw basisjaar worden gekozen en nieuwe doelstellingen worden opgesteld, in combinatie met trede 5. Vooralsnog 
wordt uitgegaan als doelstelling voor 2021 de reductie van Scope 1: 8% en bij scope 2: 16% t.o.v. omzet 2013. 
 
JdB groep zal de komende jaren tevens aandacht gaan besteden c.q. verder onderzoeken of het opwekken van duurzame 
energie in eigen beheer mogelijk dan wel wenselijk is (bijvoorbeeld: windturbine, zonnecellen). In 2021 zal daarom het dak 
van het kantoor te Hoofddorp voorzien worden van zonnecellen. Hiermee is de verwachting dat de totale energiebehoefte 
(elektriciteit) te Hoofddorp volledig wordt opgewekt door zonenergie. 
 
In mei 2021 zijn de ketenanalyses en dergelijke afgerond ten behoeve van trede 5. In 2022 zal daarom het jaar 2021 ook 
beoordeeld worden over scope 1, 2 en 3.  Dan worden ook de doelstellingen met betrekking tot trede 5 beoordeeld. De CO2 
doelstelling  zijn opgenomen in de directiebeoordeling: 
 

Doelstellingen 2021 Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 
CO2-Prestatieladder Verhogen van trede 3 naar 

trede 5. 
Via interne- en 
externe audits. 

 Gedragen door 
directie en MT. 

Q1-2021 

Reductie CO2 uitstoot 
scope 1  

Reductie dieselverbruik. 8% reductie (ten 
opzichte van 2013) 

Gezien reductie in 
de afgelopen jaren 
acceptabel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 jan 2021 – 31 
dec. 2021 

Reductie CO2 uitstoot 
scope 2 

Reduceren 
elektriciteitsverbruik. 

16% reductie (ten 
opzichte van 2013) 

Gezien reductie in 
de afgelopen jaren 
acceptabel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 jan 2021 – 31 
dec. 2021 

Verduurzamen elektriciteit Plaatsen zonnepanelen op 
gebouw Hoofddorp. 

100% groene 
energie (Hoofddorp) 

Gezien de plaatsing 
van zonnepanelen 
acceptabel doel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 juli 2021 – 31 
dec. 2021 
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JdB groep B.V. 

 
Hoofddorp, 11 mei 2021 
 

  

Reductie CO2 uitstoot 
scope 3 – ketenanalyse 1 

Verhogen inzet secundair 
zand (reduceren inzet 
primair zand) 

0,5 % CO2 (ten 
opzichte van 2020) 

Gezien de 
hoeveelheden 
grond acceptabel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 jan 2021 – 31 
dec. 2021 

Reductie CO2 uitstoot 
scope 3 – ketenanalyse 2 

CO2 reductie bij inkoop 
transport en inhuur 
onderaanneming 

0,5 % CO2 (ten 
opzichte van 2020) 

Gezien hoeveelheid 
CO2 acceptabel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 jan 2021 – 31 
dec. 2021 
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1  I n l e i d i n g  
 
1 . 1  O v e r  d i t  r a p p o r t  
 
Dit rapport beschrijft de CO2-footprint van voorgaande jaren en evalueert het jaar 2020, de CO2- reductiedoelstellingen en CO2-
reductiemaatregelen van JdB groep B.V. De directe aanleiding voor het opstellen van dit rapport is de in 2015 behaalde 
certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Wij merken dat opdrachtgevers in aanbestedingen steeds meer eisen 
gaan stellen aan duurzaamheid en social return. Door het behalen van het certificaat van de CO2-Prestatieladder hebben wij 
hier invulling aangegeven. 
 

 
 
Gedurende het proces richting de certificering en de behaalde certificering is in het bedrijf steeds meer bewustwording 
ontstaan met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is gaan leven, men beseft wat het nut ervan is. 
Alle medewerkers worden betrokken bij het verlagen van de CO2-footprint. Op deze manier is duurzaamheid een belangrijk 
onderdeel van onze bedrijfsstrategie geworden. 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO2-footprint (3.A.1 van CO2-Prestatieladder). Deze CO2-footprint is opgesteld via de 
milieubarometer. Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor scope 1 & 2-emissies van ons bedrijf en 
onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2013 (3.B.1 van CO2-Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft 
ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in projecten (3.B.1 van CO2-Prestatieladder). Hoofdstuk 5 
beschrijft de keteninitiatieven waarin wij participeren (3.D.1 van de CO2-Prestatieladder). 
 
1 . 2  B e t r o k k e n e n  e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  
Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken de heer W. den Breejen (directeur), G. Schrage (V&G en KAM-
coördinator) en mevrouw I. Honkoop (bedrijfsbureau). Eindverantwoordelijk en directievertegenwoordiger is W. den Breejen. 
De directie is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de reductieplannen en bekrachtigd deze (na goedkeuring) via 
ondertekening. De uitvoering van actiepunten c.q. te nemen maatregelen wordt neergelegd bij de direct betrokkenen 
(chauffeurs, machinisten, werkplaats, etc.). De controle op de uitvoering en naleving gebeurt door de directie, bedrijfsbureau 
en (externe) KAM-functionaris. 

 
1 . 3  O v e r  h e t  b e d r i j f  
Het activiteitenpakket van JdB groep B.V. op het gebied van grond-, weg- en waterbouw bestaat uit: 
• Aanneming van loonwerk, grondverzetwerkzaamheden en groenvoorziening- projecten alsmede verhuur van machines 

voor uitvoering hiervan; 
• Weg- en waterbouwactiviteiten; 
• Transport; 
• Uitvoering van (water) bodemsaneringswerken in het kader van BRL SIKB 7000 inclusief (protocollen 7001-7004); 
• Milieu hygiënische keuring van individuele partijen grond en keuring van samengestelde grondproducten conform BRL 

9335 Protocol 1 en 4; 
• Productie van bomengranulaat (cf BRL 9341) 
• Opslag, samenvoegen en keuren van grond, uitzeven van puin uit grond, inname bouw- en sloopafval, keuring 

puingranulaat en afzet hiervan; 
• Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; 
• Verwerken van verontreinigde grond en baggerspecie conform BRL 7500 met Procesmatige ex- situ reiniging en 

immobilisatie van grond en baggerspecie (protocol 7510) 
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Met ca 130 vaste gemotiveerde medewerkers kan de JdB groep B.V. flinke projecten aan. JdB groep is landelijk actief maar 
voornamelijk in Midden-Nederland vanuit de vestigingen in Hoofddorp (hoofkantoor), IJsselstein (nevenvestiging) en depots 
Kudelstaart, Nieuwveen en Soest. Het bedrijfsbeleid is er daarbij nadrukkelijk op gericht om een duidelijk regionale 
verankering te hebben om zodoende logistiek effectief te kunnen werken. Zodoende worden ook onnodige kilometers voor 
transport voorkomen. 
 
De JdB groep B.V. heeft ruime ervaring met zowel nieuwe werken als met renovaties en herontwikkeling. Dankzij de diversiteit 
van de activiteiten, die worden uitgevoerd door eigen vakmensen, is JdB in staat een totaalpakket aan te bieden bij de (her)-
inrichting van openbare ruimtes en particuliere bedrijfsterreinen. JdB groep B.V. werkt daarbij met een kwaliteitsborging-
systeem op basis van NEN-EN-ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Tevens beschikt JdB groep B.V. over de certificeringen 
VCA**, BRL 9335-1 en -4, BRL 7000 met protocol 7001 en 7003, BRL 7500 met protocol 7510, RAG-certificaat BRL 9341 en is 
een erkend leerbedrijf. 
 
1 . 4  S c o p e  e n  o m v a n g  o r g a n i s a t i e  
De JdB groep is gecertificeerd conform de ISO 9001 en 14001 waarnaar verwezen wordt voor de scope van de organisatie. In 
het kader van de CO2 prestatieladder wordt JdB groep B.V. beschouwd als middelgroot bedrijf. Concreet gaat het om: 
 

 
In 2020 is er totaal 7.889 ton CO2-uitstoot geweest waarbij het gedeelte van de kantoren en bedrijfsruimten 133,5 ton CO2 
uitstoot bedroeg (elektriciteit, gas): 1,698% Het totaal blijft onder de 10.000 ton en de uitstoot van kantoren en 
bedrijfsruimten is onder de 2.500 ton per jaar.  
 

 

  



   
 

 
13295_c8.HB CO2 JDB Groep.docx,   11 mei 2021     Pagina: 7 van 45 

2  A l g e m e n e  p r o c e d u r e s  
 
2 . 1  I n t e r n e  a u d i t  
 
Reikwijdte 
Deze procedure heeft betrekking op alle elementen van het CO2 handboek c.q. portofolio systeem. 
 
Werkwijze 
Jaarlijks wordt het systeem door de (externe) kwaliteitscoördinator beoordeeld en word er in lijn met de ISO 9001 en 14001 
een documentatie audit uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van de normen van de CO2 prestatieladder alsmede het 
handboek en wordt vastgelegd in een auditformulier. Daarbij wordt tevens een zelfevaluatie uitgevoerd. 
 
De uitkomsten van de interne audit worden besproken en vervolgafspraken worden vastgelegd met de auditee. De auditee 
geeft aan hoe de opmerkingen en eventuele tekortkomingen worden opgelost. Het verslag wordt vervolgens afgetekend door 
auditor en directie zodat de directie op de hoogte is. 
 
De kwaliteitscoördinator controleert bij een volgende interne audit de vervolgafspraken (of eerder indien afgesproken en 
vastgelegd). Indien de opmerkingen en eventuele tekortkomingen zijn opgelost dan wordt dit afgetekend, zo niet dan volgt er 
een aparte beoordeling middels een nieuw rapportageblad. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Directie 
is verantwoordelijk voor de beoordeling van de interne audit alsmede opvolging van actiepunten 
 
(Externe) Kwaliteitscoördinator 

• is belast met het uitvoeren van de interne audit; 
• controleert de corrigerende maatregel en keurt deze al dan niet goed. 

 
Auditee 
Geeft aan hoe de tekortkomingen middels vervolgafspraken worden opgelost 
 
Informatiedragers 
• Intern auditverslag met daarin opgenomen: 
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2 . 2  E n e r g i e  a u d i t  
 
Reikwijdte 
Deze procedure heeft betrekking op het uitvoeren van de energie audit in het kader van de CO2 prestatieladder. 
 
Werkwijze 
Jaarlijks wordt het systeem door de (externe) kwaliteitscoördinator beoordeeld en word er in lijn met de ISO 50001 een 
documentatie audit uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van de normen van de CO2 prestatieladder alsmede het handboek 
en wordt vastgelegd in een auditformulier. Opgenomen worden de volgende zaken: 
 

 
 
De uitkomsten van de energie audit worden besproken en vervolgafspraken worden vastgelegd met de auditee. De auditee 
geeft aan hoe de opmerkingen en eventuele tekortkomingen worden opgelost. Het verslag wordt vervolgens afgetekend door 
auditor en directie zodat de directie op de hoogte is. 
 
De kwaliteitscoördinator controleert bij een volgende interne audit de vervolgafspraken (of eerder indien afgesproken en 
vastgelegd). Indien de opmerkingen en eventuele tekortkomingen zijn opgelost dan wordt dit afgetekend, zo niet dan volgt er 
een aparte beoordeling middels een nieuw rapportageblad. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Directie 
is verantwoordelijk voor de beoordeling van de energie audit alsmede opvolging van actiepunten 
 
(Externe) Kwaliteitscoördinator 
is belast met het uitvoeren van de energie audit 
controleert de corrigerende maatregel en keurt deze al dan niet goed 
 
Auditee 
Geeft aan hoe de tekortkomingen middels vervolgafspraken worden opgelost 
 
Informatiedragers 
• Intern auditverslag 
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2 . 3  D i r e c t i e b e o o r d e l i n g  
 
Doel 
Het jaarlijks vastleggen van de nieuwe doelstellingen op basis van een evaluatie van het voorgaande jaar. 
 
Reikwijdte 
Deze procedure heeft betrekking op het gehele bedrijfsproces in relatie tot de CO2 prestatieladder 
 
Werkwijze 
De directie beoordeelt jaarlijks met de Kwaliteitscoördinator het gehele systeem en de bedrijfsvoering aan de hand van de 
beschikbare informatie van in- en externe audits milieubarometer, input en output gegevens etc. 
 
Input: 

 

 
 
Output: 

 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Directie 
is verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering van de doelstellingen 
 
Kwaliteitscoördinator 
is belast met verzamelen van gegevens t.b.v. directiebeoordeling. 
 
Informatiedragers 
• Directiebeoordeling. 
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2 . 4  V e r p l i c h t e  i n t e r n e t p u b l i c a t i e   
 
Doel 
Het publiceren van de verplichte CO2 gegevens op de website van JdB groep zodat deze beschikbaar is op internet. 
 
Reikwijdte 
Deze procedure heeft betrekking op de te publiceren CO2 gegevens van JdB groep in relatie tot de CO2 prestatieladder 
 
Werkwijze 
De meetgegevens, in relatie, tot de CO2 prestatieladder worden vrijwel continue bijgehouden. Jaarlijks wordt daarbij de 
milieubarometer gevoed met de noodzakelijke info en wordt onder andere de Footprint vastgesteld. Op basis van deze 
gegevens worden de doelstellingen etc. beschouwd en in de directiebeoordeling vastgelegd. Nadat deze is vastgesteld kan 
worden overgegaan tot een actualisatie van de gegevens op de website van JdB groep en bij de SKAO. Dit gebeurt binnen 4 
weken na de afronding en publicatie van de directiebeoordeling. 

 

 
Samengevat gaat het bij de publicatie op de eigen website om de gegevens: 
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De documenten behorend bij de onderstaande eisen zijn tevens opgenomen (via download) op de website van SKAO: 

 
 
De voorgaande eisen zijn door JdB groep verwoord in het handboek CO2 waarbij jaarlijks geüpdatet wordt op basis van de 
onderliggende meetgegevens met behulp van de Milieubarometer. Dit handboek wordt in zijn geheel gepubliceerd, waarbij 
enkele gedeelten verborgen zijn gemaakt ivm bedrijfsgevoelige informatie. 
 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Directie 
is verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering van de publicatie van het CO2 handboek 
 
Kwaliteitscoördinator 
is belast met: 

• verzamelen van gegevens t.b.v. milieubarometer; 
• opstellen portfolio/handboek CO2;  
• publicatie handboek op de eigen website; 
• publicatie keteninitiatief op de website van de SKAO; 
• publicatie link SKAO op eigen website. 

 
Informatiedragers 
• Website JdB groep en SKAO. 
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3  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 3 - 2 0 2 0   
 
3 . 1  G r e n z e n  
 
Scope 
De CO2-footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO2-Prestatieladder van SKAO. 
Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. 
 

 
 
Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, namelijk emissies door verbruik van brandstoffen voor 
verwarming en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van 
elektriciteit. De emissies ‘zakelijk verkeer met privéauto’s en ‘vliegverkeer’ zijn voor de JdB groep B.V. niet van toepassing. 
 
Organisatorische en operationele grens 
De CO2-footprint heeft betrekking op onze bedrijfslocatie te Hoofddorp, Kudelstaart en Nieuwveen, te weten: 
• Energieverbruik van het kantoor en de loods 
• Energieverbruik in projecten 
• Brandstoffen materieel, in eigendom van het bedrijf en lease 
• Brandstoffen voor leaseauto’s en -bestelwagens 
 
Gemiddeld wordt 40% van het materieel en personeel ingehuurd. Deze inhuur valt onder scope 3 en is niet meegenomen in 
de huidige CO2-footprint. Hieronder is het organogram van JdB groep B.V. opgenomen waarbij de voorliggende portfolio CO2 
van toepassing is op de volgende ondernemingen (kleur rood) binnen het concern. Organogram is op relevantie niveau 
opgesteld (formeel zijn er in 2021 nog een aantal zaken te wijzigen). Voor de CO2 prestatieladder zijn de verdelingen correct: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JdB GWW BV JdB Materieel BV JdB Grond BV 50% Bureau 
Bodem BV 

JdB Groep BV 

Van Doorn 
Soest BV  

J. den Breejen Grondverzet BV J. den Breejen Projecten BV 

50% Grondwerk Waterrijk 
Boskoop BV 
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3 . 2  C O 2  e m i s s i e g e g e v e n s  
 
De CO2-footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO2-emissiefactoren 
komen overeen met de eisen van de CO2-Prestatieladder.  
 
Alle energiegegevens van het referentiejaar 2013 en de opvolgende jaren 2014- 2020 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. 
In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens welke in de milieubarometer zijn ingevoerd. Via het administratie-
systeem van JdB groep zijn de kerngegevens vastgelegd en zijn overzichten beschikbaar van de voertuigen en materieel die in 
eigendom of lease zijn bij het bedrijf, inclusief het brandstofverbruik per voertuig en werktuig, voor zover deze gespecificeerd 
kon worden. 
 
Voor de analyse van de CO2-footprint en vervolgens het opstellen van doelen en monitoring daarvan hebben de kengetallen 
gekozen die te zien zijn in bijlage 1 van het handboek. Hierbij is met name naar elektriciteit en vervoer (diesel) gekeken. 
 
Onzekerheid kengetal werktuigen en vervoer 
De kengetallen voor elektriciteitsverbruik en brandstoffen voor verwarming zijn vrij nauwkeurig.  
 
Het kengetal ‘per omzet (excl. omzet van derden)’ voor vervoer en werktuigen is naar ons idee de meest geschikte, maar niet 
geheel eenduidig. Dat komt doordat de CO2-emissie in de projecten gerelateerd is aan diverse factoren, zoals de omvang van 
het project, type werkzaamheden, welke machines in een project worden ingezet, de reisafstand van kantoor naar de 
projectlocatie, etc. Er zijn teveel variabelen om de CO2-emissie van de jaren onderling 100% te kunnen vergelijken. Onze 
inschatting is dat de meest nauwkeurige vergelijking op basis van de omzet gemaakt kan worden. Andere kengetallen die we 
zullen gebruiken bij het bepalen van het effect van maatregelen zijn: 
• CO2-emissie per gereden kilometer (zakelijk verkeer) 
• CO2-emissie per vervoermiddel (mobiele werktuigen) 
 
Specificatie naar projecten 
Van onze totale CO2-uitstoot houdt 95 % verband met de projecten. Het merendeel komt namelijk van de vervoerskilometers 
door het vrachtwagenpark en de inzet van mobiele werktuigen. 
 
Als wij in de toekomst projecten verkrijgen op basis van gunningvoordeel voor de CO2-Prestatieladder, dan zullen we 
overwegen om de emissie voor deze projecten toe te bedelen op basis van de financiële toerekeningsmethode (allocatie van 
kosten). Deze toerekeningsmethode is gekozen omdat gegevens over kosten altijd beschikbaar zijn. 
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3 . 3  C O 2  F o o t p r i n t  2 0 1 3  
 
Tabel 1 geeft een overzicht van de energiestromen en de bijbehorende CO2-uitstoot in 2013. Figuur 1 en 2 geeft de bijdrage 
van de energiestromen in percentages van de totale CO2-emissie weer. 
 
Tabel 1 CO2 Footprint 2013 (Referentiejaar) 
 

Elektriciteit     CO2-parameter CO2-equivalent 

Ingekochte elektriciteit 197.681 kWh 0,526 kg CO2 / kWh 104 ton CO2 

Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,526 kg CO2 / kWh 0 ton CO2 

      Subtotaal 104 ton CO2 

Brandstof & warmte             

Aardgas voor verwarming 18.789 m3 1,83 kg CO2 / m3 34,3 ton CO2 

Warmte (o.a. Stadsverwarming) 0 kWh 0,072 kg CO2 / kWh 0 ton CO2 

      Subtotaal 34,3 ton CO2 
Water & afvalwater             

Drinkwater 1.148 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,342 ton CO2 

Afvalwater 3 VE 39,9 kg CO2 / VE 0,12 ton CO2 

      Subtotaal 0,462 ton CO2 

Emissies             

Oplosmiddelen 0 kg 8 kg CO2 / kg 0 ton CO2 

Mobiele werktuigen             

Schone benzine 8.294 liter 2,78 kg CO2 / liter 23,1 ton CO2 

Diesel 620.672 liter 3,14 kg CO2 / liter 1.946 ton CO2 

Zwavelhoudende diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 

      Subtotaal 1.969 ton CO2 

Woon-werkverkeer             

Openbaar vervoer 0 personenkm 0,065 kg CO2 / personenkm 0 ton CO2 

Personenwagen 73.132 km 0,21 kg CO2 / km 15,4 ton CO2 

Bestelwagen 0 km 0,298 kg CO2 / km 0 ton CO2 

      Subtotaal 15,4 ton CO2 
Zakelijk verkeer             

Personenwagen in km (scope 1) 0 km 0,21 kg CO2 / km 0 ton CO2 

Personenwagen (in liters) benzine 0 liter 2,78 kg CO2 / liter 0 ton CO2 

Personenwagen (in liters) diesel 47.308 liter 3,14 kg CO2 / liter 148 ton CO2 

Bestelwagen (in liters) diesel 56.117 liter 3,14 kg CO2 / liter 176 ton CO2 

Vliegtuig regionaal (<700 km) 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 

Vliegtuig Europa (700-2500 km) 0 personen km 0,2 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 

Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 0 personen km 0,147 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 

      Subtotaal 324 ton CO2 

Goederenvervoer             

Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 

Kleine vrachtwagen in km 0 km 0,428 kg CO2 / km 0 ton CO2 

Vrachtwagen (in liters) diesel 1.301.829 liter 3,14 kg CO2 / liter 4.081 ton CO2 

Binnenvaart (bulk) 0 ton km 0,06 kg CO2 / ton km 0 ton CO2 

      Subtotaal 4.081 ton CO2 

              

      Totaal 6.528 ton CO2 

      Compensatie 0 ton CO2 

      Netto CO2-uitstoot 6.528 ton CO2 
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Figuur 1. CO2 Footprint 2013 (% per thema) 
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3 . 4  C O 2  F o o t p r i n t  2 0 1 4   
 
Tabel 2 CO2 Footprint 2014  
 

Elektriciteit     CO2-parameter CO2-equivalent 

Ingekochte elektriciteit 191.965 kWh 0,526 kg CO2 / kWh 101 ton CO2 

Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,526 kg CO2 / kWh 0 ton CO2 

      Subtotaal 101 ton CO2 

Brandstof & warmte             

Aardgas voor verwarming 15.563 m3 1,83 kg CO2 / m3 28,4 ton CO2 

Warmte (o.a. Stadsverwarming) 0 GJ 20 kg CO2 / GJ 0 ton CO2 

      Subtotaal 28,4 ton CO2 

Water & afvalwater             

Drinkwater 729 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,217 ton CO2 

Afvalwater 3 VE 39,9 kg CO2 / VE 0,12 ton CO2 

      Subtotaal 0,337 ton CO2 

Emissies             

Oplosmiddelen 0 kg 8 kg CO2 / kg 0 ton CO2 

Mobiele werktuigen             

Schone benzine 10.692 liter 2,78 kg CO2 / liter 29,7 ton CO2 

Diesel 813.346 liter 3,14 kg CO2 / liter 2.550 ton CO2 

Zwavelhoudende diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 

      Subtotaal 2.580 ton CO2 

Woon-werkverkeer             

Openbaar vervoer 0 personenkm 0,065 kg CO2 / personenkm 0 ton CO2 

Personenwagen 110.612 km 0,21 kg CO2 / km 23,2 ton CO2 

Bestelwagen 0 km 0,298 kg CO2 / km 0 ton CO2 

      Subtotaal 23,2 ton CO2 

Zakelijk verkeer             

Personenwagen in km (scope 1) 0 km 0,21 kg CO2 / km 0 ton CO2 

Personenwagen (in liters) benzine 0 liter 2,78 kg CO2 / liter 0 ton CO2 

Personenwagen (in liters) diesel 43.688 liter 3,14 kg CO2 / liter 137 ton CO2 

Bestelwagen (in liters) diesel 52.392 liter 3,14 kg CO2 / liter 164 ton CO2 

Vliegtuig regionaal (<700 km) 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 

Vliegtuig Europa (700-2500 km) 0 personen km 0,2 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 

Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 0 personen km 0,147 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 

      Subtotaal 301 ton CO2 

Goederenvervoer             

Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 

Kleine vrachtwagen in km 0 km 0,428 kg CO2 / km 0 ton CO2 

Vrachtwagen (in liters) diesel 1.142.010 liter 3,14 kg CO2 / liter 3.580 ton CO2 

Binnenvaart (bulk) 0 ton km 0,06 kg CO2 / ton km 0 ton CO2 

      Subtotaal 3.580 ton CO2 
              

      Totaal 6.614 ton CO2 

      Compensatie 0 ton CO2 
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      Netto CO2-uitstoot 6.614 ton CO2 

 
 
 

 
Figuur 2. CO2 Footprint 2014 (% per thema) 
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3 . 5  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 5  
      CO2-parameter CO2-equivalent 

Elektriciteit             

Ingekochte 
elektriciteit 

209.070 kWh 0,526 kg CO2 / 
kWh 

110 ton CO2 

Brandstof & warmte             

Aardgas voor 
verwarming 17.982 m3 1,88 kg CO2 / m3 33,9 ton CO2 

Mobiele werktuigen             

Schone benzine 7.433 liter 2,79 kg CO2 / liter 20,7 ton CO2 

Diesel 716.073 liter 3,23 kg CO2 / liter 2.313 ton CO2 

      Subtotaal 2.334 ton CO2 

Woon-werkverkeer             

Openbaar vervoer 0 personenkm 0,061 kg CO2 / 
personenkm 0 ton CO2 

Personenwagen 108.342 km 0,22 kg CO2 / km 23,8 ton CO2 

Bestelwagen 0 km 0,298 kg CO2 / km 0 ton CO2 

      Subtotaal 23,8 ton CO2 

Zakelijk verkeer             

Personenwagen in 
km (scope 1) 0 km 0,22 kg CO2 / km 0 ton CO2 

Personenwagen (in 
liters) benzine 0 liter 2,74 kg CO2 / liter 0 ton CO2 

Personenwagen (in 
liters) diesel 44.547 liter 3,23 kg CO2 / liter 144 ton CO2 

Bestelwagen (in 
liters) diesel 48.932 liter 3,23 kg CO2 / liter 158 ton CO2 

      Subtotaal 302 ton CO2 

Goederenvervoer             

Vrachtwagen (in 
liters) diesel 1.381.219 liter 3,23 kg CO2 / liter 4.461 ton CO2 

              

      Totaal 7.265 ton CO2 

      Compensatie 0 ton CO2 

      Netto CO2-uitstoot 7.265 ton CO2 

Figuur 3. CO2 Footprint 2015 (% per thema)  
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3 . 6  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 6  
 

 
 
 

v 
Figuur 4. CO2 Footprint 2016 (% per thema) 
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3 . 7  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 7  
 

 
 

 
Figuur 5. CO2 footprint 2017 (% per thema) 

 
Figuur 6. CO2 uitstoot 2013 - 2017 
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3 . 8  C O 2  F o o t p r i n t  2 0 1 8  
 

 
 

  
Figuur 7. CO2 footprint 2018 (% per thema) 

 
Figuur 8. CO2 uitstoot 2013 - 2018  
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3 . 9  C O 2  F o o t p r i n t  2 0 1 9  
 

 
 

 Figuur 9. CO2 footprint 2019 (% per thema) 

 
Figuur 10. CO2 uitstoot 2013 - 2019  
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3 . 1 0  C O 2  F o o t p r i n t  2 0 2 0  

 
 

 Figuur 11. CO2 footprint 2020 (% per thema) 

 
Figuur 12. CO2 uitstoot 2013 - 2020  
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3 . 1 1  A n a l y s e  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 3  
 
Belangrijkste energieverbruikers 2013 
In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: 
Mobiele werktuigen:  1.946 ton CO2 (30,2% van de totale CO2-footprint) 
Zakelijk verkeer:  324 ton CO2  (5 % van de totale CO2-footprint). 
Goederenvervoer:   4.081 ton CO2  (62,5% van de totale CO2-footprint 
 
In scope 2 is de belangrijkste energieverbruiker: 
Ingekochte elektriciteit:  104 ton CO2 (0,89% van de totale CO2-footprint). 
 
In referentiejaar 2013 is in totaal 6.528 ton CO2 uitgestoten. 
 
3 . 1 2  A n a l y s e  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 4  
 
Belangrijkste energieverbruikers 2014 
In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: 
Mobiele werktuigen:  2.580 ton CO2  (39% van de totale CO2-footprint) 
Zakelijk verkeer (diesel):  301 ton CO2  (4,6% van de totale CO2-footprint) 
Goederenvervoer:   3.580 ton CO2  (54,1% van de totale CO2-footprint). 
 
In scope 2 is de belangrijkste energieverbruiker: 
Ingekochte elektriciteit:  101 ton CO2 (0,89% van de totale CO2-footprint). 
 
In 2014 is in totaal 6.614 ton CO2 uitgestoten. 
 
Ten opzichte van 2013 zien we op basis van de feitelijke uitstoot CO2 de navolgende effecten: 

1)  een aanmerkelijke stijging van de CO2 uitstoot van de mobiele werktuigen, er is een stijging met 634 ton. Ten 
opzichte van 2013 is dat een stijging van 31% CO2 uitstoot 

2) het zakelijk verkeer kent een lichte daling met 23 ton. Ten opzichte van 2013 is dat een daling van 7,1 % CO2 
uitstoot 

3) het goederenvervoer kent een daling met 501 ton, t.o.v. 2013 is dat een daling van 12,3 % CO2 uitstoot 
 
Ten opzichte van 2013 is er uiteindelijk in 2014 een stijging met 86 ton, een stijging van 1,3%. 
 
Gerelateerd aan de omzetcijfers zien we een ander beeld ontstaan: 

1) Zakelijk verkeer is met de uitstoot van CO2 relatief gedaald met 19,4% 
2) Inzet mobiele werktuigen is met de uitstoot van CO2 relatief gestegen met 14% 
3) Inzet van goederenvervoer is met de uitstoot van CO2 relatief gedaald met 23,9% 

 
Gerelateerd aan de omzet is de CO2 uitstoot in 2014 gedaald met 12,2% ten opzichte van 2013. 
 
3 . 1 3  A n a l y s e  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 5  
 
Belangrijkste energieverbruikers 2015 

 
In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: 
Mobiele werktuigen:  2.334 ton CO2  (32,1% van de totale CO2-footprint) 
Zakelijk verkeer (diesel):  302 ton CO2  (4,2% van de totale CO2-footprint) 
Goederenvervoer:   4.461 ton CO2  (61,4% van de totale CO2-footprint). 
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In scope 2 is de belangrijkste energieverbruiker: 
Ingekochte elektriciteit:  110 ton CO2 (1,51 % van de totale CO2-footprint). 
 
In 2015 is in totaal 7.265 ton CO2 uitgestoten. 
 
Ten opzichte van 2013 zien we op basis van de feitelijke uitstoot CO2 de navolgende effecten: 

1)  een aanmerkelijke stijging van de CO2 uitstoot van de mobiele werktuigen, er is een stijging met 388 ton. Ten 
opzichte van 2013 is dat een stijging van 19% CO2 uitstoot 

2) het zakelijk verkeer kent een lichte daling met 22 ton. Ten opzichte van 2013 is dat een daling van 6,9 % CO2 
uitstoot 

3) het goederenvervoer kent een stijging met 380 ton, t.o.v. 2013 is dat een stijging van 9 % CO2 uitstoot 
 
Ten opzichte van 2013 is er uiteindelijk in 2015 een stijging met 737 ton, een stijging van 11,3 %. 
 
Omdat de uitstoot van CO2 door JdB groep sterk gerelateerd is aan het aantal projecten dat in een jaar wordt gerealiseerd is 
de voorgaande analyse realistischer als dit gekoppeld wordt aan de omzetcijfers. De omzetcijfers zijn een maat voor het 
aantal projecten en verreden kilometers en inzet van materiaal en materieel. 
 

 
 
 
3 . 1 4  A n a l y s e  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 6  
 
Belangrijkste energieverbruikers 2016 

 
In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: 
Goederenvervoer:   4.404 ton CO2  (62% van de totale CO2-footprint). 
Mobiele werktuigen:  2.244 ton CO2  (31,6% van de totale CO2-footprint) 
Zakelijk verkeer (diesel):  317 ton CO2  (4,45% van de totale CO2-footprint) 
 
In scope 2 is de belangrijkste energieverbruiker: 
Ingekochte elektriciteit:  111 ton CO2 (1,56 % van de totale CO2-footprint). 
 
In 2016 is in totaal 7.109 ton CO2 uitgestoten. 
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Ten opzichte van 2013 zien we op basis van de feitelijke uitstoot CO2 de navolgende effecten: 

1)  een stijging van de CO2 uitstoot van de mobiele werktuigen. Ten opzichte van 2013 is er een stijging van 298 ton, 
dit is een stijging van 15,3% CO2 uitstoot. Wel is er een daling te zien van 90 ton ten opzichte van 2015. 

2) het zakelijk verkeer kent een lichte daling met 7 ton. Ten opzichte van 2013 is dat een daling van 2,16 % CO2 
uitstoot. 

3) het goederenvervoer kent een stijging met 323 ton, t.o.v. 2013 is dat een stijging van 7,9 % CO2 uitstoot 
 
Ten opzichte van 2013 is er uiteindelijk in 201 een stijging met 581 ton, dit is een stijging van 8,9 %. 
 
Omdat de uitstoot van CO2 door JdB groep sterk gerelateerd is aan het aantal projecten dat in een jaar wordt gerealiseerd is 
de voorgaande analyse realistischer als dit gekoppeld wordt aan de omzetcijfers. De omzetcijfers zijn een maat voor het 
aantal projecten en verreden kilometers en inzet van materiaal en materieel. 
 
Gerelateerd aan de omzetcijfers zien we vervolgens een ander beeld ontstaan: 

1) Zakelijk verkeer is met de uitstoot van CO2 relatief gedaald met 13,7 % 
2) Inzet mobiele werktuigen is met de uitstoot van CO2 relatief gestegen met 1 % 
3) Inzet van goederenvervoer is met de uitstoot van CO2 relatief gedaald met 4,6 % 

 
Gerelateerd aan de omzet is de CO2 uitstoot in 2016 gedaald met 3,7% ten opzichte van 2013. 
 
3 . 1 5  A n a l y s e  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 7  
 
Belangrijkste energieverbruikers 2017 

 
In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: 
Goederenvervoer:   3.760 ton CO2  (54% van de totale CO2-footprint). 
Mobiele werktuigen:  2.560 ton CO2  (37% van de totale CO2-footprint) 
Zakelijk verkeer (diesel):  359 ton CO2  (5% van de totale CO2-footprint) 
 
In scope 2 is de belangrijkste energieverbruiker: 
Ingekochte elektriciteit:  113 ton CO2 (1,65 % van de totale CO2-footprint). 
 
In 2017 is in totaal 6855 ton CO2 uitgestoten. 
 
Ten opzichte van 2013 zien we op basis van de feitelijke CO2-uitstoot de navolgende effecten: 

1)  een stijging van de CO2 uitstoot van de mobiele werktuigen. Ten opzichte van 2013 is er een stijging van 591 ton 
CO2, dit is een stijging van 29,3%. Ten opzichte van 2016 is dit ook fors gestegen.  

2) het zakelijk verkeer kent een lichte stijging van 35 ton. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van 11% CO2 
uitstoot. 

3) het goederenvervoer kent een daling van 321 ton, t.o.v. 2013 is dat een daling van 7,9 % CO2 uitstoot 
 
Ten opzichte van 2013 is er uiteindelijk in 2017 een stijging van de CO2 footprint met 327 ton, dit is een stijging van 5%. 
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Omdat de uitstoot van CO2 door JdB groep sterk gerelateerd is aan het aantal projecten dat in een jaar wordt gerealiseerd is 
de voorgaande analyse realistischer als dit gekoppeld wordt aan de omzetcijfers. De omzetcijfers zijn een maat voor het 
aantal projecten en verreden kilometers en inzet van materiaal en materieel. Op basis hiervan zijn de doelstellingen dan ook 
opgesteld. 
 
Gerelateerd aan de omzetcijfers en de voorgaande grafieken zien we vervolgens een ander beeld ontstaan: 

1) Zakelijk verkeer is met de uitstoot van CO2 relatief gedaald met 11,5 % 
2) Inzet mobiele werktuigen is met de uitstoot van CO2 relatief gestegen met 4 % 
3) Inzet van goederenvervoer is met de uitstoot van CO2 relatief gedaald met 26,3 % 

 
Gerelateerd aan de omzet is de CO2-uitstoot in 2017 gedaald met 16% ten opzichte van 2013. Dit komt met name door de 
sterke daling van het goederenvervoer, het zakelijk verkeer is ook afgenomen. De uitstoot van de mobiele werktuigen zijn 
daarentegen licht toegenomen.  
 
3 . 1 6  A n a l y s e  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 8  
 
Belangrijkste energieverbruikers 2018 
 

 
 
A) Beoordeling met de totale CO2 uitstoot als kengetal 
 
In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: 
Goederenvervoer:   3.865 ton CO2  (51,6 % van de totale CO2-footprint). 
Mobiele werktuigen:  3.104 ton CO2  (41,4 % van de totale CO2-footprint) 
Zakelijk verkeer (diesel):  326 ton CO2  (4,35% van de totale CO2-footprint) 
 
In scope 2 is de belangrijkste energieverbruiker: 
Ingekochte elektriciteit:  138 ton CO2 (1,85 % van de totale CO2-footprint). 
 
In 2018 is in totaal 7.493 ton CO2 uitgestoten. 
 
Opmerking 
In de gegevens van de mobiele werktuigen zijn ook de tankingen derden meegenomen. Dit valt inde milieubarometer niet 
verder uit te splitsen. Het betreft dan 41.266 liter diesel derden en 913.110 liter diesel mobiele werktuigen 
 
T.o.v. 2017 
Ten opzichte van 2017 zien we op basis van de feitelijke CO2-uitstoot de navolgende effecten: 
 

SCOPE 1 en 2 Ton CO2 
2017 

footprint 
2017 (%) 

Ton CO2 
2018 

footprint 
2018 (%) 

Verschil ton CO2 
(2017 <-> 2018) 

Verschil % footprint 
(2017 <-> 2018) 

Goederenvervoer 3.760 54 3.865 51,6 + 105 ‘- 2,4% 
Mobiele 
werktuigen 

2.560 37 3.104 41,4 + 544 +4,4% 

Zakelijk verkeer 359 5 326 4,35 ‘- 33 ‘-0,65 
Elektriciteit 113 1,65 138 1,85 + 25 +0,2 
Scope 1 en 2 6.792 97,65% 7.433 99,2%   
Totaal 6.855 100% 7.493 100%   
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T.o.v. 2013 
Ten opzichte van 2013 zien we op basis van de feitelijke CO2-uitstoot de navolgende effecten: 
 

SCOPE 1 en 2 Ton 
CO2 
2013 

footprint 
2013 (%) 

Ton 
CO2 
2018 

footprint 
2018 (%) 

Verschil ton 
CO2 (2013 <-> 
2018) 

Verschil % 
footprint 
(2013 <-> 2018) 

Stijging / 
Daling 

Goederenvervoer 4.081 62,5 3.865 51,6 ‘- 216 94,7 % ‘- 5,3% 
Mobiele 
werktuigen 

1.946 30,2 3.104 41,4 + 1.158 158 % + 58% 

Zakelijk verkeer 324 5 326 4,35 + 2 101 % + 1% 
Elektriciteit 104 0,89 138 1,85 + 34 133% + 33% 
Scope 1 en 2 6.455 98,59% 7.433 99,2% + 978   
Totaal CO2 6.528 100% 7.493 100% + 965 115% + 15% 

 
• het goederenvervoer kent een daling van 216 ton, t.o.v. 2013 is dat een daling van 5,3 % CO2 uitstoot 
• een stijging van de CO2 uitstoot van de mobiele werktuigen. Ten opzichte van 2013 is er een stijging van 1.158 ton 

CO2, dit is een stijging van 58 %.  
• het zakelijk verkeer kent een lichte stijging van 2 ton. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van 1% CO2 uitstoot. 
• het elektriciteitsverbruik kent een lichte stijging van 34 ton. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van 33% CO2 

uitstoot. 
 
Ten opzichte van 2013 is er uiteindelijk in 2018 een stijging van de CO2 footprint met 965 ton, dit is een stijging van 14,78%. 
 

B) Beoordeling met de omzet als kengetal 
 
Omdat de uitstoot van CO2 door JdB groep sterk gerelateerd is aan het aantal projecten dat in een jaar wordt gerealiseerd is 
de voorgaande analyse realistischer als dit gekoppeld wordt aan de omzetcijfers. De omzetcijfers zijn een maat voor het 
aantal projecten en verreden kilometers en inzet van materiaal en materieel. Op basis hiervan zijn de doelstellingen dan ook 
opgesteld. 
 
Gerelateerd aan de omzetcijfers en de voorgaande grafieken zien we vervolgens een ander beeld ontstaan in relatie tot de 
CO2 uitstoot gerelateerd aan omzet: 

1) Inzet van goederenvervoer is gedaald met 37,5 % 
2) Zakelijk verkeer is gedaald met 33,6 % 
3) Woonwerkverkeer is gestegen met 11% 
4) Mobiele werktuigen gestegen met 4 % 
5) Brandstof en warmte is gedaald met 35,3 % 
6) Elektriciteit is gedaald met 12,1% 

 
Gerelateerd aan de omzet is de CO2-uitstoot in 2018 gedaald met 24,2 % ten opzichte van 2013. Dit komt met name door de 
sterke relatieve daling van het goederenvervoer en het zakelijk verkeer. De uitstoot van de mobiele werktuigen is 
daarentegen licht toegenomen.  
 
3 . 1 7  A n a l y s e  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 1 9  
 
Belangrijkste energieverbruikers 2019 
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A) Beoordeling met de totale CO2 uitstoot als kengetal 
 
In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: 
Goederenvervoer:   3.920 ton CO2  (58,4 % van de totale CO2-footprint). 
Mobiele werktuigen:  2.229 ton CO2  (33,2 % van de totale CO2-footprint) 
Zakelijk verkeer :  365 ton CO2  (5,43% van de totale CO2-footprint) 
 
In scope 2 is de belangrijkste energieverbruiker: 
Ingekochte elektriciteit:  133 ton CO2 (1,99 % van de totale CO2-footprint). 
 
In 2019 is in totaal 6.711 ton CO2 uitgestoten. 
 
T.o.v. 2018 
Ten opzichte van 2018 zien we op basis van de feitelijke CO2-uitstoot de navolgende effecten: 

SCOPE 1 en 2 Ton CO2 
2018 

footprint 
2018 (%) 

Ton CO2 
2019 

footprint 
2019 (%) 

Verschil ton CO2 
(2018 <-> 2019) 

Verschil % footprint 
(2018 <-> 2019) 

Goederenvervoer 3.865 51,6 3.920 58,4 + 55 + 6,8% 
Mobiele 
werktuigen 

3.104 41,4 2.229 33,2 - 875 -8,2% 

Zakelijk verkeer 326 4,35 365 5,43 + 39 + 1,08 
Elektriciteit 138 1,85 133 1,99 - 5 +0,14 
Scope 1 en 2 7.433 99,2% 6.647 99,02%   
Totaal 7.493 100% 6.711 100%   

 
T.o.v. 2013 
Ten opzichte van 2013 zien we op basis van de feitelijke CO2-uitstoot de navolgende effecten: 

SCOPE 1 en 2 Ton 
CO2 
2013 

footprint 
2013 (%) 

Ton 
CO2 
2019 

footprint 
2019 (%) 

Verschil ton 
CO2 (2013 <-> 
2019) 

Verschil % 
footprint 
(2013 <-> 2019) 

Stijging / 
Daling 

Goederenvervoer 4.081 62,5 3.920 58,4 - 98 96 % ‘- 4 % 
Mobiele 
werktuigen 

1.946 30,2 2.229 33,2 + 283 113 % + 13 % 

Zakelijk verkeer 324 5 365 5,43 + 42 112 % + 12 % 
Elektriciteit 104 0,89 133 1,99 + 29 128 % + 28 % 
Scope 1 en 2 6.455 98,59% 6.647 99,02% + 192   
Totaal CO2 6.528 100% 6.711 100% + 183 103 % + 3 % 

 
• het goederenvervoer kent een daling van 98 ton, t.o.v. 2013 is dat een daling van 4 % CO2 uitstoot 
• een stijging van de CO2 uitstoot van de mobiele werktuigen. Ten opzichte van 2013 is er een stijging van 283 ton CO2, 

dit is een stijging van 13 %.  
• het zakelijk verkeer kent een lichte stijging van 42 ton. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van 12% CO2 uitstoot. 
• het elektriciteitsverbruik kent een lichte stijging van 29 ton. Ten opzichte van 2013 een stijging van 28% CO2 uitstoot. 
 
Ten opzichte van 2013 is er uiteindelijk in 2019 een stijging van de CO2 footprint met 183 ton, dit is een stijging van 3 %. 
 
B) Beoordeling met de omzet als kengetal 
Omdat de uitstoot van CO2 door JdB groep sterk gerelateerd is aan het aantal projecten dat in een jaar wordt gerealiseerd is 
de voorgaande analyse realistischer als dit gekoppeld wordt aan de omzetcijfers. De omzetcijfers zijn een maat voor het 
aantal projecten en verreden kilometers en inzet van materiaal en materieel. Op basis hiervan zijn de doelstellingen dan ook 
opgesteld. Gerelateerd aan de omzetcijfers en de voorgaande grafieken zien we vervolgens een ander beeld ontstaan in 
relatie tot de CO2 uitstoot gerelateerd aan omzet: 

1) Inzet van goederenvervoer is gedaald met 45,6 % 
2) Zakelijk verkeer is gedaald met 36,3 % 
3) Woonwerkverkeer is gestegen met 16% 
4) Mobiele werktuigen gedaald met 35,8 % 
5) Brandstof en warmte is gedaald met 47,1 % 
6) Elektriciteit is gedaald met 27,3% 

 
Gerelateerd aan de omzet is de CO2-uitstoot in 2019 (58,3 %) gedaald met 41,7 % ten opzichte van 2013. Dit komt met name 
door de sterke relatieve daling van het goederenvervoer, mobiele werktuigen en het zakelijk verkeer. De uitstoot van het 
woonwerk verkeer is daarentegen licht toegenomen, maar nauwelijks relevant.  
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3 . 1 8  A n a l y s e  C O 2  f o o t p r i n t  2 0 2 0  
 
Belangrijkste energieverbruikers 2020 

 
 

A) Beoordeling met de totale CO2 uitstoot als kengetal 
 
In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: 
Goederenvervoer:   3.854 ton CO2  (48,8 % van de totale CO2-footprint). 
Mobiele werktuigen:  3.489 ton CO2  (44,2 % van de totale CO2-footprint) 
Zakelijk verkeer :  384 ton CO2  (4,86% van de totale CO2-footprint) 
 
In scope 2 is de belangrijkste energieverbruiker: 
Ingekochte elektriciteit:  121 ton CO2 (1,54 % van de totale CO2-footprint). 
 
In 2020 is in totaal 7.889 ton CO2 uitgestoten. 
 
T.o.v. 2019 
Ten opzichte van 2019 zien we op basis van de feitelijke CO2-uitstoot de navolgende effecten: 
 

SCOPE 1 en 2 Ton CO2 
2019 

footprint 
2019 (%) 

Ton CO2 
2020 

footprint 
2020 (%) 

Verschil ton CO2 
(2019 <-> 2020) 

Verschil % footprint 
(2019 <-> 2020) 

Goederenvervoer 3.920 58,4 3.854 48,8 ‘- 66 -9,6 % 
Mobiele 
werktuigen 

2.229 33,2 3.489 44,2 + 1.260 +11% 

Zakelijk verkeer 365 5,43 384 4,86 + 19 ‘- 0,57 
Elektriciteit 133 1,99 121 1,54 - 12 ‘-0,45 
Scope 1 en 2 6.647 99,02% 7.848 99,4%   
Totaal 6.711 100% 7.889 100%   

 
T.o.v. 2013 
Ten opzichte van 2013 zien we op basis van de feitelijke CO2-uitstoot de navolgende effecten: 
 

SCOPE 1 en 2 Ton 
CO2 
2013 

footprint 
2013 (%) 

Ton 
CO2 
2020 

footprint 
2020 (%) 

Verschil ton 
CO2 (2013 <-> 
2020) 

Verschil % 
footprint 
(2013 <-> 2020) 

Stijging / 
Daling 

Goederenvervoer 4.081 62,5 3.854 48,8 - 227 94,4 % ‘- 5,6 % 
Mobiele 
werktuigen 

1.946 30,2 3.489 44,2 + 1543 177 % + 77 % 

Zakelijk verkeer 324 5 384 4,86 + 42 118 % + 18 % 
Elektriciteit 104 0,89 121 1,54 + 17 117 % + 17 % 
Scope 1 en 2 6.455 98,59% 7.848 99,4% + 192   
Totaal CO2 6.528 100% 7.889 100% + 183 121 % + 21 % 
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• het goederenvervoer kent een daling van 227 ton, t.o.v. 2013 is dat een daling van 5,6 % CO2 uitstoot 
• een stijging van de CO2 uitstoot van de mobiele werktuigen. Ten opzichte van 2013 is er een stijging van 1543 ton 

CO2, dit is een stijging van 13 %.  
• het zakelijk verkeer kent een stijging van 60 ton. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van 18% CO2 uitstoot. 
• het elektriciteitsverbruik kent een lichte stijging van 17 ton. Ten opzichte van 2013 een stijging van 17% CO2 uitstoot. 
 
In 2020 is de totale CO2-uitstoot met 21 % gestegen ten opzichte van het referentiejaar (2013), van 6.855 ton naar 7.889 ton. 
Aangezien de organisatie in de afgelopen jaren hard is gegroeid en daarmee de omzet ook is deze stijging verklaarbaar.  
 

B) Beoordeling met de omzet als kengetal 
 
Omdat de uitstoot van CO2 door JdB groep sterk gerelateerd is aan het aantal projecten dat in een jaar wordt gerealiseerd is 
de voorgaande analyse realistischer als dit gekoppeld wordt aan de omzetcijfers. De omzetcijfers zijn een maat voor het 
aantal projecten en verreden kilometers en inzet van materiaal en materieel. Op basis hiervan zijn de doelstellingen dan ook 
opgesteld. Qua omzet heeft JdB groep ten opzichte van 2013 een stijging van de omzet met 90,65 % gerealiseerd. 
Logischerwijs is met de stijging van de omzet ook het dieselverbruik gestegen en zodoende de relatieve CO2 uitstoot. In een 
grafiek uitgezet ontstaat dan het volgende beeld (gerelateerd aan de omzet). 
 
Scope 1: 

 
49,5 % totaal Ton CO2 per € ten opzichte van 2013 
 

 
Goederenvervoer 49,5 % t.o.v. 2013 
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Zakelijk verkeer 62,1% t.o.v. 2013  
 

 
Woonwerk verkeer 99,2 % t.o.v. 2013 
 

 
Mobiele werktuigen 92,9% t.o.v. 2013 
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Brandstof en warmte 19,1 % t.o.v. 2013 
 
Scope 2: 

 
 
Elektriciteit 61,2 % t.o.v. 2013 
 
Gerelateerd aan de omzetcijfers en de voorgaande grafieken zien we het navolgende beeld ontstaan in relatie tot de CO2 
uitstoot gerelateerd aan omzet: 
Scope 1: 

1) Inzet van goederenvervoer is gedaald met 51,1 % 
2) Zakelijk verkeer is gedaald met 37,9 % 
3) Woonwerkverkeer is gedaald met 0,8 % 
4) Mobiele werktuigen gedaald met 7,1 % 
5) Brandstof en warmte is gedaald met 80,9 % 

 
Scope 2: 

6) Scope 2: Elektriciteit is gedaald met 38,8% 
 
Gerelateerd aan de omzet is de CO2-uitstoot gedaald met 36,6 %, hiermee is de doelstelling dan ook al ruimschoots behaald. 
Dit betekent dat JdB groep in de afgelopen jaren fors minder CO2-uitstoot heeft geproduceerd per € omzet. Dit komt met 
name door de sterke relatieve daling van het goederenvervoer, mobiele werktuigen en het zakelijk verkeer. 
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4  C O 2  r e d u c t i e b e l e i d  e n  d o e l s t e l l i n g e n  
 
4 . 1  B e l e i d s v e r k l a r i n g  v a n  d i r e c t i e  
 
JdB groep B.V. heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling tot en met 2018 was om 
5% CO2-reductie te bewerkstellligen gerelateerd aan de omzet ten opzichte van 2013. Deze doelstelling is gericht op het 
totale energiegebruik van de organisatie: 
• bedrijfsgebouwen; 
• wagenpark, materieel en vervoer; 
• projecten. 
 
We hebben voor het jaar 2018 gekozen omdat er zodoende over een periode van vijf jaar gemonitord kan worden of er CO2 
reductie wordt bewerkstelligd en er een patroon is in de lijn van de CO2 reductie. Gezien de eerdere resultaten is besloten 
om de doelstelling tot aan het verkrijgen van trede 5 niet aan te passen. Concreet betekent dit dat tot en met het jaar 
2018 aan de 5% CO2 reductie wordt vastgehouden en dan extrapoleren naar 20019, 2020 en 2021 en dat in 2021 eventueel 
nieuwe doelstellingen worden bepaald middels trede 5. 
 
Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is vast 
onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directie-overleg. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijk 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid en willen door ons proces van continue verbetering vooruitgang in de CO2-reductie 
bewerkstelligen. Dit doen wij door invulling te geven aan de systematiek van PDCA: 
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4 . 2  K w a n t i t a t i e v e  d o e l e n  2 0 1 9 - 2 0 2 1  
 
De kwantitatieve doelen voor 2019-2021 zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2013 en cijfers tot met 2018 en het CO2-
reductieplan en daaraan gerelateerd. Besloten is om de kentallen door te zetten voor 2019, 2020 en 2021. 
 
Resultaten en reductie over de jaren 2013 e.v. 

 
 
Grafisch weergegeven ontstaat het volgende beeld: 
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Uit de voorgaande gegevens en grafieken blijkt dat vanaf 2016 de JdB Groep voor zowel scope 1 als scope 2 een duidelijke 
dalende trend heeft ingezet waarbij ruimschoots onder de lijn van de doelstelling is gescoord, in positieve zin. Gerelateerd 
aan de omzet is de CO2-uitstoot gedaald met 36,6 % , hiermee is de doelstelling dan ook behaald. Dit betekent dat JdB groep 
in de afgelopen jaren fors minder CO2-uitstoot heeft geproduceerd per € omzet.  
 
Doelstellingen 2021 
In 2021 blijven de doelstellingen hetzelfde. In 2021 zullen deze doelstellingen voor de laatste keer worden beoordeeld en kan 
er een nieuw basisjaar worden gekozen en nieuwe doelstellingen worden opgesteld, in combinatie met trede 5. Vooralsnog 
wordt uitgegaan als doelstelling voor 2021 de reductie van Scope 1: 8% en bij scope 2: 16% t.o.v. omzet 2013. 
 
JdB groep zal de komende jaren tevens aandacht gaan besteden c.q. verder onderzoeken of het opwekken van duurzame 
energie in eigen beheer mogelijk dan wel wenselijk is (bijvoorbeeld: windturbine, zonnecellen). In 2021 zal daarom het dak 
van het kantoor te Hoofddorp voorzien worden van zonnecellen. Hiermee is de verwachting dat de totale energiebehoefte 
(elektriciteit) te Hoofddorp volledig wordt opgewekt door zonenergie. 
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Doelstellingen 2021 Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 
CO2-Prestatieladder Verhogen van trede 3 naar 

trede 5. 
Via interne- en 
externe audits. 

 Gedragen door 
directie en MT. 

Q1-2021 

Reductie CO2 uitstoot 
scope 1  

Reductie dieselverbruik. 8% reductie (ten 
opzichte van 2013) 

Gezien reductie in 
de afgelopen jaren 
acceptabel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 jan 2021 – 31 
dec. 2021 

Reductie CO2 uitstoot 
scope 2 

Reduceren 
elektriciteitsverbruik. 

16% reductie (ten 
opzichte van 2013) 

Gezien reductie in 
de afgelopen jaren 
acceptabel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 jan 2021 – 31 
dec. 2021 

Verduurzamen elektriciteit Plaatsen zonnepanelen op 
gebouw Hoofddorp. 

100% groene 
energie (Hoofddorp) 

Gezien de plaatsing 
van zonnepanelen 
acceptabel doel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 juli 2021 – 31 
dec. 2021 

Reductie CO2 uitstoot 
scope 3 – ketenanalyse 1 

Verhogen inzet secundair 
zand (reduceren inzet 
primair zand) 

0,5 % CO2 (ten 
opzichte van 2020) 

Gezien de 
hoeveelheden 
grond acceptabel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 jan 2021 – 31 
dec. 2021 

Reductie CO2 uitstoot 
scope 3 – ketenanalyse 2 

CO2 reductie bij inkoop 
transport en inhuur 
onderaanneming 

0,5 % CO2 (ten 
opzichte van 2020) 

Gezien hoeveelheid 
CO2 acceptabel. 

Gedragen door 
directie en MT. 

1 jan 2021 – 31 
dec. 2021 
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5  E n e r g i e m a n a g e m e n t p l a n   
 
De CO2-uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde: 
 
1. Energie besparen door: 
• efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken 
• apparatuur efficiënter instellen 
• apparatuur/voertuigen minder uren laten maken 
 
2. Duurzame energie gebruiken: 
• zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen 
• duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol 
 
Dit hoofdstuk geeft per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de 
geplande reductiemaatregelen, inclusief de verwachte CO2-reductie. De benoemde CO2- reductie betreft een indicatie. 
 
JdB groep B.V. kiest voor een focus op maatregelen op het gebied van zakelijk verkeer en mobiele werktuigen en het 
transport met de vrachtwagens, omdat dit de grootste energieverbruikers zijn (in 2020 samen meer dan 98% van de CO2-
footprint). 
 
5 . 1  M a a t r e g e l e n  v o o r  C O 2  r e d u c t i e  
 
Conform de eisen van de SKAO zijn maatregelen opgesteld voor het realiseren van CO2 reductie. Deze maatregelen zijn te 
vinden in de maatregellijst CO2-Prestatieladder 2020 welke is opgenomen in bijlage 4. Milieuprogramma en doelstellingen 
worden meegenomen in het directieoverleg, daarmee wordt de voortgang van de actiepunten bewaakt. 
 
Reductie CO2 
 
Brandstof zakelijk verkeer (scope 1) 
De personenauto’s en bestelauto’s worden bij aanschaf beoordeeld op verbruik. De auto’s worden grotendeels gebruikt 
voor acquisitie en voor een klein deel voor de projecten. We hebben een eigen dieseltank op ons terrein in Hoofddorp en 
Nieuwveen. 
 
In het administratiesysteem is een overzicht van de voertuigen, en het materieel in eigendom of lease, inclusief het 
brandstofverbruik in 2013 tot en met 2020 naar soort auto. 
 
Inkoop van voertuigen en materieel 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• Inkoop zuinige en schone auto’s: Verwachte CO2- reductie 5%. 
 
Geplande reductiemaatregelen: 
• Vervanging door schone en zuinige personenauto’s en bestelauto’s: Bij inruil van de (lease)wagens laten we de 

keuze bepalen door brandstofverbruik, milieubelasting, benodigd vermogen, grootte en gewicht van de auto en 
CO2- emissie. We kiezen een personenauto met label A of B en een bestelauto Euro 5 of hoger. Qua type 
brandstof nemen we in de overweging mee: benzine, diesel, elektrisch, hybride, gas en biobrandstof. Verwachte 
CO2-reductie 10 tot 20%. 

 
Te onderzoeken: 
• Elektrische bestelauto's: Elektrische auto’s hebben een kleine actieradius, waardoor deze voertuigen alleen op 

kortere afstanden kunnen worden ingezet. De ontwikkelingen gaan echter snel, er zijn inmiddels al bestelauto’s 
beschikbaar met een actieradius tot 160 kilometer. Indien de bestelauto wordt opgeladen met groene stroom, dan 
rijdt de auto klimaatneutraal. 

 
Organisatie en planning 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• Middels toolboxen is het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd over de geplande maatregelen voor CO2-

reductie en brandstofbesparing, en de rol die eenieder hierin heeft. 
• Zo min mogelijk rijden, zoveel mogelijk overleg met de klant per mail 
• Cursus zuinig rijden. 
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Geplande reductiemaatregelen: 
• In de toolboxen en project overleggen is energiebesparing en zuinig omgaan met brandstof een vast thema. 

Medewerkers worden aangemoedigd met eigen ideeën en voorstellen te komen. 
• Aannamebeleid van nieuwe medewerkers gericht op korte woon-werk-afstand. Verwachte CO2-reductie 2%. 
• In het voortraject van een project denken we mee met de opdrachtgever over zuinig gebruik van brandstof. 

Verwachte CO2-reductie 5%. 
 
Schoon en zuinig rijden 
Geplande reductiemaatregelen: 
• Banden op de juiste spanning houden: Iedere maand worden de banden van alle auto’s gecontroleerd en zo nodig 

bijgepompt. We nemen hierbij de geadviseerde bandenspanning uit het handboek van de machines als richtlijn. 
CO2-reductie 5%. 

• Cursus energiezuinig rijden (Het Nieuwe Rijden): Alle medewerkers krijgen een cursus Het Nieuwe Rijden, zodat ze 
tips en oefening krijgen voor een zuinige rijstijl. We geven hier opvolging aan door monitoring van het verbruik per 
kilometer en terugkoppeling en beloning van goede resultaten (waardebon). Verwachte CO2-reductie 5 tot 10%.  

• Brandstof besparende apparatuur, (deels) in huidige en in nieuwe auto's en bestelbussen: verbruiksmeter, 
boordcomputer, cruise control en start-stop- systeem. Wordt uitgevoerd in combinatie met de cursus Zuinig 
Rijden. Verwachte CO2-reductie 5%. 

• Wagenpark vergroenen en voertuigonderhoud: bij het onderhoud aan onze wagens kiezen we (in overleg met de 
garage) voor zuinige en stille banden, Air-twisters, ledverlichting, watergedragen lakken, biologische oliën en 
smeermiddelen en uitwasbare luchtfilters. Verwachte CO2-reductie 10%. 

 
Te onderzoeken: 
• Ecotuning van voertuigen: Software van voertuigen en mobiele werktuigen laten herprogrammeren met als doel 

een lager brandstofverbruik. 
 
Brandstof mobiele werktuigen (scope 1) 
Een aantal mobiele werktuigen huren wij grotendeels in (niet meegenomen in CO2- footprint). Zelf beschikken wij over een 
aanzienlijk aantal vrachtwagens, kranen etc. Deze machines zijn relatief nieuw en kunnen (vanaf 2020) nog minimaal 4 jaar 
mee. 
 
In het administratiesysteem is een overzicht opgenomen van de voertuigen, en het materieel in eigendom of lease, inclusief het 
brandstofverbruik. JdB groep heeft een eigen dieseltank op de terreinen in Hoofddorp en Nieuwveen en Kudelstaart. 
 
Daarnaast hebben wij diverse hulpgereedschappen, zoals trilplaten en stampers in diverse maten en motorzagen. Voor een 
deel van de hulpgereedschappen, zoals de motorzagen, is het verbruik apart inzichtelijk. Voor andere gereedschappen, zoals 
de trilplaten, is dit niet mogelijk en ook niet haalbaar om in de toekomst inzichtelijk te krijgen. Deze hoeveelheden brandstof 
zijn klein ten opzichte van het groter materieel. 
Er zijn een aantal hulpgereedschappen die op benzine werken (bosmaaier, kettingzaag), dit is apart opgenomen in het 
overzicht. 
 
Inkoop van voertuigen en materieel 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• Inkoop zuinige en schone mobiele werktuigen: in 2020 zijn een aantal nieuwe vrachtwagens aangeschaft. 

Verwachte CO2-reductie 5%. 
 
Geplande reductiemaatregelen: 
• Inkoop zuinige en schone mobiele werktuigen: Bij aanschaf of vervanging van materieel laten we de keuze bepalen 

door een combinatie van factoren: brandstofverbruik, CO2-emissie, milieubelasting (fijn stof), geluid, benodigd 
vermogen en kosten. Naast diesel als brandstof kijken we ook naar hybride, elektrische en gas aangedreven 
machines. We doen dit in overleg met de leveranciers (Caterpillar, Volvo, MAN, etc.). Verwachte CO2-reductie 5 
tot 10%. 

 
Organisatie en planning 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• Middels toolboxen en cursussen is het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd over de geplande maatregelen 

voor CO2-reductie en brandstofbesparing, en de rol die een ieder hierin heeft. 
• Door de werkzaamheden van mobiele werktuigen efficiënt in te delen en aanpassingen aan mobiele werktuigen 

geregeld uit te voeren, is het efficiënt gebruik gewaarborgd. 
• Cursus zuinig rijden (afweging of dit vaker gedaan moet worden) 
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Geplande reductiemaatregelen: 
• In de toolboxen en project overleggen is energiebesparing en zuinig omgaan met brandstof een vast thema. 

Medewerkers worden aangemoedigd met eigen ideeën en voorstellen te komen. 
• Chauffeurs en machinisten worden geïnstrueerd om de motor niet onnodig te laten draaien. Als extra hulpmiddel 

wordt in machines waarvoor dit zinvol is een Start - Stop – systeem geïnstalleerd. Verwachte CO2-reductie 10%. 
• In het voortraject van een project denken we mee met de opdrachtgever over zuinig gebruik van brandstof. 

Verwachte CO2-reductie 5%. 
 
Te onderzoeken: 
• Andere technische middelen die we overwegen toe te passen in ons huidige of nieuw aan te schaffen materieel: 

boordcomputers, inzet juiste hydraulische slangen; inzet juiste filters; onderhoud roetfilters; intelligent 
sensorsysteem (Eco-mode) om de optimale afstemming van toerental/koppel te bepalen, voorzieningen voor 
brandstofmonitoring. 

 
Schoon en zuinig draaien 
Geplande reductiemaatregelen: 
• Banden op de juiste spanning houden: Iedere maand worden de banden van de werktuigen gecontroleerd en zo 

nodig bijgepompt. We nemen hierbij de geadviseerde bandenspanning uit het handboek van de machines als 
richtlijn. Verwachte CO2-reductie 5%. 

• Dagelijks onderhoud van de werktuigen, verwachte CO2-reductie 5%: 
• De machinist kan het energieverbruik van de machine beperken door dagelijks te controleren op eventuele 

lekkages van de hydrauliek, olie of diesel en schades aan de machine. Dit wordt digitaal aangegeven in de 
cabine. 

• De leidinggevende van de machinist heeft invloed op het energieverbruik door het registreren van het 
onderhoud aan de machine en het voorstellen van eventuele aanpassingen aan de machine. 

• Cursus Het Nieuwe Draaien: De chauffeurs krijgen training in efficiënt gebruik van mobiele werktuigen d.m.v. de 
Cursus Het Nieuwe Draaien en opvolging daarvan. Resultaat zal zijn: brandstofbesparing door o.a. een slimme 
inzet van het benodigde vermogen, het tijdig uitschakelen van de machines en een slimme werkaanpak en 
planning. Verwachte CO2-reductie 10%. 

• Wagenpark vergroenen en voertuigonderhoud: bij het onderhoud aan onze wagens kiezen we (in overleg met de 
garage) voor zuinige en stille banden, Air-twisters, Ledverlichting, watergedragen lakken, biologische oliën en 
smeermiddelen en uitwasbare luchtfilters. Verwachte CO2-reductie 10%. 

 
Bij de nieuwste machines zijn digitale datarapporten beschikbar welke wekelijks naar kantoor worden verzonden. Hierop is de 
belasting, stationair draaien etc. af te lezen.) 
 
 Te onderzoeken: 
• Ecotuning: Software van mobiele werktuigen laten herprogrammeren met als doel een lager brandstofverbruik. 
 
Brandstof goederen verkeer (scope 1) 
De vrachtwagens worden bij aanschaf beoordeeld op verbruik. De auto’s worden grotendeels gebruikt voor de 
werkzaamheden in de projecten. We hebben een eigen dieseltank op ons terrein in Hoofddorp en Nieuwveen. Op 28 november 
2016 is er een nieuwe, bovengrondse dieseltank in gebruik genomen.  
 
In het administratiesysteem is een overzicht van de voertuigen, en het materieel in eigendom of lease, inclusief het 
brandstofverbruik in 2020 naar soort vrachtwagen. 
 
Inkoop van voertuigen en materieel 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• Inkoop zuinige vrachtwagens: Verwachte CO2- reductie 5%. 
 
Geplande reductiemaatregelen: 
• Vervanging door schone en zuinige vrachtwagens: Bij inruil laten we de keuze bepalen door brandstofverbruik, 

milieubelasting, benodigd vermogen, grootte en gewicht van de auto en CO2- emissie. We kiezen een 
vrachtwagen Euro 5 of hoger. Verwachte CO2-reductie tot 5%. 

 
Te onderzoeken: 
Alternatieve brandstoffen: Naast aardgas en Groengas zijn er ook andere alternatieve brandstoffen zoals biodiesel en puur 
plantaardige olie (PPO). De inzet daarvan vereist relatief weinig aanpassingen aan een truck. Het voordeel is vooral gelegen 
in een lagere CO2-emissie. De effecten van biodiesel op de CO2-uitstoot hangen voornamelijk af van de gebruikte 
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grondstoffen en in mindere mate ook van het productieproces. Indien B100 wordt getankt dat uit gebruikt frituurvet is 
geproduceerd kan de CO2-reductie oplopen tot zo’n 90%. Als het uit plantaardige olie zoals koolzaad-, soja- of palmolie is 
geproduceerd, komt de reductie gemiddeld veel lager uit (max. ca. 50%) en in veel gevallen kan de biodiesel dan zelfs tot 
meer emissies leiden dan de fossiele diesel. Deels wordt dit veroorzaakt door emissies bij de teelt van de grondstoffen, 
daarnaast kunnen grote hoeveelheden broeikasgassen vrijkomen bij verandering van landgebruik, bijv. als er regenwoud of 
grasland tot landbouwgrond wordt omgezet om de olie te produceren. Op Europees niveau zijn duurzaamheidseisen 
ontwikkeld die o.a. een minimale CO2-reductie moeten waarborgen, maar het blijkt lastig om de effecten van verandering 
van landgebruik hierin op te nemen. Dit is op dit moment dan ook nog niet het geval. In 2018 is er verder onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden voor het gebruik van Good Fuels (Biodiesel). In overleg met de vrachtwagen leveranciers is bekeken 
of het mogelijk is om op deze biodiesel te rijden. In 2020 zal hier verder onderzoek naar worden gedaan.  
Vooralsnog wordt op projectbasis ook biodiesel ingekocht en gebruikt. 
 
Organisatie en planning 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• Middels toolboxen is het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd over de geplande maatregelen voor CO2-

reductie en brandstofbesparing, en de rol die eenieder hierin heeft. 
• Zo min mogelijk rijden, zoveel mogelijk overleg met de klant per mail 
• Cursus zuinig rijden. 
 
Geplande reductiemaatregelen: 
• In de toolboxen en project overleggen is energiebesparing en zuinig omgaan met brandstof een vast thema. 

Medewerkers worden aangemoedigd met eigen ideeën en voorstellen te komen. 
• Aannamebeleid van nieuwe medewerkers gericht op korte woon-werk-afstand. Verwachte CO2-reductie 2%. 
• In het voortraject van een project denken we mee met de opdrachtgever over zuinig gebruik van brandstof. 

Verwachte CO2-reductie 5%. 
 
Schoon en zuinig rijden 
Geplande reductiemaatregelen: 
• Banden op de juiste spanning houden: Iedere maand worden de banden van alle auto’s gecontroleerd en zo nodig 

bijgepompt. We nemen hierbij de geadviseerde bandenspanning uit het handboek van de machines als richtlijn. 
CO2-reductie 5%. Eventueel kan het gebruik van stikstof in de banden verder gestimuleerd worden. 

• Cursus energiezuinig rijden (Het Nieuwe Rijden): Alle medewerkers krijgen een cursus Het Nieuwe Rijden, zodat ze 
tips en oefening krijgen voor een zuinige rijstijl. We geven hier opvolging aan door monitoring van het verbruik per 
kilometer en terugkoppeling en beloning van goede resultaten (waardebon). Verwachte CO2-reductie 5 tot 10%.  

• Brandstof besparende apparatuur, (deels) in huidige en in nieuwe vrachtwagens: verbruiksmeter, boordcomputer, 
cruise control en start-stop- systeem. Wordt uitgevoerd in combinatie met de cursus Zuinig Rijden. Verwachte 
CO2-reductie 5%. 

• Wagenpark vergroenen en voertuigonderhoud: bij het onderhoud aan onze wagens kiezen we (in overleg met de 
garage) voor zuinige en stille banden, Air-twisters, LED-verlichting, watergedragen lakken, biologische oliën en 
smeermiddelen en uitwasbare luchtfilters. Verwachte CO2-reductie 10%. 

 
Te onderzoeken: 
• Ecotuning van voertuigen: Software van vrachtwagens laten herprogrammeren met als doel een lager 

brandstofverbruik. 
 
Elektriciteit (scope 2) 
Ons elektriciteitsverbruik wordt grotendeels bepaald door verlichting, koeling, ICT, overige kantoorapparatuur en machines in 
de werkplaats. Het elektriciteitsverbruik vormt slechts een beperkt onderdeel van de totale CO2-footprint. Dit betekent dat we 
op dit thema terughoudend zijn met investeringen, maar ons vooral zullen richten op besparing door gedrag, vermindering van 
verbruik en vervanging op een natuurlijk moment. 
 
Verlichting 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• De buitenverlichting van het opslagterrein is voorzien van bewegingssensoren en tijdschakelaars. 
• De verlichting wordt alleen aan gedaan als het nodig is. De laatste persoon die een ruimte verlaat doet het licht uit 

dan wel dat dit automatisch via sensoren gebeurt. 
 
Geplande reductiemaatregel: 
• De conventionele tl-verlichting in het kantoor en de werkplaats vervangen door hoogfrequente tl-verlichting geldt 

niet voor Hoofddorp aangezien dit een vrij nieuw pand is . Verwachte CO2-reductie 10%. 
• Bewegingsmelders plaatsen. Verwachte CO2-reductie 10%. 
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Koeling 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• Zonwering eerder (preventief) en ook in het weekend dicht doen, zodat er minder gekoeld hoeft te worden. 
• De koeling alleen aan zetten als het nodig is en op een hogere temperatuur instellen. 
• Koeling uit zetten in de pauzes en als de laatste persoon de ruimte verlaat. 
 
ICT en overige kantoorapparatuur 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• De computers, de printers en het koffiezetapparaat worden ’s nachts uitgezet. 
• Diverse apparaten zijn vervangen door een energiezuiniger apparaat. 
• Op de vrachtwagens zijn blackboxen en nieuwste navigatiesystemen ingebouwd zodat er geen onnodige km cq 

diesel wordt verbruikt. 
 
Geplande reductiemaatregel: 
• Kopieerapparaat helemaal uit zetten, in plaats van stand-by. Verwachte CO2- reductie 5%. 
• Bij aankoop van nieuwe apparatuur laten we de keuze afhangen van onder andere het energieverbruik 

(energielabel). Verwachte CO2-reductie 20%. 
 
Apparatuur in werkplaats 
Reeds genomen reductiemaatregelen: 
• De compressor wordt alleen aan gezet als perslucht nodig is. 
• Controleren op lekkages in het persluchtsysteem. 
 
Geplande reductiemaatregelen: 
• Pneumatische apparatuur vervangen door elektrische. Verwachte CO2-reductie 10%. 
 
 
5 . 2  T o t  a a n  2 0 2 0  g e r e a l i s e e r d e  r e d u c t i e m a a t r e g e l e n  
 
JdB groep heeft in 2015 een hybride kraan van het merk Komatsu aangeschaft (levering en inzet vanaf mei 2015). Het merk 
Komatsu staat bekend om zijn zuinige machines en dit heeft de keuze van JdB groep dan ook mede bepaald. Bij de levering is 
ook een cursus/instructie gevolgd om effectief met de kraan te werken. 
 

 
 
In 2020 heeft de JdB Groep de navolgende actiepunten uitgevoerd:  
 
Scope 1 

• Schone en zuinige wagens/werktuigen: 
Bij aanschaf blijft dit een aandachtspunt. In 2020 zijn er nieuwe vrachtwagens (Scania) aangeschaft met Euro 6 
motor. Daarnaast zijn er een aantal personenauto’s en bestelwagens (Renault Traffic, Master en Kangoo met 
Ecodrive), een VB trailer + kraan, een stalen kipoplegger, en een aantal fietsen van de zaak gekocht. In zowel de 
vrachtauto’s als de machines wordt AdBlue toegepast. AdBlue zorgt er voor dat voldaan wordt aan de 
emissienormen.  
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Daarnaast is er een Jenz Grondmolen gekocht en een Doppstadt trommelzeef. Dit maakt het zeven van 
grondsoorten efficiënter, het kost minder vermogen en daardoor minder brandstof. 

• Bewustwording. Gerrit Schrage houdt het brandstofverbruik van de chauffeurs bij. De overzichten worden 
opgehangen bij de planning, waar de chauffeurs hun postvak hebben. Er worden uitdraaien gemaakt van de 
registratie van het rijgedrag (rijden, remmen en brandstofverbruik) en de prestaties worden besproken tijdens het 
functioneringsgesprek. De documenten worden bewaard in het personeelsdossier. 

• Elektrische auto. Er zijn nog geen elektrische auto’s aangeschaft maar bij vervanging zal hierop worden gelet.   
• Zuinige auto’s. Bij de aanschaf van personenauto’s wordt er gelet op een beperkte CO2-uitstoot. In 2020 zijner een 

aantal aangekocht.  
• Aannamebeleid. JdB groep streeft ernaar om nieuwe medewerkers uit de regio aan te nemen. 
• Meedenken met opdrachtgevers. JdB groep werkt meer en meer toe naar strategische ketensamenwerking. In de 

gesprekken met de partners komt milieu en CO2 aan de orde. Met Dura Vermeer wordt nagedacht over circulair 
bouwen. Met BAM over zo efficiënt mogelijke uitvoering van het werk, o.a. door zo min mogelijk verplaatsingen te 
realiseren.  

• Bandenspanning. Van (vracht)auto’s die naar onze garage komen voor onderhoud worden de banden op spanning 
gebracht met stikstof. De werkplaats heeft daar een voorziening voor. Van banden gevuld met stikstof loopt de 
spanning niet/minder terug dan wanneer ze met lucht gevuld zijn. Op nieuw aangeschafte auto’s zit een sensor die 
aangeeft wanneer de spanning (te) laag is. 

• Ecodrive: In 2020 zijn er een aantal nieuwe bussen aangeschaft (o.a. Renault Trafic).  
• Start-stop. Op nieuwe machines is een ‘stop-systeem’ geïnstalleerd dat ervoor zorgt dat de motor afslaat na twee 

minuten stationair draaien. 
• Er is een werkkeet met zonnepanelen aangeschaft. 

 
Scope 2 

• Hoogfrequente TL verlichting. De TL verlichting in het kantoor Hoofddorp is vervangen.  
• Bewegingsmelders. Er werd al gebruik gemaakt van bewegingsmelders. Daaraan zijn bewegingsmelders voor de 

verlichting in de gangen (Hoofddorp) toegevoegd. 
• Zonwering / airco. De glazen ramen in het dak van het kantoor Hoofddorp zijn voorzien van een zonwerend folie, 

wat aanzienlijk scheelt in de opname van warmte, wat weer leidt tot minder noodzaak tot koeling. 
• Apparatuur zuinig gebruiken. Vanuit bewustwording wordt gestimuleerd apparatuur zuinig te gebruiken. 

Bijvoorbeeld het afsluiten van pc’s en monitoren na gebruik. 
• Bouwketen, deze zijn alle voorzien van een elektrische aansluiting. In 2020 zijn er bouwketen aangeschaft voorzien 

van zonnepanelen. 
 
Duurzame energie 

• In 2019 zijn er inspanningen gedaan om de warmtepompinstallatie efficiënter te maken, met behulp van de 
leverancier, Putman. Zonnepanelen voor het kantoor worden op dit moment nog een te grote aanschaf gevonden. 
Twee bouwketen zijn wel voorzien van zonnepanelen. 

 
5 . 3  R e d u c t i e m a a t r e g e l e n  v e r a n t w o o r d e l i j k e n  e n  p l a n n i n g  
 
De komende jaren voeren we de navolgende reductiemaatregelen uit. Voor de implementatie van de maatregelen is W. den 
Breejen (directeur) verantwoordelijk. 
 
Scope 1: 
• Zoveel mogelijk aansluiting vaste stroom op projecten 
• Schone en zuinige wagens en mobiele werktuigen 
• Bewustwording personeel (kentallen, verbruik etc. van alle voertuigen) 
• Elektrische auto o.i.d. (bv een auto te Hoofddorp voor indienen aanbestedingen, overleg in de omgeving etc.) 
• Zuinige auto’s  
• Aannamebeleid nieuwe medewerkers (geografisch) 
• Meedenken met opdrachtgever in voortraject  
• Band op spanning (stikstof voorziening in de werkplaats, nieuwe trailers met automatisch vulling) 
• Cursus energiezuinig rijden en draaien 
• Brandstof besparende apparatuur 
• Ecodrive (Renault bedrijfswagens) 
• Rijcoaches op de vrachtwagens 
• Motor uit zetten (start/stop) 
• Voertuigonderhoud 
• In functioneringsgesprekken meenemen rijgedrag chauffeurs 
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Scope 2: 
• Hoogfrequente Tl-verlichting 
• Bewegingsmelders 
• Zonwering eerder dicht 
• Airco zuinig gebruiken 
• Apparatuur zuinig gebruiken 
• Energiezuinig inkopen 
• Digitalisering van de bonnen  
• In de Cloud werken 
• Pneumatische apparatuur vervangen door elektrische 
• De bouwketen zijn allen voorzien van een elektrische aansluiting. Wanneer er elektrisch op het werk/project is 
 dan kan de keet daarop aangesloten worden 
 
Duurzame Energie: 
• Oriëntatie op het aankopen van zonnepanelen, om ons volledige elektriciteitsverbruik in het kantoor zelf 

duurzaam op te wekken. CO2-reductie 50% van totale elektriciteitsverbruik. 
 
Alternatieve brandstoffen: 
• Onderzoek naar de toepassing van alternatieve brandstoffen en technieken in het bedrijf met het huidige of nog 

aan te schaffen materieel, zoals: toevoeging Nano-techniek aan brandstof, elektrische motoren, hybride 
voertuigen, bijmengen biodiesel, aardgas of LPG, of waterstof. Om dit te kunnen bepalen brengen we de huidige 
technieken in kaart, overleggen we met leveranciers en houden we de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. 
Daarnaast is JdB groep bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van het gebruik van Good Fuels 
(Biodiesel).  
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6  K e t e n i n i t i a t i e f  
 
Wij spannen ons in om samen met branchegenoten en toeleveranciers: 
• Kennis en ervaring te delen over onze CO2-footprint en reductiemaatregelen (benchmarken, monitoring); 
• Technische ontwikkelingen in de markt te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van zuinige machines en voertuigen; 
• Eventueel gezamenlijk iets ontwikkelen of in te kopen. 
 
Om dit te realiseren gaan wij regelmatig naar relevante bijeenkomsten en nemen wij deel aan lopende initiatieven. 
In de jaarlijkse begroting van JdB groep wordt budget gereserveerd om dergelijk initiatieven te ondersteunen. Dit is in de post 
representatiekosten opgenomen, voor 2020 is hiervoor een bedrag opgenomen van: € 5.000. Dit is ook opgenomen in de 
directiebeoordeling en begroting voor het komende jaar.  
 
6 . 1  B i j g e w o o n d e  b i j e e n k o m s t e n  
 
CO2 Adviseurs  
In 2017 heeft I. Honkoop het Co2 Prestatieladder webinar van de organisatie CO2 Adviseurs gevolgd. I. Honkoop heeft begin 
2017 de functie binnen het bedrijfsbureau van dhr. R. den Nederlanden overgenomen. Middels deze webinar heeft zij 
kennis gemaakt met de Co2 Prestatieladder en hierover kennis opgedaan.  
 
De duurzame leverancier / Movares 
Wilco den Breejen heeft bijeenkomst Veiligheid op 6 februari 2018 bijgewoond. Deze klankbordbijeenkomst wordt 
georganiseerd door de Duurzame leverancier en Movares en zal naast veiligheid ook CO2 zaken behandelen.  
 
C-Creators 
In 2018 zijn Tim Rogier en Gerdo Lagerweij bij de masterclass van C-creators geweest met betrekking op circulariteit. Hier is 
verder vervolg aan gegeven door oriënterende gesprekken tussen de JdB Groep en C-creators. Dit heeft geresulteerd in een 
samenwerking welke in april 2019 zal starten. Op 29 november 2019 hebben Roeland den Breejen en Tim Rogier de finale 
bezocht van de uitreiking inzake circulariteit met CO2 aandacht betreffende woningbouwcoöperaties: 
 
Tim Rogier heeft in 2019 meegedaan aan het bouwprogramma MRA mbt o.a. CO2. 

 
 
Op 23 oktober 2020 heeft Tim Rogier in dit kader een bijeenkomst Circulaire inrichting van de openbare ruime (c-creators) 
bijgewoond. 

 
 
Infratech 
In 2018 hebben Tim Rogier en Wilco den Breejen de bijeenkomst en lezing bijgewoond van Wouter Truffino met betrekking 
tot duurzame startsups. 
Bouwcirculair 
Tim Rogier heeft in 2018 een seminair bijgewoond van Bouwcirculair 
 
Algemeen 
Door de ondersteuning van Bosmilieuadvies vindt tevens kennisuitwisseling plaats alsmede onderhoud e.d. van de 
milieubarometer. J. Bos, heeft op 14 juni 2017 deelgenomen aan de cursus CO2 prestatieladder voor adviseurs van Stimular / 
SKAO waarin alle onderdelen van de Co2 prestatieladder certificering zijn behandeld. Daarnaast is deelgenomen aan de 
cursus ISO 14001 / CO2 Prestatieladder van KIWA.  
 
 
6 . 2  L o p e n d e  i n i t i a t i e v e n  
 
Bijeenkomst 70 jaar den Breejen 
Op 16 september 2016 is er een bijeenkomst gehouden voor het 70-jarig bestaan van den Breejen. Alle klanten van de JdB 
groep waren uit genodigd voor de bijeenkomst en er waren veel klanten aanwezig. Voor de bijeenkomst was Margot Ribberink 
uitgenodigd, die een toespraak heeft gehouden over de klimaatveranderingen om het klimaat en CO2 bewustzijn te vergroten.  
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Presentatie JdB aan NICW  
De Nederlandse inkooporganisatie waarmee JdB groep samenwerkt is in 2017 bijeengekomen op het hoofdkantoor te 
hoofddorp. Wilco den Breejen heeft daarbij tekst en uitleg gegeven over de wijze van inkoop en het milieubeleid etc. van de 
JdB groep, mede met het oog op de nieuwe indeling werkwijze van JdB groep.  
 
Bijeenkomst leveranciers JdB groep (ZZP’ers) 
Er heeft in 2016 een bijeenkomst plaatsgevonden op locatie van JdB groep om met de leveranciers door te spreken over de 
gewijzigde zzp wetgeving. In dit overleg is de CO2 prestatieladder behandeld en is besproken hoe de leveranciers hier een 
bijdrage aan kunnen leveren. Door dit initiatief heeft JdB groep de CO2 reductie breder getrokken dan alleen het eigen 
personeel en is dit ook extern gecommuniceerd.  
 
Brandstofreductie zakelijk verkeer 
Wij bespreken regelmatig met de dealers c.q. leveranciers welke mogelijkheden er zijn om het brandstofverbruik van onze 
vrachtwagens, auto’s en (bestel)bussen omlaag te brengen. Dit is belangrijk voor ons, hierdoor wordt er bepaald welk type 
vrachtwagen, auto, bus er ingezet wordt voor welk soort werk. Er wordt geen verslag van gemaakt. 
 
Werkgroep Innovatie en Duurzaamheid, MKB-Infra 
Doel: Kennis opdoen van minder brandstof verbruik zakelijk verkeer en/of mobiele werktuigen. Onze rol hierin is meedenken 
en initiatieven inbrengen. Dit moet nog verder opgestart worden. 
 
SKAO 
JdB groep is lid van de SKAO geworden, voortvloeiend uit de CO2 certificering. Via de SKAO worden regelmatig innovatie 
bijeenkomsten georganiseerd. Met enige regelmaat worden deze door JdB groep bijgewoond. 
 
C-Creators 
In 2021 zal de samenwerking tussen C-Creators en JdB groep verder vorm gegeven worden. Als gevolg van Corona hebben 
dergelijke zaken op een lager pitje gestaan. C Creators richt zich op de energie transitie in de bouwwereld en werkt daarom 
samen met een groeiende groep bouwers en overheden. Zodoende kan effectief en efficiënt met kennisuitwisseling en -
opbouw gewerkt worden aan de nieuwe toekomst in bouwen. 
 
Duurzame leverancier 
JdB groep is lid van de Duurzame leverancier: 

 
 
Algemeen 
JdB groep is tevens lid van Transport en Logistiek Nederland en EVO en zal daar informeren over bijeenkomsten etc. inzake 
CO2. 
 
Plan van aanpak/communicatie 
In diverse projecten zoomt JdB in op de aspecten van CO2. Het behalen van gunningsvoordeel is nog niet aan de orde 
geweest maar JdB laat hiermee zien hoe er duurzaam gewerkt wordt. Een voorbeeld is opgenomen in de bijlage. 
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Bijlage 1 Milieubarometer rapport 2020 
 
  



M
ilieubarom

eterrapport

2020 (Totaal)

JdB
 groep B

V - JdB
 groep B

.V.
Sam

engesteld op 15 februari 2021



Inhoud

M
ilieu

............................................................................................................3
M

eerjarengrafiek m
ilieum

eter................................................................3
CO₂................................................................................................................4

Taartdiagram
 CO

2
................................................................................4

M
eerjarengrafiek CO

2
...........................................................................5

M
eerjarengrafiek CO

2 per om
zet............................................................6

CO
2-footprint (them

atisch) per om
zet....................................................7

CO
2-footprint (naar scope) per om

zet....................................................8
O

verige onderdelen
..........................................................................................9

K
engetallen.........................................................................................9

Invoergegevens..................................................................................11
M

aatregelen
......................................................................................12

M
ilieubarom

eter- 2020 (Totaal)
JdB groep BV - JdB groep B.V.

D
e M

ilieubarom
eter vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

en tabellen die de m
ilieubelasting van het bedrijf inzichtelijk m

aken. In dit rapport w
orden de

M
ilieubarom

eter uitkom
sten van JdB

 groep B
V - JdB

 groep B
.V. sam

engevat in enkele grafieken
en tabellen.

D
e M

ilieubarom
eter is een product van Stichting Stim

ular. Stichting Stim
ular verspreidt kennis

over D
uurzaam

 O
ndernem

en en ontw
ikkelt praktische instrum

enten voor het m
idden- en

kleinbedrijf en organisaties die daarm
ee vergelijkbaar zijn. Stichting Stim

ular is de w
erkplaats

voor D
uurzaam

 O
ndernem

en!
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M
eerjarengrafiek m

ilieum
eter
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Toelichting

D
eze grafiek toont de verdeling van

de m
ilieubelasting over de them

a’s.
D

e berekende m
ilieuscore is de

som
 van m

ilieuschade zoals fijn
stof, verzuring en het
broeikaseffect. D

e m
ilieubelasting

van het referentiejaar (m
eestal het

eerste jaar) is daarbij op 100%
gesteld.



CO₂
Taartdiagram

 CO
2 2020

G
oederenvervoer - 48,8%

M
obiele w

erktuigen - 44,2%
Z

akelijk verkeer - 4,86%
W

oon-w
erkverkeer - 0,368%

B
randstof &

 w
arm

te - 0,158%
Elektriciteit - 1,54%

▼
Toelichting

D
e cirkelgrafiek toont de verdeling

van de CO
2-uitstoot over de

them
a’s. H

oe groter de taartpunt,
hoe m

eer dit them
a bijdraagt aan

de totale CO
2-footprint van het

bedrijf.
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D
eze grafiek is een grafische

w
eergave van de CO

2-footprint in
ton CO

2 per jaar. H
oe groter een

them
a in deze grafiek, des te groter

is de bijdrage van dat them
a aan

de uitstoot van broeikasgassen. Aan
afval zijn geen CO

2-cijfers
toegekend.

Indien de CO
2-uitstoot

gecom
penseerd w

ordt, is de
hoeveelheid CO

2-com
pensatie

w
eergegeven in de blauw

e kolom
.



M
eerjarengrafiek CO

2 per om
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▼
Toelichting

D
eze grafiek is een grafische

w
eergave van de CO

2-footprint in
ton CO

2 per jaar. H
oe groter een

them
a in deze grafiek, des te groter

is de bijdrage van dat them
a aan

de uitstoot van broeikasgassen. Aan
afval zijn geen CO

2-cijfers
toegekend.

Indien de CO
2-uitstoot

gecom
penseerd w

ordt, is de
hoeveelheid CO

2-com
pensatie

w
eergegeven in de blauw

e kolom
.

D
eze grafiek is berekend per EU

R
O

zodat de uitkom
st m

inder
afhankelijk is van de bedrijfsgrootte
en beter vergelijkbaar is m

et vorige
jaren en/of andere bedrijven.



CO
2-footprint (them

atisch) per om
zet

CO₂-param
eter

CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit

0,00461
kW

h
/ !

0,556
kg

CO₂
/ kW

h
0,00257

kg
CO₂

/ !

Subtotaal
0,00257

kg
CO₂

/ !
Brandstof &

 w
arm

te
Aardgas voor verw

arm
ing

0,000140
m

3
/ !

1,88
kg

CO₂
/ m

3
0,000264

kg
CO₂

/ !

Subtotaal
0,000264

kg
CO₂

/ !
W

oon-w
erkverkeer

Personenw
agen

0,00315
km

/ !
0,195

kg
CO₂

/ km
0,000614

kg
CO₂

/ !

Subtotaal
0,000614

kg
CO₂

/ !
Zakelijk verkeer
Personenw

agen (in liters) benzine
0,0000640

liter
/ !

2,78
kg

CO₂
/ liter

0,000178
kg

CO₂
/ !

Personenw
agen (in liters) diesel

0,00103
liter

/ !
3,26

kg
CO₂

/ liter
0,00335

kg
CO₂

/ !
B

estelw
agen (in liters) diesel

0,00141
liter

/ !
3,26

kg
CO₂

/ liter
0,00458

kg
CO₂

/ !

Subtotaal
0,00812

kg
CO₂

/ !
M

obiele w
erktuigen

Schone benzine
0,0000379

liter
/ !

2,79
kg

CO₂
/ liter

0,000106
kg

CO₂
/ !

D
iesel

0,0226
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/ !
3,26

kg
CO₂

/ liter
0,0737

kg
CO₂

/ !

Subtotaal
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kg
CO₂

/ !
Goederenvervoer
Vrachtw

agen (in liters) diesel
0,0250

liter
/ !

3,26
kg

CO₂
/ liter

0,0815
kg

CO₂
/ !

Subtotaal
0,0815

kg
CO₂

/ !

CO₂-uitstoot
0,167

kg
CO₂

/ !

▼
Toelichting

D
eze CO

2-footprint laat zien
hoeveel broeikasgas w

ordt
uitgestoten en eventueel
gecom

penseerd door inkoop van
CO

2-com
pensatie. D

e
CO

2-em
issies zijn in deze footprint

gegroepeerd per them
a. In de

footprint is ook af te lezen w
at de

grootste bijdrage aan de
CO

2-uitstoot veroorzaakt.



CO
2-footprint (naar scope) per om

zet

Them
a

CO₂-param
eter

CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verw

arm
ing

B
randstof &

 w
arm

te
0,000140

m
3

/ !
1,88

kg
CO₂

/ m
3

0,000264
kg

CO₂
/ !

Personenw
agen (in liters) benzine

Zakelijk verkeer
0,0000640

liter
/ !

2,78
kg

CO₂
/ liter

0,000178
kg

CO₂
/ !

Personenw
agen (in liters) diesel

Zakelijk verkeer
0,00103

liter
/ !

3,26
kg

CO₂
/ liter

0,00335
kg

CO₂
/ !

B
estelw

agen (in liters) diesel
Zakelijk verkeer

0,00141
liter

/ !
3,26

kg
CO₂

/ liter
0,00458

kg
CO₂

/ !
Schone benzine

M
obiele w

erktuigen
0,0000379

liter
/ !

2,79
kg

CO₂
/ liter

0,000106
kg

CO₂
/ !

D
iesel

M
obiele w

erktuigen
0,0226

liter
/ !

3,26
kg

CO₂
/ liter

0,0737
kg

CO₂
/ !

Vrachtw
agen (in liters) diesel

G
oederenvervoer

0,0250
liter

/ !
3,26

kg
CO₂

/ liter
0,0815

kg
CO₂

/ !

Subtotaal
0,164

kg
CO₂

/ !
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit

Elektriciteit
0,00461

kW
h

/ !
0,556

kg
CO₂

/ kW
h

0,00257
kg

CO₂
/ !

Subtotaal
0,00257

kg
CO₂

/ !

CO₂-uitstoot
0,166

kg
CO₂

/ !
CO₂ Scope 3
Personenw

agen
W

oon-w
erkverkeer

0,00315
km

/ !
0,195

kg
CO₂

/ km
0,000614

kg
CO₂

/ !

Subtotaal
0,000614

kg
CO₂

/ !

▼
Toelichting

D
eze CO

2-footprint is conform
 de

eisen voor de CO
2-Prestatieladder

van SK
AO

 (Stichting
K

lim
aatvriendelijk Aanbesteden en

O
ndernem

en). D
e CO

2-uitstoot is
verdeeld over de scopes 1, 2 en 3.
Scope 1 is de directe uitstoot van
broeikasgassen door het bedrijf.
Scope 2 is de indirecte uitstoot
door elektriciteit, w

arm
te, stoom

,
zakelijke kilom

eters m
et privé

auto's en vliegverkeer. Scope 3 is
de overige uitstoot.



Overige onderdelen

2018
(1)

2018
(2)

2019
(3)

2019
(4)

2020
(5)

2020
(6)

Elektriciteit bedrijfspand

Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit
%

37,8
38,3

37,8
37,7

41,2
41,2

Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak
kW

h/m
2

56,0
29,1

53,9
26,7

52,8
28,6

B
randstoffen

Energie voor verw
arm

ing per gebouw
inhoud

m
3 gas eq./m

3
0,775

0,355
0,738

0,340
0,277

0,144

Afval

Afvalscheiding
%

O
ngesorteerd afval per m

edew
erker

kg/fte

G
esorteerd afval per m

edew
erker

kg/fte

Afval per m
edew

erker
kg/fte

Afval per om
zet

ton kg/ton !

G
evaarlijk afval per m

edew
erker

kg/fte

Vervoer

B
randstof m

obiele w
erktuigen per buitenm

edew
erker

liter diesel eq./fte
7.925

3.660
5.523

2.505
8.041

4.113

B
randstof m

obiele w
erktuigen per om

zet
liter diesel eq./ton !

2.574
2.431.533

1.540
1.562

2.262
2.027.830

B
randstof m

obiele w
erktuigen per eenheden

lt diesel eq./eenheden

B
randstof zakelijk w

egverkeer per m
edew

erker
liter diesel eq./fte

845
433

903
440

885
453

Zakelijke kilom
eters per m

edew
erker

km
/fte

13.350
6.846

14.274
6.960

13.983
7.153

Zakelijke kilom
eters per eenheden

km
/eenheden

B
randstof goederenvervoer (op de w

eg) per eenheden
lt diesel eq./eenheden

Totaal voertuigbrandstof per eenheden
liter diesel eq./eenheden

K
osten

Totale m
ilieukosten per m

edew
erker

!/fte
0

0

▼
Toelichting

D
e kengetallen hiernaast vertalen

de jaargegevens zoals totaal
elektriciteitsverbruik naar m

eer
begrijpelijke getallen zoals kW

h/m
2

vloeroppervlak of
afvalscheidingspercentage.
K

engetallen m
aken het ook

m
ogelijk de m

ilieuprestatie m
et

grotere of kleinere organisaties te
vergelijken.

K
engetallen

1
2018 Totaal

2
2018 eerste halfjaar

3
2019 Totaal

4
2019 eerste halfjaar

5
2020 Totaal

6
2020 eerste halfjaar
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2018
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2019
(3)

2019
(4)

2020
(5)

2020
(6)

Totale m
ilieukosten als percentage van de om

zet
%

0
0

Afvalkosten als percentage van de om
zet

%

K
osten zakelijk verkeer per m

edew
erker

!/fte

K
osten goederenvervoer t.o.v. de om

zet
%

B
edrijfsvoering

Vloeroppervlak per binnenm
edew

erker
m

2/fte

G
rondstoffen

G
rondstof 1 per m

edew
erker

xxx/fte

K
engetallen

1
2018 Totaal

2
2018 eerste halfjaar

3
2019 Totaal

4
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5
2020 Totaal

6
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2018
(1)

2018
(2)

2019
(3)

2019
(4)

2020
(5)

2020
(6)

B
edrijfsgegevens

M
edew

erkers
fte

122
125

122
122

133
130

O
m

zet
!

37.559.000
18.817

43.765.000
19.570.000

47.281.000
26.370

Vloeroppervlak gebouw
m

2
3.810

3.810
3.810

3.810
4.132

3.810
G

ebouw
inhoud

m
3

22.920
22.920

22.920
22.920

23.919
22.920

Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit

kW
h

213.352
110.780

205.526
101.828

218.185
109.093

W
aarvan nachtverbruik

kW
h

80.648
42.434

77.712
38.351

89.808
44.904

B
randstof &

 w
arm

te
Aardgas voor verw

arm
ing

m
3 gas eq.

17.774
8.131

16.924
7.782

6.617
3.309

W
oon-w

erkverkeer
Personenw

agen
km

117.268
93.674

143.300
72.416

148.895
58.737

Zakelijk verkeer
Personenw

agen (in liters) benzine
liter

2.354
X

1.924
1.167

3.024
1.512

Personenw
agen (in liters) diesel

liter
42.917

21.779
48.194

23.772
48.628

24.314
B

estelw
agen (in liters) diesel

liter
58.104

32.325
60.293

28.939
66.445

33.223
M

obiele w
erktuigen

Schone benzine
liter

7.534
5.241

1.678
678

1.793
896

D
iesel

liter brandstof
960.365

453.015
672.340

305.073
1.067.930

533.965
G

oederenvervoer
Vrachtw

agen (in liters) diesel
liter

1.196.629
596.970

1.184.562
619.721

1.181.388
590.694

Invoergegevens

1
2018 Totaal

2
2018 eerste halfjaar

3
2019 Totaal

4
2019 eerste halfjaar

5
2020 Totaal

6
2020 eerste halfjaar



N
r.

M
om

ent
Status

Jaar

▼
Toelichting

D
eze m

aatregelenlijst geeft w
eer

w
elke van de m

aatregelen uit de
M

ilieubarom
eter al zijn uitgevoerd

en w
elke nog in de planning staan.

D
e m

aatregelen uit de lijst die nog
niet beoordeeld zijn of w

elke niet
van toepassing zijn, zijn niet
opgenom

en in deze tabel.

M
aatregelen m

et het blauw
e

'rijkslabel' erachter zijn 'erkende
m

aatregelen' conform
 het

activiteitenbesluit.

M
aatregelen



   
 

 

Bijlage 2  Communicatieplan 2019-2024 CO2 prestatieladder 
 

Inleiding 
JdB groep spant zich in om verantwoord te ondernemen en milieu is hier een fundamenteel onderdeel van. De richtlijnen die wij 

hiervoor gebruiken zijn o.a. de ISO 14001:2015 en de CO2 Prestatieladder. Om hier op een juiste manier, eenduidige communicatie 

over te voeren is dit plan opgesteld. Het geeft handvatten om de interne en externe communicatie met betrekking tot ons 

milieubeleid en ons CO2 – reductiebeleid vorm te geven en uit te dragen. 

 
 

Belang van communicatie 
Het voeren van een helder en eenduidig communicatiebeleid is van belang bij het verkrijgen van naamsbekendheid en 

een positief imago voor JdB groep. Een hoge naamsbekendheid en een positief imago dragen vervolgens op een 

positieve wijze bij aan het behouden en genereren van omzet en marktaandeel. Communicatie is voor het bereiken van 

de doelstellingen, welke jaarlijks worden bepaald, van groot belang. Immers door een goede en gestructureerde 

communicatie worden zowel intern als extern de betrokken partijen getriggerd om zich in te zetten voor een beter 

milieu. Een beter milieu begint tenslotte bij jezelf en samen bereik je meer. Er zijn twee soorten communicatie die in dit 

plan worden gebruikt, te weten de structurele en de ad hoc. In dit plan worden beide soorten communicatie uitgewerkt 

en toegelicht. 

 

Verantwoordelijke personen 
De communicatie over de CO2 aspecten in de bedrijfsvoering van JdB groep wordt aangestuurd door de directie, 

vertegenwoordigt door Wilco den Breejen. Hij bewaakt het proces en draagt zorg ervoor dat er gestructureerd en consistent 

gecommuniceerd wordt binnen en buiten het bedrijf. 
 

Aanspreekpunt voor informatie over en degene die broninformatie aanlevert aan degene die de communicatie aanstuurt 

over de CO2 aspecten van de bedrijfsvoering is Peter van Aenen (KAM-coördinator) met ondersteuning door Irene Honkoop. 

Zij zijn degenen die nieuwe versies van de Carbon Footprint opstelt via de Milieubarometer en het milieu- en energie-

aspectenregister bijhoudt en tevens het kwaliteitsmanagement hier omheen bewaakt met ondersteuning van 

Bosmilieuadvies. Peter van Aenen heeft ook de taak om te zorgen dat alle officiële stukken met betrekking tot de CO2 

prestatieladder op de website te vinden zijn. 

 

Interne communicatie 
De interne doelgroepen zijn in principe alle medewerkers van JdB groep (Directie en medewerkers). Bij de structurele 

communicatie moeten alle medewerkers geïnformeerd worden. Voor wat betreft de communicatie wordt de doelgroep door 

de leidinggevenden geïnformeerd, minimaal 2 maal per jaar. De leidinggevenden dienen er dan voor te zorgen dat, indien 

nodig, de eigen medewerkers worden geïnformeerd. 

 

Interne communicatiedoelstellingen 
Het doel van de interne communicatie is om de medewerkers bewust en betrokken te houden bij ISO 14001:2015 en de CO2 

prestatieladder. Alleen samen kunnen we de milieudoelstellingen behalen en mede daarom is het belangrijk om de mede-

werkers goed te informeren. Het streven is om zowel vanuit de directie maar ook via de werkvloer de implementatie van ISO 

14001:2015 en de CO2 prestatieladder te bewerkstelligen en om ideeën voor verbeteringen kenbaar te maken en door te 

voeren. 

 

De volgende concrete communicatiemiddelen en doelen zijn vastgelegd: 
 
 

Doelstelling 

 

Middel 

 

Invulling 

 

Frequentie 

 

Medewerkers zijn en worden 

geïnformeerd over ISO 

14001:2015 en de CO2 

prestatieladder en de daaraan 

gekoppelde doelstellingen. 

 

Toolbox 
 

Bijeenkomsten / 

events Teamoverleg 

Individueel Interne 

nieuwsbrief 

 

Bekendmaking (nieuw) en 

bewustwording beleid en 

doelstellingen. 

 

Jaarlijks en indien 

nodig. 

 

Medewerkers worden 

betrokken bij het opstellen 

van de milieu gerelateerde 

doelstellingen. 

 

Mail 

Teamoverle

g 

Individuele gesprekken 

 

Interne nieuwsbrief 

 

Gezamenlijk beleid voor het 

nieuwe jaar bespreken of 

doelstellingen aanpassen. Input 

medewerkers is hierbij van 

groot belang. 

 

Ad hoc. 

 



   
 

 

Externe communicatie 

Tenminste 2x per jaar wordt het milieubeleid, via de website gecommuniceerd. Tevens wordt deze en alle andere informatie 

die betrekking heeft op de CO2 prestatieladder en aan de hand waarvan het certificaat is afgegeven bijgehouden op de 

website. De volgende zaken worden daar ook in meegenomen: de kwalitatieve en kwantitatieve reductiedoelstellingen ten 

opzichte van de bedrijfsvoering van JdB groep B.V. (scope 1 & 2 volgens de definitie van Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden en Ondernemen zoals beschreven in het handboek CO2 Prestatieladder, versie 3.1. en de Carbon Footprint). 

 

Externe doelgroepen (stakeholders) 
De doelgroepen waar JdB groep mee samenwerkt om mogelijke CO2-reductie te realiseren zijn: 

- Afnemers; 

- Leasemaatschappijen/ dealers; 

- Toeleveranciers; 

- Installateurs; 

- Belangenorganisaties (b.v. Stichting Natuur & Milieu); 

- Bedrijven in de nabijheid; 

- Overheden 

- Inhuurbedrijven 

- Samenwerkende bedrijven 

 

Externe communicatiedoelstellingen 
De doelstelling is om breed uit te dragen dat JdB groep zich wil inzetten voor een beter milieu en dat dit, wanneer dit met 

zoveel mogelijk partijen (klanten/berijders/stakeholders) wordt gedaan, een significante CO2-reductie zal opleveren. 

 

Praktische uitvoering 
JdB groep heeft op haar website een apart bladzijde/webpagina met alle CO2 relevante zaken welke JdB groep met haar 

publiek wil delen. Bijvoorbeeld de deelname aan de milieubarometer. Zo zal de aanschaf van nieuwe apparatuur worden 

gedeeld met expliciete vermelding van verbeterde CO2 waarden. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van de hybride kraan. 

Op de website zullen tevens de grafieken van de milieubarometer komen voor zover relevant. 

 

Om te voldoen aan de eis van versie 3.1 zal JdB groep cf. procedure (publicatie website) het systeem publiceren.  

 

In haar aanbiedingen/offertes zal JdB groep aandacht gaan besteden aan haar CO2 beleid en daarbij haar aanbiedingen ook 

insteken met de CO2 uitgangspunten van de portfolio CO2 

 

Binnen het bedrijf zal een toolbox worden gehouden expliciet over het gebruik van de machines, vrachtwagens e.d. ten 

aanzien van CO2-reductie. Hierbij zal tevens de CO2 certificering en de visie van JdB groep gedeeld worden. 

 

Buiten het bedrijf zal JdB groep met name via haar website communiceren en inzicht geven in de CO2-prestaties en daarbij ook 

een stukje analyse van de gegevens verzorgen. 

  



   
 

 

Bijlage 3 Zelfevaluatie 
 

  



Zelfevaluatie CO2-Prestatieladder 20
22,5

Niveau Min eis Max Score
1 20 25 25 A 40% 8 10 10
2 20 25 25 B 30% 6 7,5 7,5
3 20 25 20 C 20% 4 5 5
4 20 25 D 10% 2 2,5 2
5 20 25 24,5

A 40% 8 10 10
Niveau Min eis Max Score B 30% 6 7,5 7,5

1 20 25 25 C 20% 4 5 5
2 20 25 25 D 10% 2 2,5 2
3 20 25 25 24,5
4 20 25
5 20 25 A 40% 8 10 8

B 30% 6 7,5 7,5
C 20% 4 5 5

Niveau Min eis Max Score D 10% 2 2,5 2,5
1 20 25 25 23
2 20 25 25
3 20 25 25 A 40% 8 10 0
4 20 25 B 30% 6 7,5 0
5 20 25 C 20% 4 5 0

D 10% 2 2,5 0
0

Niveau Min eis Max Score
1 20 25 20 A 40% 8 10 0
2 20 25 20 B 30% 6 7,5 0
3 20 25 25 C 20% 4 5 0
4 20 25 D 10% 2 2,5 0
5 20 25 0

  Voldaan? 1
2
3
4
5

JA!
JA!
NEE
NEE

Niveau Niveau behaald?

Continue verbetering
Eisen aan projecten
Verplichte internetpublicatie
Contributie aan de SKAO

Algemene eisen

Naam organisatie:
Datum ladderbeoordeling:

JDB Groep
22-12-2020

Algemene eis JA!

totaal

Invalshoek Weegfactor Gew. min

Auditchecklijsten CO2-bewust Certificaten

A= Inzicht (40%)

D= Participatie (10%)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 4

Niveau 5
totaal

totaal

totaal

Eis niveau totaal: ≥ 22,5 (=90%)

Score Auditchecklijsten

Gew. max Gewogen score

C= Transparantie (20%)

B= Reductie (30%)

Eis invalshoek x niveau: ≥ 20

Niveau 3

totaal

ja
ja
ja
ja



   
 

 

Bijlage 4 Maatregellijst 2020 
 
  



JdB groep
Title

Global Measurement

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 7 889 ton

Omzet 47,28 miljoen Euro 166,85 ton/miljoen Euro

Personeelsleden 133 FTE 59,32 ton/FTE

Overview Of Measures

Logistiek & transport

Aanschaf zuinigere vrachtwagens
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Bij aanschaf nieuwe vrachtwagens is laag brandstofgebruik volgens marktstandaard
een keuzecriterium

Geïmplementeerd op 04/2016

Categorie B
Bij aanschaf nieuwe vrachtwagens wordt gekozen voor vrachtwagen met
brandstofverbruik dat minimaal 15% lager ligt dan de standaard in de markt

Geïmplementeerd op 01/2017

Categorie C
Bij aanschaf nieuwe vrachtwagens wordt gekozen voor vrachtwagen met
brandstofverbruik dat minimaal 30% lager ligt dan de standaard in de markt

Gepland voor 01/2020

Afweging rijden/varen
Integrale maatregel

Categorie B
Indien mogelijk en zinvol krijgt varen de voorkeur boven rijden. Deze afweging is
procedureel vastgelegd

Geïmplementeerd op 12/2015

Controle juiste bandenspanning vrachtauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Jaarlijkse controle bandenspanning bij alle vrachtauto's Geïmplementeerd op 12/2013

Categorie B 3 maandelijkse controle bandenspanning bij alle vrachtautos's Geïmplementeerd op 12/2014

Gebruik efficiëntere diesel
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
20% tot 50% van gebruikte brandstof is speciale diesel die aantoonbaar tenminste
3% brandstofbesparing oplevert t.o.v. gebruik van normale diesel.

Niet ingevuld

Categorie B
Ten minste 50% van gebruikte brandstof is speciale diesel die aantoonbaar
tenminste 3% brandstofbesparing oplevert t.o.v. gebruik van normale diesel.

Niet ingevuld

Categorie C
Ten minste 75% van gebruikte brandstof is speciale diesel die aantoonbaar
tenminste 3% brandstofbesparing oplevert t.o.v. gebruik van normale diesel.

Niet ingevuld

Gebruik energiezuinige banden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B
Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met
energielabel B of beter.

Geïmplementeerd op 01/2018

Categorie C
Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met
energielabel A of beter.

Niet ingevuld

Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof
Duurzame energie

Categorie B
10% - 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare
brandstof.

Niet ingevuld

Categorie C
Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar
hernieuwbarebrandstof.

Niet ingevuld
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Koeling vrachtwagen: gebruik standairco
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C Toepassing standairco op vrachtwagens. Minimaal één systeem in gebruik. Niet ingevuld

Lean and Green Logistics
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bedrijf heeft de Lean & Green Award. Niet ingevuld

Categorie B Bedrijf heeft één Lean & Green Star. Niet ingevuld

Categorie C Bedrijf heeft twee of drie Lean & Green Stars. Niet ingevuld

Rijden op aardgas (LNG of CNG)
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B
1% van vrachtwagens (in eigendom of lease) bestaat uit vrachtwagens die rijden op
aardgas.

Niet ingevuld

Categorie C
5% van vrachtwagens (in eigendom of lease) bestaat uit wagens die rijden op
aardgas.

Niet ingevuld

Stimuleren zuinig rijden door Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Minstens 75% van de chauffeurs is op cursus "het nieuwe rijden" geweest en krijgt
elke 5 jaar opfriscursus

Geïmplementeerd op 12/2015

Categorie B
Minstens 90% van de chauffeurs is op cursus "het nieuwe rijden" geweest en krijgt
elke 5 jaar opfriscursus.

Geïmplementeerd op 12/2015

Stimuleren zuinig rijden door Monitoring
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar bestuurders. Geïmplementeerd op 12/2015

Categorie B
Toepassing brandstofmanagementsysteem met registratie van rijgedrag en directe
terugkoppeling aan chauffeur

Geïmplementeerd op 01/2015

Categorie C
Toepassing black box systeem met directe terugkoppeling en feedback vanuit
organisatie (Toolbox meeting oid).

Niet ingevuld

Tegengaan stationair draaien vrachtwagens
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Bedrijf maakt afspraken met chauffeurs over het tegengaan van stationair draaien
en kan dit aantonen.

Geïmplementeerd op 01/2016

Categorie B
Start-stop systeem toegepast bij < 25% van in gebruik zijnde vrachtwagens
(eigendom, lease).

Geïmplementeerd op 01/2016

Categorie C
Start-stop systeem toegepast bij >25% van de in gebruik zijnde vrachtwagens
(eigendom, lease).

Geïmplementeerd op 01/2016

Toepassing hybride vrachtwagens
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C Minimaal één hybride vrachtwagen in gebruik Gepland voor 12/2020

Verwarming vrachtwagen: standkachel i.p.v. koelwater van de motor
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B
Standkachel i.p.v. koelwater van de motor toepast bij minder dan 75% van de
vrachtwagens

Geïmplementeerd op 01/2016

Categorie C
Standkachel i.p.v. koelwater van de motor toepast bij meer dan 75% van de
vrachtwagens

Gepland voor 01/2020
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Zero CO2-emissie vrachtwagen
Elektrificeren

Categorie B
1% van vrachtwagens (in eigendom of lease) bestaat uit zero CO2-emissie
vrachtwagens.

Niet ingevuld

Categorie C
5% van vrachtwagens (in eigendom of lease) bestaat uit zero CO2-emissie
vrachtwagens.

Niet ingevuld

Not Selected Activities Title

Not Selected Activities
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Bijlage 5 Voorbeeld project Duurzaam werken (CO2) 
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CRITERIUM DUURZAAM WERKEN  Doelstelling Reduceren CO2 uitstoot en verlagen milieubelasting. 
 

Al lange tijd is de kennis en kunde voor handen om de transitie naar de circulaire toekomst in te zetten. Het Programma 
Duurzaam 2015-2018, “Haarlemmermeer naar een Circulaire Samenleving”, is de basis daarvoor en geeft aan hoe 
stapsgewijs aan de transitie van het lineaire ‘nu’ naar een circulaire toekomst wordt toegewerkt. Vanuit het programma 
Duurzaam 2015-2018 en uw inkoopbeleid streeft u naar de volgende duurzaamheidsdoelen: 

• Haarlemmermeer wordt energieleverend. 
• Grondstoffen worden zo lang mogelijk in de kringloop gehouden. 
• De verschillende ecosystemen in Haarlemmermeer sterk maken in kwaliteit en kwantiteit. 
• In de Haarlemmermeer wordt een zo duurzaam mogelijk en klimaatbestendig watersysteem ontwikkeld. 
• Bijdragen aan de energietransitie, CO2-reductie en circulaire economie. 

 

U hecht een grote waarde aan leveranciers die maatschappelijk betrokken zijn en werk maken van (innovatie) duurzame 
oplossingen. JdB groep herkent zich in het beoogd profiel. Wij zijn een vertrouwd uitvoeringspartner van de gemeente en 
een specialist in de gevraagde woonrijpwerkzaamheden. Bovendien kleurt JdB steeds groener. Het afgelopen decennium 
hebben we duurzame keuzes gemaakt om te komen tot CO2-reductie. Sinds 2014 is ons milieuzorgsysteem NEN-EN-
ISO14001 Kiwa-gecertificeerd. We gebruiken de Milieubarometer voor het bepalen van onze CO2 footprint en vanuit een 
eigen programma ‘JoB’ richten wij ons – met succes – op het creëren van werkplekken en het begeleiden van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat geleid heeft tot de hoogste trede van de PSO ladder. 
 
1. Inzet duurzame brandstoffen en maatregelen i.r.t. transport en bouwlogistiek 
JdB groep overtuigt u als gemeente Haarlemmermeer met een duurzame werkwijze, op maat voor Quatrebras. Wij hebben 
de gevraagde werkzaamheden en hoeveelheden doorgrond. Op voorhand hebben wij aantal vrachten, reisafstanden, 
draaiuren en brandstofverbruik in beeld gebracht. Kenmerkend is onze aanpak met depotlocaties en materieel in eigen 
beheer. Wij hebben keuzes gemaakt die resulteren in een absoluut minimum in: aantal vrachten, reisafstanden, aantal 
draaiuren en brandstofverbruik. 
 

Transport Hoeveel-
heid 

Bestemming Aantal 
vracht 

Afstand 
vracht 

Afstand 
totaal 

Diesel 

Afvoer hydr. menggranulaat 234 ton Kudelstaart MHW24 7 17,6 km 247 km 99 ltr 
Afvoer teervrij asfalt 274 ton Kudelstaart MHW24 8 17,6 km 282 km 113 ltr 
Vervoeren zand/klei naar depot gemeente 14.417 m3 N.t.b. binnen 5 km 701 5 km 7.010 km 2.804 ltr 
Aanvoeren zand (1 km) 8.377 m3 N.t.b. binnen 1 km 408 1 km 816 km 326 ltr 
Leveren menggranulaat 3.232 ton Vijfhuizen SPW1175 93 6,5 km 1.209 km 484 ltr 
Leveren straatzand 647 m3 Amsterdam RDW30 32 13,4 km 858 km 343 ltr 
Leveren brekerzand 795 m3 Amsterdam VLW12 39 15 km 1.170 km 468 ltr 
Leveren cementspecie 104 m3 Vijfhuizen SPW1175 6 6,5 km 78 km 31 ltr 
Leveren stampbeton 157 m3 Vijfhuizen SPW1175 9 6,5 km 117 km 47 ltr 
Leveren bodemverbeteraar, zeef 0-10 mm 164 m3 Lijnden HFW298 5 3,6 km 36 km 14 ltr 
Leveren bomengrond 2.556 m3 Nieuwveen BLK45 112 21,8 km 4.883 km 1.953 ltr 
Leveren teelgrond 54 m3 Nieuwveen BLK45 3 21,8 km 131 km 52 ltr 

totaalsom      6.734 ltr 
 

Maximaliseren transport volume - JdB rijdt met trailers voorzien van aluminium bakken. Door het gebruik van lichtgewicht 
aluminium bakken maximaliseren wij de hoeveelheid materiaal per vracht binnen de geldende verkeersregels. EFFECT: 
Een groot en efficiënt volume van 35 ton per vracht. Dieselverbruik van trailers ligt gemiddeld op 2,5 km/ltr (zie tabel). 
 

Minimaliseren reisafstanden - In Kudelstaart Mijnsherenweg (MHW24, 17,6 km) en Nieuwveen Blokland (BLK45, 21,8 
km) bevinden zich onze erkende inrichtingen voor de acceptatie, verwerking en bewerking van grond, (beton)puin en 
teervrij asfalt. Wij accepteren, bewerken en leveren grondstoffen onder de richtlijnen van de BRL9335 protocol 1. 
Daarnaast hebben wij depotlocaties op nog kortere afstand geselecteerd (zie tabel).  EFFECT: Alle depotlocaties liggen 
op korte reisafstand van nog geen 4 km tot slechts maximaal 22 km van de projectlocatie.  
 

Inkoop 7.000 liter biodiesel voor transport - Wij zetten ons JdB-materieel in. Ultramodern, duurzaam en uitstekend 
onderhouden materieel in eigen beheer. Onze vrachtauto’s zijn voorzien van EURO6-motoren en uitgerust met een start-
stop systeem. Als brandstof wordt Traxx Zero Diesel gebruikt. Deze diesel heeft een grote biodiesel B100 component. 
Door gebruik te maken van deze TRAXX brandstof, reduceren wij gemiddeld 3,7% CO2 en wordt het gebruik van fossiele 
brandstof geminimaliseerd. Wij kopen voor het project Quatrebras 7.000 liter biodiesel in voor ons transportmaterieel. 
Daarnaast zijn onze vrachtauto’s ook voorzien van Ad-Blue tanks wat de uitstoot van NOX reduceert. EFFECT: 3,7% 
minder CO2 uitstoot dan met reguliere diesel (7.000 ltr x 3,23 kg CO2/ltr = 22.610 kg CO2 regulier → -3,7% = 837 
kg CO2 reductie). Inzet van EURO6 materieel levert een brandstofbesparing (emissiebesparing) van 2 tot 6 % 
vergeleken met EURO5 (7.000 ltr x 3,23 kg CO2/ltr = 22.610 kg CO2 EURO5 → -4% = 904 kg CO2 reductie).. Het 
gebruik van Ad-Blue voorkomt de uitstoot van NOX door bij de verbranding gevormde stikstofoxiden om te zetten in 
elementair stikstof en water.  
 

2. Inzet duurzame brandstoffen en maatregelen op de bouwplaats 
Duurzaam werken: medewerkers & bouwplaats-inrichting - Onze schaftkeet heeft zonnepanelen. Onze medewerkers 
carpoolen vanaf JdB locatie hoofddorp, tenzij de woon-werk afstand korter is. EFFECT: Exposure in duurzaam werken. 
 

Elektrisch bemalen. Wij passen 2 tot 3 elektrische bemalingspompen toe. Deze sluiten wij aan op 1 aggregaat, een 
35kVA super silent op biobrandstof. EFFECT: Slechts één aandrijvend aggregaat. Gebruik biodiesel met 3,7% CO2 

reductie. Een gepatenteerd Clean Air roetfilter zorgt, door het afvangen en naverbranden van roetdeeltjes, voor een 
reductie van roetuitstoot tot bijna 0. 
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Inkoop 40.000 liter biodiesel voor de bouwplaats. 
Wij zetten ons JdB-materieel in. Ultramodern, 
duurzaam en uitstekend onderhouden materieel in 
eigen beheer. Ons materieel is voorzien van 
minimaal stage III-motoren en uitgerust met een 
start-stop systeem. Als brandstof wordt net als in ons 
transportmaterieel Traxx Zero Diesel gebruikt met het 
hiervoor genoemde voordeel op gebied van CO2.  Wij 
kopen voor het project Quatrebras 40.000 liter 
biodiesel in voor ons bouwplaatsmaterieel. EFFECT: 
3,7% minder CO2 uitstoot dan met reguliere diesel 
(40.000 ltr x 3,23 kg CO2/ltr = 129.200 kg CO2 regulier 
→ -3,7% = 4.780 kg CO2 reductie).  
 

3. Maatregelen ten aanzien van leveranciers & onderaannemers 
Biodiesel projectbreed inzetten - Onze onderaannemers op de bouwplaats zijn meegerekend in de bovenstaande tabel 
en hiervoor wordt dus ook biodiesel door ons ingekocht. Daarnaast hebben wij gericht gekeken naar onze leveranciers, 
de aanvoer van straatmaterialen is maatgevend. Wij zijn met de transporteur inzet van uitsluitend EURO6 vrachtwagens 
met groot volume opleggers overeengekomen, waarbij de brandstof biodiesel is. EFFECT: Het verbruik van de EURO6 
vrachtwagens bedraagt gemiddeld 3,25 km/L met circa 200 m2 bestrating per vracht. Altijd volle vrachten, zie ook depot 
en transportroute. De 3,7% minder CO2 uitstoot door biodiesel is ook hier verzekerd. 
 

Afvoeren en leveren in eigen beheer - JdB levert grondstoffen in eigen beheer. Met de gekozen werkwijze en onze eigen 
depotlocaties in de lokale omgeving is de transportroute eenduidig en efficiënt. Wij zijn niet afhankelijk van derden in het 
plannen van transport, bovendien werken wij in onze eigen regio. Het combineren van ritten aan-/afvoer op het project als 
met vrachtritten buiten het project is dagelijks ónze uitdaging. EFFECT: Tabel pag. 1 rekent met km’s heen én terug (leeg), 
de praktijk leert dat wij > 60% van onze ritten combineren. Verdergaande CO2 reductie door slim werken. 
 

Organiseren depot en transportroute - Wij richten een vaste depotlocatie en aanrijroute naar het project in. Wij 
informeren onze toeleveranciers hierover. Materialen worden in volle vrachten just-in-time, buiten de spits, direct in het 
werkvak geleverd, overtollig materiaal komt in depot te staan. EFFECT: Altijd aanvoer van volle vrachten, buiten de 
files. Op moment dat het gevuld is bevoorraden wij vanuit het depot en roepen wij geen deelvrachten af. De informatieaan 
leveranciers voorkomt zoekend transport, levering op een verkeerde locatie en onnodige CO2-uitstoot. 
 

Menukaart - sámen duurzaam en circulair bouwen - Duurzaam en circulair werken betekent samenwerken. JdB groep 
is actief deelnemer in diverse duurzame programma’s en samenwerkingsverbanden. Zo zijn wij een actief partner van het 
bouwprogramma van C-creators: aanjager van een circulaire economie en participeren wij in de circulair economy 
challange van KPMG. Een circulaire economie opstarten begint al bij het ontwerp. Duurzame maatregelen kennen veelal 
hun oorsprong in het formuleren van eisen en ambities door de opdrachtgever waarop de markt reageert. JdB is echter 
proactief en neemt u met behulp van een projectspecifieke door ons samengestelde menukaart, als opdrachtgever mee 
in de mogelijkheden om Quatrebras duurzamer en circulairder te maken, hetgeen aansluit bij de doelstellingen van de 
gemeente Haarlemmermeer.  In onze menukaart redeneren we vanuit twee circulaire principes in onze ontwerp- en 
uitvoeringsprocessen:  
� Principe 1: Wij passen zoveel mogelijk hergebruikte of hernieuwbare materialen toe.  
� Principe 2: Alle toegepaste materialen zijn einde levensduur 100% terug te brengen 

in de kringloop (minimaal gelijkwaardig of hoogwaardiger op de ladder van Lansink).  
EFFECT: Wij richten een ‘platform’ in tot samen circulair bouwen.  Wij nemen u en 
uw beheerder mee in mogelijkheden voor elk afzonderlijk ontwerponderdeel en te leveren 
product of grondstof. Aan de hand van de ladder van Lansink en Trias Materialica maken 
wij continue onderbouwde afwegingen wat resulteert in een ‘menukaart’ met 
mogelijkheden om de meest duurzame materialen en circulaire toepassingen in het project 
te verwezenlijken. U blijft zelf aan het stuur en maakt de keuzes, passend bij uw budget! 
 

JdB groep – duurzaam in de keten - Maatregelen en resultaten die bedrijfsbreed en in onze keten van leveranciers en 
onderaannemers van kracht zijn ten behoeve van CO2-reductie: 
▪ JdB werkt conform NEN-EN-ISO14001 milieuzorgsysteem, aantoonbaar middels KIWA-certificaat. 
▪ JdB staat op trede 3 van de CO2 prestatieladder. 
▪ JdB geeft via de Milieubarometer openbaar inzicht in haar prestaties op CO2 gebied. Wij zetten jaarlijks stappen in 

onze netto CO2 uitstoot: 2015 = 7.265 ton, 2016 = 7.109 ton (-2,1%) en 2017 = 6.855 ton (-5,6%)! 
▪ JdB fleetmanagement. Ons materieel verkeert dankzij onze eigen onderhoudsgarage in uitstekende staat. Via ons 

fleetmanagementsysteem is exact in beeld welke materieel onderhoud behoeft. Gediplomeerde monteurs zijn 
geschoold in de nieuwste technieken. Materieel draait op biologisch afbreekbare motor- en hydrauliekolie.  
Bandenspanningscontrole is dagelijkse routine en automatisch geregeld wat het brandstofverbruik reduceert.  

▪ JdB Driver performance (DP). DP is een digitaal monitoringssysteem waar ons hele wagenpark mee uitgerust is. 
Met DP is er zowel bij de chauffeur als op afstand, live inzicht in het verbruik van de vrachtauto en het rijgedrag van 
de chauffeur. Dagelijks wordt het rijgedrag van de chauffeurs door middel van een cijfer beoordeeld door DP. Hiermee 
creëren we bewustwording en worden medewerkers gestimuleerd om ook op dit vlak optimaal te presteren. 
Praktijkervaringen tonen een brandstofbesparing aan van gemiddeld 10% dankzij trainingen en DP. 

▪ JdB opleiding. Al onze machinisten en chauffeurs hebben een cursus gevolgd voor het “nieuwe draaien” of het 
“nieuwe rijden”, waarmee we bewustwording creëren bij ons personeel met CO2 reductie tot gevolg. 

Materieel op de 
bouwplaats 

Draaiuren Dieselverbruik  
-regulier- 

Diesel 

Vrachtauto 8x8 40 uur 16 ltr/uur 640 ltr 
Vrachtauto trailer 112 uur 16 ltr/uur 1.792 ltr 
Rupskraan 8 ton 385 uur 10 ltr/uur 3.850 ltr 
Rupskraan 13 ton 266 uur 12 ltr/uur 3.192 ltr 
Rupskraan 22 ton 205 uur 15 ltr/uur 3.075 ltr 
Rupskraan 28 ton 85 uur 17 ltr/uur 1.445 ltr 
Mobiele kraan 175 uur 9 ltr/uur 1.575 ltr 
Shovel 1.195 uur 12 ltr/uur 14.340 ltr 
Tractor + kipper 96 uur 6 ltr/uur 576 ltr 
Knikmops 1.520 uur 5 ltr/uur 7.600 ltr 
Trilwals 102 uur 5 ltr/uur 510 ltr 

totaalsom   38.595 ltr 



   
 

 

Bijlage 6 Scope 3 Bijlagen 
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1 Inleiding 
De JdB groep is nog gecertificeerd voor niveau 3 van de CO₂ prestatieladder en wil naar niveau 5 van 

de ladder. 

 

Een van de verplichte eisen die daaraan gekoppeld zijn betreft het uitvoeren van een ketenanalyse. 

Aangezien JdB Groep valt onder de categorie middelgroot bedrijf moeten een 2-tal analyses gemaakt 

worden).  De ketenanalyses die moet worden bepaald, wordt gedaan op basis van een analyse van CO₂ 

-emissies in de waardeketen binnen het bedrijf, zowel upstream als downstream. Deze emissies 

worden ook wel de Scope 3 emissies genoemd.  De up- en downstream emissies zijn de emissies als 

gevolg van de diensten die JdB Groep levert en de inkoop van goederen en diensten daarvan. 

De scope 1 en 2 emissies van de JdB Groep zijn afkomstig uit een analyse van de verbruiksgegevens 

zoals aardgas, diesel en elektriciteitsverbruik.  

Feitelijk richt scope 1 en 2 zich op het eigen verbruik en scope 3 is een feitelijk indirect verbruik. 

 

In dit rapport zijn de meest materiele emissies in kaart gebracht behorende bij scope 3 waarmee 

invulling wordt gegeven aan de eis 4.A.1 conform ISO 14064-1 van het handboek CO₂ Prestatieladder 

3.1. Het zijn emissies die niet door De JdB Groep zelf worden veroorzaakt maar door bronnen die niet 

in bezit zijn of beheerd worden. Deze rapportage is opgesteld conform de wijze in de Corporate Value 

Chain Accounting and Reporting Standard. 

1.2 Gehanteerde methodiek 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten 

van het bedrijf (de organisatie) maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf 

zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de productie 

van ingekochte materialen (upstream) en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte 

werk, project, dienst of levering (downstream). Hierbij is met name gekeken naar de inkoop, 

toeleveranciers en de gevolgen van diensten. Hiertoe wordt onderscheid gemaakt tussen Upstream 

(ingekochte goederen en diensten) en Downstream (gerelateerd aan verkochte goederen en diensten) 

activiteiten zoals weergegeven in onderstaande afbeelding, Hierbij is het verschil dat ‘’Business Travel” 

(zie SKAO) is opgenomen in scope 2 emissies. 

 

Conform richtlijn volgens het GHG-protocol wordt de analyse van scope 3 

uitgevoerd zoals aangegeven in het figuur. De bedrijfsactiviteiten de JdB 

Groep zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Materialen die 

worden ingekocht moeten eerst worden geproduceerd (Upstream) en gaat 

het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde producten of 

werken ook samen met energiegebruik en emissies(downstream). Hierbij 

wordt de totale Emissie in scope 3 per jaar geschat waarbij het 

uitgangspunt is dat minimaal 80% van de uitstoot wordt meegenomen. 
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2 Inventarisatie scope 3 emissies 
Scope 3 omvat indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte 

materialen. Zie paragraaf 2.2. De geanalyseerde gegevens betreffende de gegevens voortgekomen uit 

de activiteiten over het jaar 2020, dit jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

2.1 Kwalitatieve omvang per activiteit (5.A.1. Het bedrijf heeft inzicht in de materiële scope 
3 emissies van het bedrijf) 

Om te komen tot relevante sectoren (markten/thema’s) en de bedrijfsactiviteiten van deze sectoren 

heeft het bedrijf eerst een analyse van de bedrijfsomzet gedaan. De volgende omzetverdeling is aan 

de activiteiten toe te wijzen, dit per marktsector. 

Markt Activiteit  

JdB GWW b.v.  • Aanneming van loonwerk, 

grondverzetwerkzaamheden 

en groenvoorziening- 

projecten alsmede verhuur 

van machines voor 

uitvoering hiervan; 

• Weg- en waterbouw 

activiteiten; 

• Transport; 

• Uitvoering van (water) 

bodemsaneringswerken in 

het kader van BRL SIKB 7000 

inclusief (protocollen 7001-

7004); 

• Milieu hygiënische keuring 

van individuele partijen 

grond en keuring van 

samengestelde grond- 

producten conform BRL 

9335 Protocol 1 en 4; 

• Opslag, samenvoegen en 

keuren van grond, uitzeven 

van puin uit grond, inname 

bouw- en sloopafval, 

keuring puingranulaat en 

afzet hiervan; 

• Winning, bewerking en 

transport van 

bouwgrondstoffen; 

 

 JdB Gww b.v.  Is 

verantwoordelijk voor 

een omzet voor  

35.4 miljoen in 2020.   

 

Bouwers  

projectontwikkelaars  

 Omzet aandeel   90% 

Overheden inclusief 

waterschappen  

 Omzet aandeel   10% 
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JdB Grond b.v.   • Aanneming van loonwerk, 

grondverzetwerkzaamheden en 

groenvoorziening- projecten alsmede 

verhuur van machines voor uitvoering 

hiervan; 

• Weg- en waterbouwactiviteiten; 

• Transport; 

• Uitvoering van (water) 

bodemsaneringswerken in het kader van 

BRL SIKB 7000 inclusief (protocollen 7001-

7004); 

• Milieu hygiënische keuring van 

individuele partijen grond en keuring van 

samengestelde grondproducten conform 

BRL 9335 Protocol 1 en 4; 

• Opslag, samenvoegen en keuren 

van grond, uitzeven van puin uit grond, 

inname bouw- en sloopafval, keuring 

puingranulaat en afzet hiervan; 

• Winning, bewerking en transport 

van bouwgrondstoffen; 

Door JdB Grond is een 

omzet van 13,4 miljoen 

gerealiseerd. In 2020.  

Bouwers en  

projectontwikkelaars  

 Omzet aandeel 95% 

Overheid  Omzet aandeel 5 % 

Note: om tot bovenstaande indeling te komen is er gekeken naar de omzet. Het omzet aandeel bouwers en 
ontwikkelaars versus overheid en overzicht van inkoopwaarde in 2020 binnen de JdB groep in een verhouding 
van 9 staat tot 1.  De inkoopwaarde voor Jdb grond bedraagt 13.379.766,28. 
Voor JdB GWW b.v. bedraagt de waarde 18.229128,54.  Een volledige crediteurenlijsten is per b.v. aanwezig.  
 
Uit een selectie van de top leveranciers blijkt de top 2 van de inkoopwaarde van JdB Gww b.v. gevormd wordt 
door inkoop transport en inhuur en Inkoop en bouwstoffen. Het aandeel transport en inhuur betreft circa 46 % 
van de totale inkoop.  Bouwstoffen in brede zin zijn goed voor circa 18%     
 
Voor JdB Grond b.v. geldt dat de Inkoop primair zand circa voor 34 % onderdeel uitmaakt van de totale 
inkoopwaarde van de Grond.   
Binnen de JdB groep worden een drietal activiteiten onderscheiden, GWW/infrawerken, bodemsaneringen en 
grondreinigingen. Meer dan 95% van de omzet komt op conto van GWW/Infrawerken.  
Zodoende wordt alleen de combinatie met de activiteiten van GWW/Infrawerken gelegd 
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2.2 Kwalitatieve omvang per categorie 
In onderstaande tabel wordt weergeven wat de scope 3 emissies zijn, ingedeeld in upstream en downstream emissies. Dit conform het GHG-protocol. 

 

Upstream  Relevant  
Ja/nee 

Scope 3 
emissies 
CO₂  in ton 

Bronvermelding c.q. reden indien niet relevant 

1 Aangekochte goederen & diensten 

(GWW/Infrawerken)  

Ja In ieder geval > 

2000 ton. 

 

1)  

Dit betreft een aantal categorieën waarbij CO₂ vrijkomt. De 

grootste categorieën zijn; inkoop posten voor JdB Grond en JdB 

GWW zijn: Transport/inhuur derden, bouwstoffen en primair 

zand. 

Voor JdB Gww b.v. betreft de categorie inhuur transport en 

onderaan neming circa 46% procent van de totale inkoop. 

De tweede categorie betreft bouwstoffen in brede zin. Dit aandeel 

betreft circa 18%.  

Voor JdB Grond b.v. dit de inkoop van primair zand. De 

inkoopwaarde betreft circa 34 % van het geheel.  
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2 Kapitaalgoederen  (GWW/Infrawerken) Ja > (400)  

2) 

De kapitaalgoederen van het bedrijf betreft vastgoed, de 

machines, het rijdend materieel en klein materieel. Voor deze 

berekening zijn de investeringsuitgaven van 2020 genomen. Deze 

betreffen alleen machines, rijdend materieel en klein materieel Op 

basis van gegevens en berekeningen die andere bedrijven hebben 

gedaan met de tool quantis-suite-com/scope evaluator kan 

worden uitgegaan van 0,0002 ton CO₂ uitstoot per geïnvesteerde 

euro.  In het afgelopen jaar is in brede zin voor ruim 2.000.000 aan 

materiaal geïnvesteerd.  Duurzaamheid/zuinigheid van kranen en 

vrachtwagens speelt een belangrijke rol.  

3 Brandstof en energie gerelateerde 

activiteiten (niet in scope 1&2) 

(GWW/Infrawerken) 

Nee - Bij de productie van diesel komt CO₂ vrij. Deze CO₂ -uitstoot wordt 

meegenomen in de scope 1 uitstoot. (Emissiefactor in scope 1: is 

een Well-to wheel factor). Vrachtwagens en lease audit tanken bij 

voorkeur op de locatie in Hoofddorp.  Verder beschikt het 

personeel over tankpassen van Shell.  Het volledige 

brandstofverbruik wordt zodoende in scope 1 opgenomen.  
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4 Upstream transport en distributie 

(GWW/Infrawerken) 

 Nee  Na de productie van diesel waar CO₂ bij vrij komt is er transport 

en distributie nodig om de diesel bij de verbruiker in de tank af te 

leveren. De distributie van de diesel naar de projectlocaties wordt 

door de oliehandel verzorgt en niet door het bedrijf zelf.  In de 

overeenkomst met Olie centrale Nederland is het leveren van de 

diesel opgenomen.  Voor de locatie in Hoofddorp geldt dat er 

sensoren in de tanks zijn aangebracht. De olieleverancier bezoekt 

tevens de projectlocaties en levert daar de brandstof/diesel af.  

Oliecentrum Nederland levert brandstof op projecten. Dit gebeurt 

niet alleen bij JdB maar tevens bij collega-bedrijven. Het is 

zodoende niet te doen om volledig inzicht te krijgen in 

brandstofverbruik van de transporteur naar de JdB werken.  
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5 Productieafval (GWW/Infrawerken) Ja NTB  ( 

 

>50 

 

 

Afgezien van de normale stromen met betrekking tot bedrijfsafval 

op de locatie in Hoofddorp komt er vooral verontreinigde grond 

en puinvrij bij de werken.   

Stromen die niet bij eigen werken toegepast kunnen worden gaan 

naar verwerkers in de regio. Voor sterk verontreinigde grond zijn 

de verwerkers minimaal en is het transport afstaand groter dan 

de overige reguliere stromen.  

Uitgangspunt binnen het bedrijf is om het afval/ materiaal zo dicht 

mogelijk bij de projectlocatie af te zetten.  

 Veelal bevindt zicht op afstand van maximaal 30 kilometer van de 

projectlocatie vandaan.  

Grond die vrijkomt bij het ene project en weer toegepast wordt 

bij ander project kan in het ene geval een afvalstof betreffen en in 

het andere gevallen een grondstof.  

Veelal betreft het afval en voor de vrijkomende gronden geldt dat 

deze zoveel mogelijk bij andere Jd werken worden toegepast.  

Een sterk punt van de organisatie is het hergebruiken van zoveel 

mogelijk grondstromen. Het ophoog zand dat in de regio 

Amsterdam voor voorbelasting gebruikt wordt zoveel mogelijk op 

andere locatie hergebruik. 

Actie punt is nog het in kaart brengen van de tonnages en 
hieraan de C02 footprint hangen.   

6 Zakelijk reizen (niet in Scope 1 of 2) 

(GWW/Infrawerken) 

Nee - Niet van toepassing 
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7 Woon- werkverkeer (GWW/Infrawerken) Ja -  Alle medewerkers van het bedrijf beschikken over 

brandstofpassen van Shell. Verder is de afspraak dat de 

medewerkers zoveel mogelijk op de locatie in Hoofddorp de 

auto’s tanken. Het brandstof verbruik is zodoende bij scope 1 

meegenomen.  

8 Upstream  geleast activa 

(GWW/Infrawerken) 

Ja  4 De JdB Groep heeft als organisatie enkele leaseconstructies. Het 

betreft hier bijvoorbeeld de leaseconstructie voor het wagenpark 

en machinepark inclusief vrachtwagens. De uitstoot/emissies die 

hiermee gepaard gaan. Zijn al opgenomen onder scope 1 en 2. 

Downstram  Relevant  
Ja/nee 

Scope 3 
emissies 
CO₂  in ton 

Bronvermelding c.q. reden indien niet relevant 

9 Downstream transport en distributie 

(GWW/Infrawerken) 

Ja  - Het bedrijf besteedt transport in hoofdzaak uit aan de JdB 

Materiaal en Transport b.v.  Dit geldt voor meer dan 80% van het 

transport.  Brandstofverbruik vanuit de groep is meegenomen in 

scope 1 & 2. Specifiek transport met name voor de levering en van 

goederen op het werk wordt door derden gedaan.  Leveringen van 

bijvoorbeeld klinkers worden door leverancier verzorgd. Zij 

bepalen waar de stenen geladen worden en naar de project 

locatie gebracht worden.  Verder geldt dat veelal de bestekken 

voorschrijven welke materialen gebruikt moeten worden.  Hierop 

heeft de JdB Groep weinig invloed.  
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10 Ver- en bewerken van verkochte goederen 

(GWW/Infrawerken) 

Ja  - Het bedrijf levert een dienst. Deze bestaat uit het realiseren van 

een infrawerk. Voor de JdB groep geldt dat in de bestekken is 

voor- geschreven wie verantwoordelijk wordt voor de afvalfase. 

Iedere gemeente stelt hierbij zelf de spelregels voor.   

11 Gebruik van verkochte producten 

(GWW/Infrawerken) 

Nee - Niet van toepassing en of uiterst minimaal. 

12 End- of life verwerking van verkochte 

producten 

(GWW/Infrawerken) 

Nee - Niet van toepassing. 

13 Downstream geleaste activa 

(GWW/Infrawerken) 

Nee - Niet van toepassing. 

14 Franchise 

(GWW/Infrawerken) 

Nee - Niet van toepassing. 

15 Investeringen (GWW/Infrawerken) Nee  - Niet van toepassing. 

Ntb = niet te bepalen 

 

Het bedrijf onderzoekt de mogelijkheid de administratie zo in te delen dat hier meer inzicht uit verkregen kan worden. Dit geldt in ieder geval zeker voor de 

stroomproductie afval. Een overzicht van onze ingekochte goederen en materiaal, de toeleveranciers, voor dit inventarisatiejaar is afkomstig uit de 

debiteuren-/crediteurenadministratie in combinatie met de afrekenstaten van de projecten. Aan de hand van de facturen en afvalbonnen is inzicht verkregen 

in de afvalstromen. 
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2.3 Potentiele invloed JdB Groep  
Met de informatie uit paragrafen 2.1 en 2.2 is de relatieve omvang bepaald in onderstaande tabel. Hierin is ook de rangorde opgenomen.   

In dit overzicht is alleen de top 6 opgenomen. De overige aspecten zijn dermate gering  zodat deze buiten beschouwing gelaten zijn.  

 

 

Sectoren en 
Activiteiten 
Upstream 

Omschrijving van  
Activiteit waarbij CO₂   
vrijkomt 
 

Relatief belang van CO₂  belasting van 
de sector en invloed  van de activiteiten 
 
                Sector                                   Activiteit 

potentiële invloed score  
van het bedrijf op  
CO₂  uitstoot 

Rangorde 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars  

Aangekochte goederen & 

 diensten 

 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

1 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Kapitaalgoederen ☐Groot 

☒ Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

2 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Upstream transport en 

Distributie 
☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

- 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Productie-afval ☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

3 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Woonwerkverkeer 

Zakelijke reizen niet  

Niet vallende onder scope 1  

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

- 
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En 2  ☐te verwaarlozen ☐te verwaarlozen ☐te verwaarlozen 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Geleaste activa  ☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

4 

Downstream       

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Transport en distributie  ☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

- 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Ver en bewerken 

 Verkochte goederen 
☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Gebruik van verkochte  

goederen 
☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Verwerking van verkochte  

producten 
☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Bewerking van verkochte  

producten 
☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Geleaste activa  ☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Groot 

☒Middelgroot 

 



Behandeld door : R. van Eummelen                                                                           
Datum : 24-03-2021 
Versie : 2.0 
Projectomschrijving  : Rapportage Scope 3 Emissie & Rangorde bepaling  
 

2021-03-29 Rapportage Scope 3 Emissie  Rangorde bepaling def o.b.v. 2020.docx 13 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

     

Bouwbedrijven en  

Ontwikkelaars 

Investeringen  ☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☒Middelgroot 

☐Klein 

☐te verwaarlozen 

 

 

 

 

 

 
PMC’s sectoren en 
Activiteiten 
Upstream  

Omschrijving van  
Activiteit waarbij CO₂  
vrijkomt 
 

Relatief belang van CO₂  belasting van de 
sector en invloed van de activiteiten 
 
         Sector                      Activiteit 

Potentiële invloed 
score van het bedrijf 
op CO₂  uitstoot 

Rangorde 

Gemeenten/overheid  Aangekochte goederen 

& diensten 

 

☐Groot 

☐Middelgroot 

☒Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☐Middelgroot 

☒Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot                                             

1) 

☐Middelgroot 

☒Klein 

☐te verwaarlozen 

5 

Gemeenten /overheid Kapitaalgoederen ☐Groot 

☐Middelgroot 

☒Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☐Middelgroot 

☒Klein 

☐te verwaarlozen 

☐Groot 

☐Middelgroot                                 

3) 

☒Klein 

☐te verwaarlozen 

6 

Gemeenten /overheid      
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Gemeenten/overheid        

Zakelijke reizen  

Woon-werk  

N.v.t      

Gemeenten/overheid      

Gemeenten/ 

overheden  

Geleaste activiteiten n.v.t. n.v.t  n.v.t   

Downstream       

Gemeenten/overheid      

Gemeenten/overheid     - 

Gemeenten/overheid        

Gemeenten/overheid        

Gemeenten/overheid        

Gemeenten/overheid    n.v.t.  n.v.t. n.v.t.  

Gemeenten /overheid Investeringen     - 

 

Uit de analyse van de activiteiten blijkt dat bij de uitvoering van de Infra werkzaamheden de meeste CO₂  uitstoot in de sector ontstaat. De machines, het 

wagenpark inclusief vrachtwagen die benodigd zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.  (zie ook overzicht dieselverbruik per categorie in het jaar 2020). 
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3 Ketenanalyse 
Het bedrijf valt betreffende scope 1 en 2 emissies in de categorie “midden groot ”, conform de CO₂  
prestatieladder. Zie ook het uitgegeven certificaat voor prestatieladder niveau 5. 
Selectie voor JdB heeft betrekking op inhuur/inkoop/onder aanneming.  Enerzijds heeft dit betrekking 
op de standaard inhuur van kranen, shovels, tractoren inclusief bedienend personeel. Anderzijds 
betreft het partners waarbij werk wordt ingekocht/uitbesteed.    

3.1 Keuze analyse “aangekochte goederen en diensten inclusief onder aanneming en 
bouwstoffen voor JdB Gww b.v.  en , primair zand voor JdB grond b.v.  

 
Vanuit de hierboven vastgestelde rangorde is bepaald dat een relevante ketenanalyse gemaakt kan 
worden voor de meest relevante scope 3 emissies.  Productie afval als goede tweede en 
kapitaalgoederen als derde afhankelijk van de werkelijke inkoopwaarde 
De grootste waarde in omzet en grootste uitstoot in CO₂ betreft de inkoopposten inhuur transport en 
aanneming voor JdB Gww b.v. en primair zand voor JdB Grond b.v.   Dit is direct de motivering waarom 
bij de ketenanalyse gekozen wordt voor deze stromen.    
Voor de onderwerpen aangekochte goederen en diensten en aankoop primair zand wordt een 
separate ketenanalyse opgesteld.  
Het doel van het uitvoeren van deze scope 3 ketenanalyse is om inzicht te krijgen in de meest materiële 
scope 3 emissies in tonnen CO₂ en waar deze optreden binnen de keten. Om daarmee vervolgens 
effectieve mogelijkheden te identificeren om scope 3 emissies te verminderen en wie daarvoor 
benaderd moeten worden (de zogenaamde ketenpartners). 
 
 

4. Bronnen 
De volgende bronnen zijn onder andere geraadpleegd: 

- Handboek CO₂ -prestatieladder 3.1 uitgegeven door SKAO; 
- Green House Gas-Protocol – A corporate accounting and Reporting standard; 
- Green House Gas-Protocol – Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting 

Standard; 
- www.CO₂ emissiefactoren.nl; 
- www.milieudatabase.nl; 
- Administratie JdB  
- Crediteurenoverzicht JdB Groep 2020  
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1 Inleiding 
De JdB  Groep b.v.  is  gecertificeerd conform de CO₂ prestatieladder voor trede 3 (versie 3.0).  De 
behalen van trede 5 staat voor de eerste helft van 2021 op de planning. Hiertoe dienen 2-tal 
ketenanalyses gemaakt te worden.  
Via een kwantitatieve analyse is een globaal inzicht gekregen in de CO₂ emissie in scope 3. Op basis 
daarvan is gekozen voor een ketenanalyse van de onderaannemers en inkoop van primaire 
grondstoffen zand.  Hiervoor is kritisch gekeken naar de betekenis en uitstoot van onze 
onderaannemers en leveranciers.   

1.1 Wat is een ketenanalyse 
Het doel van het uitvoeren van deze scope 3 ketenanalyse is om inzicht te krijgen in de meest materiële 
scope 3 emissies in tonnen CO₂ en waar deze optreden binnen de keten. Om daarmee vervolgens 
effectieve mogelijkheden te identificeren om scope 3 emissies te verminderen en wie daarvoor 
benaderd moeten worden (de zogenaamde ketenpartners). 
Met deze rapportage wordt invulling gegeven aan de eisen 4.A.1, 5.A.1, 5.A.2-2 en 5.A.3 van de CO₂ -
prestatieladder, versie 3.1. 

1.2 Activiteiten van JdB Groep B.V. 
 
Onder deze groep vallen de bedrijven: 

• JdB GWW bv,  
• JdB Materiaal bv 
• JdB Grond b.v, 
• J. den Breejen Grondverzet b.v.,  
• J. den Breejen Projecten b.v. en Grondwerk Waterrijk Boskoop b.v.   

Dit zijn tevens de bedrijven die onder de boundary vallen zoals bedoeld in de ladder. Vanuit JdB 
Materiaal B.V. worden zelf geen werken aangenomen. Zij worden door de andere B.V’s ingehuurd voor 
transport.  
 
Het activiteitenpakket van JdB groep B.V. op het gebied van grond-, weg- en waterbouw bestaat uit: 
• Aanneming van loonwerk, grondverzetwerkzaamheden en groenvoorziening- projecten alsmede 

verhuur van machines voor uitvoering hiervan; 
• Weg- en waterbouwactiviteiten; 
• Transport; 
• Uitvoering van (water) bodemsaneringswerken in het kader van BRL SIKB 7000 inclusief 

(protocollen 7001-7004); 
• Milieu hygiënische keuring van individuele partijen grond en keuring van samengestelde 

grondproducten conform BRL 9335 Protocol 1 en 4; 
• Opslag, samenvoegen en keuren van grond, uitzeven van puin uit grond, inname bouw- en 

sloopafval, keuring puingranulaat en afzet hiervan; 
• Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; 
• Toekomstig het verwerken van verontreinigde grond en baggerspecie conform BRL 7500 met 

Procesmatige ex- situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie (protocol 7510) 
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Met ca 130 vaste gemotiveerde medewerkers kan de JdB groep B.V. flinke projecten aan. JdB groep is 
landelijk actief. Voornamelijk in West en Midden-Nederland vanuit de vestigingen in Hoofddorp 
(hoofkantoor), Kudelstaart en Nieuwveen. Het bedrijfsbeleid is er daarbij nadrukkelijk op gericht om 
een duidelijk regionale verankering te hebben om zodoende logistiek effectief te kunnen werken. 
Zodoende worden ook onnodige kilometers voor transport voorkomen. 
 
 
   
 
 

 

 

De Ketenanalyse is van toepassing op delen van die onder de boundary vallen   
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1.3 Activiteiten betreft onder aanneming en inhuur transport  
Dit betreft een aantal categorieën waarbij CO₂ vrijkomt. De grootste categorieën zijn; inkoop van 
diensten met betrekking tot de uitvoering van de JdB projecten alsmede inhuur van transport t.b.v. de 
werken. De grootste categorieën zijn; inkoop van diensten met betrekking tot de uitvoering van de 
GWW-werkzaamheden. Werkgebied bevindt zich in de Randstad met een uitloop naar Noord-Brabant 
en Gelderland. Een groot deel van activiteiten heeft betrekking op het bouwrijp maken van locaties 
inclusief voorbelasting en overige infrastructurele werkzaamheden.  
 

1.4 Opbouw van het rapport 
Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2 beschrijft de keuze voor de ketenanalyse;  
• Hoofdstuk 3 behandelt de schakels in de keten; 
• Hoofdstuk 4 beschrijft de kwantificering van de emissies; 
• Tot slot worden in hoofdstuk 5 de reductiemogelijkheden beschreven. 
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2 Scope 3 emissies en keuze onderwerp ketenanalyse  
De activiteiten van de JdB groep b.v. zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten 
materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream). Vervolgens gaat het 
transporteren, gebruiken en het  verwerken gepaard met energieverbruik en emissies (downstream). 
Voor de volledige inventarisatie van de relevante scope 3 wordt verwezen naar de emissie 
inventarisatie en dominantie-analyse. (Zie verder paragraaf 2.1 en rapportage scope 3 bepaling JdB)  
 
2.1 Selectie ketens voor analyse (5A1 inzicht in de materiële scope 3 emissies) 
Conform de voorschriften van de CO₂ -Prestatieladder heeft de JdB Groep B.V., de top 6 
emissiebronnen bepaald  om een ketenanalyse te maken. De top betreft:  

1. Aangekochte goederen en diensten (inclusief scope 1) (upstream). Aangezien dit veruit de 
grootse inkooppost betreft is gekeken naar de categorie inkoop/inhuur van rollend materiaal 
en inkoop van materiaal/bouwstoffen.  
 

Binnen de aangekochte goederen en diensten vormt de inkoop transport en uitbesteding een 
belangrijk aandeel.. De invloed op de uitstoot binnen de keten is relatief klein maar de impact van 
projecten op het milieu is groot.  Een relatief kleine reductie zorgt voor een grote absolute besparing. 
De overige emissiebronnen zijn: 

2. Kapitaalgoederen, 
3. Productie afval;  
4. Geleaste activa  

 

2.2 Scope ketenanalyse  
Deze ketenanalyse inkoop transport en inhuur onder aanneming is onderdeel van een keten van 
werkzaamheden.    
 

2.3 Primaire en secundaire data 
In de ketenanalyse is gebruik gemaakt van primaire data zoals overzichten van de inkoop gegevens die 
onderdeel uitmaken van scope 3 analyse en verdere selectie en motivering van de specifieke stromen.  
In de ketenanalyse is gebruik gemaakt van secundaire data, deze data komt van externe bronnen en 
staan als bronvermelding in het document opgenomen. 
 

2.4 Allocatie van data 
Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 Identificeren van schakels in de keten 
3.1 Ketenstappen 
Via deze ketenanalyse wordt inzichtelijk gemaakt wat de footprint van de inhuur transport en 
uitbesteed werk is binnen de JdB groep.  Voor  JdB GWW geldt dat de totale inkoopsom van deze b.v.   
€18.229.128,54 bedraagt. Hiervan wordt circa de helft aan waarde besteed aan inhuur transport en 
onder aanneming.   
 
Voor JdB grond geldt dat van de totale inkoopsom van  €15.066.476. Circa  12 procent betrekking heeft 
op inhuur/inkoop van transport van derden.   
 
Inhuur transport en onder aanneming  
Het overgrote deel van de onderaannemers levert een bijdrage in de dienstverlening van JdB Groep 
b.v.  Dit heeft betrekking op transport in brede zin en onder aannemingswerkzaamheden t.b.v. de 
projectrealisatie. 
 
Onder aanneming   
Voor de onder aanneming geldt dat dit een breed scala aan werkzaamheden betreft. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om bestratingsactiviteiten, asfalteerwerkzaamheden, regulier grondwerk maar ook het 
aanbrengen van damwanden.  
Hiervoor geldt dat de onderaannemers vanuit hun vestiging/woonplaats naar de JdB -projecten rijden 
en daar de werkzaamheden uitvoeren. Dit zijn activiteiten waarbij C02 vrijkomt als gevolg van de 
verbranding van diesel.   
Nagenoeg alle vervoersmiddelen en minikranen draaien op diesel. Een zeer beperkt deel van het 
gereedschap draait op benzine. Op wat elektrisch gereedschap na wordt er verder geen gebruik 
gemaakt van elektrisch aangedreven middelen.   Al met al is  meer dan 95%  van de C02 uitstoot te 
relateren aan dieselgebruik.   
 
Transport  
De transportpartners van JdB worden ingezet van transport grond, bouwstoffen en 
bouwmaterialen/benodigdheden van en naar de projectlocaties. Het betreft bijvoorbeeld het 
transporteren van mobiele werktuigen als wel het verrichten van transport t.b.v. het aan en afvoeren 
van grond en bouwstoffen op en van de projectlocaties. 

3.2 Ketenpartners 
 
In de twee te onderscheiden categorieën is geen specifiek bedrijf te onderscheiden die veruit het 
grootste deel van bijvoorbeeld het transport voor zijn of haar rekening neemt.   
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4 Kwantificeren van emissies  
Om de scope 3 emissies van de JdB Groep te bepalen met betrekking tot de diesel verbruik moet 
allereerst de CO₂ footprint van inhuur transport in kaart gebracht worden.  Zodoende zal eerst via een 
nul fase onderzoek inzage verkregen moeten worden in het dieselverbruik.  
Aangezien het in deze fase het te tijdrovend is een volledige inventarisatie te maken van de verreden 
liters diesel t.b.v. van de JdB Groep b.v.  is een Foot print berekend.  
 
Inhuur transport  
Voor de inhuur van transport is een selectie gemaakt van de ingeschakelde transportbedrijven.  Er is 
alleen voor JdB Grond b.v. transport ingehuurd.  De totale waarde van inhuur transport in 2020 
bedroeg ruim  € 1.940.000.  
De totale omzet van de JdB groep b.v. bedraag  € 47. 281.000. Deze omzet genereert een C02 footprint 
van 7889 ton.  De footprint van de inhuur wordt niet mee in de eigen footprint opgenomen.  
De waarde van het ingehuurde transport vertaald in een CO2 footprint wordt berekend. Dit gebeurt 
op de volgende wijze.  
Dit betreft het aandeel/percentage inhuur van transport van de totale omzet en dat wordt 
vermenigvuldig * de totale uitstoot van de gehele groep  
1.941/47.28*7889= is circa 324  ton.  
Voor transport geldt dat het gros van het transport wordt uitbesteed aan een 4-tal partijen. Dit zijn de 
bedrijven De Bruyn b.v., Cito b.v., Kooter transport b.v. en Quint transportbedrijf. Deze 4 partijen 
nemen 75 % van de waarde van het uitbestede transport voor zijn rekening.  
 
Categorie inhuur/onder aanneming   
De categorie inhuur en onder aanneming is een brede groep waarin alle onder aannemingsactiviteiten 
zijn verzameld.  Uit een nadere analyse is naar voren gekomen dat  een verder onderverdeling gemaakt  
moet worden  in de aard van de werkzaamheden en de daaraan gekoppelde en relevante CO2 uitstoot.  
Er wordt niet ingezoomd op enkele specialistische werkzaamheden als asfaltering en aanbrengen van 
damwanden. Verder geldt dat voor het aanbrengen van bestrating minimaal brandstof verbruikt 
wordt.  Dit wordt vooral veroorzaakt door de inzet van machines met beperkt brandstof verbruik.  
Dit valt in het niet bij de vergelijking met  de inzet van mobiele kranen in de GWW werken.  
Dit is blijkt uit een van de gesprekken met de bestratingsbedrijven. Zodoende wordt de focus gelegd 
op de grootste groep die tevens de meeste impact heeft.  Dit betreft de inhuur van kranen en tractoren 
e.d.  
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De opbouw van de eigen vrachtwagenvloot en kranen en shovels.  

Voor de JdB Groep geldt dat zij over een zeer modern machinepark beschikken.  Het grootste deel 
van de vrachtwagens is uitgerust met Euro 6 motoren. Hetzelfde geldt voor de mobiele kranen. Van 
de 22 mobiele kranen zijn er bijvoorbeeld  vijf met stage 5 motoren uitgerust.   

In aanvulling op het wagenpark heeft het bedrijf de volgende maatregelen getroffen om efficiënter 
en schoner/emissiearmer te kunnen werken.  Het gaat hierbij om de volgende zaken  

• Cursus training rijgedrag m.b.t. personeel 
• Monitoring o.b.v. Trimble/ Rij-analyse van de chauffeurs  
• Primair inzet op trailers en gebruik van rijplaten.  
• 90 %  van de eigen wagens is uitgerust met  euro 6 motoren 
• De vrachtwagens zijn uitgerust met aluminium bakken. Dit levert een gewichtsbesparing op 

t.o.v. regulier metaal gebruik en maakt dat er per rit meer geladen kan worden.  

 T.a.v van de inzet van mobiele kranen en kranen geldt:  

• Van de 22 eigen mobiele kranen zijn er 5 uitgerust met een stage 5 motor en van het overige 
deel is  70 % van de kranen is uitgerust met een euro 4. 

• Voor de 10 eigen shovels geldt dat vijf daarvan met stage 4 of 5 motoren zijn uitgerust.  
• De machinisten hebben de training het nieuwe draaien gevolgd.  
• Meer dan 80% van de mobiele kranen is uitgerust met GPS (dit verhoogt de efficiency van de 

werkzaamheden aanzienlijk) dit leidt tot minder verspilling kosten en emissie.   

Uit gesprekken met directie is naar voren gekomen dat zij van mening zijn dat voor inhuur partijen 
dezelfde eisen aan de inzet van materiaal gesteld moeten worden als die door JdB intern gehanteerd 
worden.  Zo zal een van de belangrijkste eisen zijn voor de inhuur/uitbesteding van transport dat de 
leverancier Euro 6 vrachtwagens moet in zetten op de werken van JdB.  

Voor inhuur van onder aanneming/uitbesteding GWW werken ligt dit iets gecompliceerder aangezien 
te maken hebben met een grotere groep leveranciers. Veelal zijn dit relatief kleine familiebedrijven. 
Daarbij komt dat een deel van de werkzaamheden op semi ad hoc basis ingepland worden. Hierbij 
geldt het motto dat het inhuren van een kundig bedrijf de hoogste prioriteit heeft.  Hierbij wordt niet 
gekeken of een kraan wel  beschikt over een euro 4 motor.   
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4.1 Berekeningen 
4.1.1 CO₂ uitstoot  

(5A3 specifieke emissiegegevens te beschikken die afkomstig zijn van deze ketenpartners.) 
 
Specifieke berekening van footprint van de inhuur/uitbesteding transport  
 
De totale omzet van de JdB groep b.v. bedraag  € 47. 281.000  deze omzet genereert een C02 footprint 
van 7889 ton.  De footprint van de inhuur transport  telt niet mee in de eigen footprint en bedraagt 
 € 1.941.797,39  
De berekende uitstoot van inhuur transport zou dan op ruim 324 ton uitkomen.  
1.941/47.28*7889= is circa 324  ton.  
 
Inhuur Transport  
 

 
 

omzet JdB Groep   waarde 
inhuur/uitbesteding 
Transport 

CO2 footprint  

JdB  € 47. 281.000   € 1.941.797,39 324  ton. 

 
 
 
Inhuur & uitbesteding van GWW-werkzaamheden  
 
 
 

 toegepaste 
hoeveelheid  

 Waarde 
inhuur/onder 
aanneming  

CO2  footprint 

JdB  € 47. 281.000   € 5.587.541,6.   932 ton. 

 
 
In de 2020 is voor een bedrag van  € 1.202.930,66 ingehuurd/uitbesteed aan onder aanneming binnen 
de JdB Grond b.v.  
Voor JdB GWW b.v. betreft dit een bedrag van € 4.384.610,94.  In zijn totaliteit is een voor een waarde 
van  € 5.587.541,6 ingehuurd/uitbesteed.  
Afgezet tegen de totale omzet van totale club van € 47. 281.000  bedraagt de berekende C02 uitstoot 
van deze activiteiten  uitbesteedbedrag/totale omzet  932 tonnen CO2 op jaarbasis.  
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Conclusies  
De totale berekende footprint voor de inhuur van transport bedraagt 324  ton. De berekende footprint 
voor inhuur en of uitbesteed werk betreft ruim 930 ton . 
Voor transport geldt dat 4 bedrijven meer dan 75 % van de uitstoot voor haar rekening nemen. 
Voor inhuur en uitbesteding geldt dat dit een grote groep verschillende, veelal familiebedrijven, 
worden ingezet.  
 
4.1.2 Maatregelen JdB b.v.  
Welke maatregelen leveren een besparing op bij de leveranciers/ingehuurde 
               Maatregelen m.b.t. transport  

• Cursus training rijgedrag m.b.t. personeel 
• Monitoring o.b.v. Trimble/ Rij-analyse bij de inhuur bedrijven  
• Zoveel mogelijk inzet van trailers inzet op de werken (meer tonnen per lading in vergelijking 

met een andere vorm van transport) .  
• Primair inzet op trailers en gebruik van rijplaten.  
• 90 % inzet op euro. 6 
• Onderzoeken nagaan of retourvrachten te organiseren zijn  

 
Maatregelen m.b.t. inhuur/uitbesteding  

• 50 % van de inhuur kranen zou op stage 4 of 5  moeten zitten dit geldt voor shovels en kranen.  
• Inhuurbedrijf op circa/max 30 kilometer van het bedrijf.  
• Eis dat de alle mobiele kranen op het werk blijven en niet in de avond mee de loods gaan 
• 50 % van de kranen moet met GPS uitgerust zijn.   
• Inhuur personeel carpoolt naar het werk i.p.v. dat iedereen apart reist.  
 

5 Reductiemogelijkheden (5.A.2-2. Het bedrijf heeft inzicht in mogelijke strategieën om 

deze materiële emissies te reduceren). 
Aan de hand van deze analyse kunnen reductiemogelijkheden bepaald worden. Bij het   
benoemen van kansrijke mogelijkheden om CO2 terug te dringen is van belang dat:   
•  De hoeveelheid CO2 die bespaard kan worden door de maatregel;   
•  In welke mate JdB invloed heeft op het proces waar de maatregel betrekking op heeft;   
•  Haalbaarheid van de maatregel.   
 
Waar de meeste reductie te behalen is bij een combinatie van maatregelen.  Maatregelen die hierbij 
genomen kunnen worden zijn onder andere:  Selecteren onderaannemer o.b.v. afstand tot het werk, 
het hebben van een C02 prestatieladder certificaat, inhuur mobiele kraan uitgerust met GPS en type 
motor.  
Al met al zal er een nieuwe selectie gemaakt worden van de onderaannemers die het beste scoren op 
deze onderdelen.  
Verder zal in overleg met de bedrijven gekeken moeten worden naar emissie verlagende maatregelen.  
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Vanzelfsprekend hierbij is de inzet van HVO op de projecten. Dit is echter een maatregel die al in scope 
1  wordt meegenomen.  

5.1 Kwantitieve doelstelling 
Kwantitatieve doelstelling voor de komende jaren, een reductie van 0,5 % per jaar t.o.v. 2020. Dit op 
de maatregelen waar JdB de meeste invloed heeft. Zie sub C-hoofdstuk 5.1.  
In totaal bedraagt de footprint van inhuur transport en onder aanneming in totaal ruim 1250 ton C02  
 
Doel moet bereikt worden door specifiek bedrijven te selecteren op bedrijven die maximale 
maatregelen treffen om C02 emissie te reduceren   

• Monitoring d.m.v. 2 keer per jaar bij de opmaak van de halfjaar rapportage meten wat de stand 
van zaken is m.b.t. brandstofverbruik van onderaannemers en  transportbedrijven. Dit aan de 
hand en vergelijk van de inkoop/inhuurlijsten.  

• Inzoomen of de berekende methode voor inhuur onder aanneming de juiste is.  
Een fors deel van de kranen die langdurig op de werken van JdB actief zijn tanken namelijk 
diesel van JdB. Deze footprint is  namelijk  in de scope 1 opgenomen.  
Vermoedelijk is de footprint van de inhuur/onder aanneming lager beduidend lager indien 
volledig inzichtelijk gemaakt is welke bedrijven volledige diesel afnemen op werken van JdB.  

 
 
Jaar  Besparing  CO₂   CO₂ in ton 
2021 extra inzet   o.b.v de extra eisen 

die gesteld worden aan de 
bedrijven  
 

0,5%*1250  ton 6,25 ton  

2022 extra inzet   o.b.v de extra eisen 
die gesteld worden aan de 
bedrijven 

0,5%*1250 ton 6,25 ton 

2023 extra inzet   o.b.v. de extra 
eisen die gesteld worden aan de 
bedrijven 

0,5%*1250 ton  6,25 ton 

 
 

5.2  Maatregelen (5.A.2-2. Het bedrijf heeft inzicht in mogelijke strategieën om deze 
materiële emissies te reduceren 

    
Om de reductiedoelstelling te kunnen realiseren en monitoren worden de volgende 
maatregelen genomen:  ) 

1) In zicht vergroten in werkelijke footprint van de inhuur en uitbesteding GWW-
werkzaamheden) 

2)  In overleg treden met de belangrijkste transportbedrijven en grootste 
onderaannemers  om gezamenlijk te kijken naar reductiemogelijkheden en welk 
transportmiddel het best ingezet kan worden.   (inkoop, kam en eventueel Kam)  
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twee keer per jaar in de voortgangsrapport vermeld worden wat de voortgang van de 
acties is (eis 4.B.2)  
 
 Bronnen     

•  Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 uitgegeven door SKAO   
•  Green House Gas-Protocol - Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and   

Reporting Standard, september 2011.   
•  Website SKAO (www.SKAO.nl)    
•  Website CO2 Emissiefactoren. (Www.CO2emissiefacoren.nl)   
•            Gesprek directielid Wilco den Breeijen en Hoofd inkoop  Gerrit Schragen  
•            Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2021 
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1 Inleiding 
De JdB  Groep b.v. is gecertificeerd conform de CO₂ prestatieladder niveau 3 (versie 3.1). 
Doelstelling voor de eerste helft 2021 is het behalen van niveau 5 van de ladder.  
 Via een kwantitatieve analyse is een globaal inzicht gekregen in de CO₂ emissie in scope 3. Op basis 
daarvan is gekozen voor een ketenanalyse van de onderaannemers en inkoop van primaire 
grondstoffen zand.  Hiervoor is kritisch gekeken naar de betekenis en uitstoot van onze 
onderaannemers en leveranciers.   

1.1 Wat is een ketenanalyse 
Het doel van het uitvoeren van deze scope 3 ketenanalyse is om inzicht te krijgen in de meest materiële 
scope 3 emissies in tonnen CO₂ en waar deze optreden binnen de keten. Om daarmee vervolgens 
effectieve mogelijkheden te identificeren om scope 3 emissies te verminderen en wie daarvoor 
benaderd moeten worden (de zogenaamde ketenpartners). 
Met deze rapportage wordt invulling gegeven aan de eisen 4.A.1, 5.A.1, 5.A.2-2 en 5.A.3 van de CO₂ -
prestatieladder, versie 3.1. 

1.2 Activiteiten van JdB Groep B.V. 
 
Onder deze groep vallen de bedrijven JdB GWW bv, JdB Materiaal bv en JdB Grond b.v, J. den Breejen 
Grondverzet b.v., J. den Breejen Projecten b.v. en Grondwerk Waterrijk Boskoop b.v.   
Dit zijn tevens de bedrijven die onder de boundary vallen zoals bedoeld in de ladder. Vanuit JdB 
Materiaal B.V. worden zelf geen werken aangenomen.  Zij worden door de andere B.V’s ingehuurd 
voor transport.  
 
Het activiteitenpakket van JdB groep B.V. op het gebied van grond-, weg- en waterbouw bestaat uit: 
• Aanneming van loonwerk, grondverzetwerkzaamheden en groenvoorziening- projecten alsmede 

verhuur van machines voor uitvoering hiervan; 
• Weg- en waterbouwactiviteiten; 
• Transport; 
• Uitvoering van (water) bodemsaneringswerken in het kader van BRL SIKB 7000 inclusief 

(protocollen 7001-7004); 
• Milieu hygiënische keuring van individuele partijen grond en keuring van samengestelde 

grondproducten conform BRL 9335 Protocol 1 en 4; 
• Opslag, samenvoegen en keuren van grond, uitzeven van puin uit grond, inname bouw- en 

sloopafval, keuring puingranulaat en afzet hiervan; 
• Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; 
• Toekomstig het verwerken van verontreinigde grond en baggerspecie conform BRL 7500 met 

Procesmatige ex- situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie (protocol 7510) 
 
Met ca 130 vaste gemotiveerde medewerkers kan de JdB groep B.V. flinke projecten aan. JdB groep is 
landelijk actief maar voornamelijk in Midden-Nederland vanuit de vestigingen in Hoofddorp 
(hoofkantoor), Kudelstaart en Nieuwveen. Het bedrijfsbeleid is er daarbij nadrukkelijk op gericht om 
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een duidelijk regionale verankering te hebben om zodoende logistiek effectief te kunnen werken. 
Zodoende worden ook onnodige kilometers voor transport voorkomen. 
 
 
 
 
 
   

 

 

De Ketenanalyse is van toepassing op delen van die onder de boundary vallen   
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1.3 Activiteiten betreft inkoop grondstoffen 
Dit betreft een aantal categorieën waarbij CO₂ vrijkomt. De grootste categorieën zijn; inkoop van 
diensten met betrekking tot de uitvoering van de GWW-werkzaamheden. Werkgebied bevindt zich in 
de Randstad met een uitloop naar Brabant en Gelderland.  
Een groot deel van activiteiten heeft betrekking op het bouwrijp maken van locaties inclusief 
voorbelasting en overige infrastructurele werkzaamheden.  
 

1.4 Opbouw van het rapport 
Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2 beschrijft de keuze voor de ketenanalyse;  
• Hoofdstuk 3 behandelt de schakels in de keten; 
• Hoofdstuk 4 beschrijft de kwantificering van de emissies; 
• Tot slot worden in hoofdstuk 5 de reductiemogelijkheden beschreven. 
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2 Scope 3 emissies en keuze onderwerp ketenanalyse  
De activiteiten van de JdB groep b.v. zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten 
materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream). Vervolgens gaat het 
transporteren, gebruiken en verwerken gepaard met energieverbruik en emissies (downstream). Voor 
de volledige inventarisatie van de relevante scope 3 wordt verwezen naar de emissie inventarisatie en 
dominantie-analyse. (Zie verder paragraaf 2.1 en rapportage scope 3 bepaling JdB)  
 
2.1 Selectie ketens voor analyse (5A1 inzicht in de materiële scope 3 emissies) 
Volgens, in overeenstemming met de voorschriften van de CO₂ -Prestatieladder heeft de JdB Groep 
B.V., uit de top 6 emissiebronnen kiezen om een ketenanalyse te maken. De top betreft:  

1. Aangekochte goederen en diensten (inclusief scope 1) (upstream). Aangezien dit veruit de 
grootse inkooppost betreft is gekeken naar de categorie inkoop/inhuur van rollend materiaal 
en inkoop van materiaal/bouwstoffen.  
 

Binnen de aangekochte goederen en diensten vormt de inkoop van grond en bouwstoffen een 
belangrijk aandeel. Er is gekozen om hierover een ketenanalyse te maken. De invloed op de uitstoot 
binnen de keten is relatief klein maar de impact van projecten op het milieu is groot.  Een relatief kleine 
reductie zorgt voor een grote absolute besparing. 
De overige emissiebronnen zijn: 

1. Kapitaalgoederen.  
2. Productie afval;  
3. Geleaste activa  

 

2.2 Scope ketenanalyse  
Deze ketenanalyse zand-secundair zand is onderdeel van een keten van werkzaamheden.    
 

2.3 Primaire en secundaire data 
In de ketenanalyse is gebruik gemaakt van primaire data zoals overzichten inkoop van primair en 
secundair zand/grond.  Footprint van de zandwinning en transport naar de locaties.  
In de ketenanalyse is gebruik gemaakt van secundaire data, deze data komt van externe bronnen en 
staan als bronvermelding in het document opgenomen. 
 

2.4 Allocatie van data 
Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 Identificeren van schakels in de keten 
3.1 Ketenstappen 
 
Via deze ketenanalyse wordt inzichtelijk gemaakt wat de footprint van de inzet van primair zand versus 
secundair zand is. Tevens wordt verder ingezoomd op de inzet van het meest optimale 
vervoersmedium (kosten en uitstoot per kuub).   
 
Primaire zandwinning  
In de keten van de zandwinning zijn de volgende schakels te onderscheiden.  
Winning en transport van het “Noordzeezand” naar de haven. In ons geval betreft dat veelal 
Amsterdam waar het zand in bunkers opgeslagen wordt.  Dit geldt in ieder geval voor Spaansen en 
andere kleinere leveranciers.  Het zand van Nieuwpoort wordt van andere locaties aangevoerd.  
 
Vervolgens vindt verlading en transport van en naar de projectlocatie plaats.  Nagenoeg alle 
activiteiten zijn te relateren aan de inzet van olie/diesel.  Hooguit het lossen van het zand is een 
activiteit waarbij niet direct diesel gebruikt wordt.  Al met al is meer dan 95% van de C02 uitstoot te 
relateren aan dieselgebruik.  Bovenstaande is de routing voor de inzet van primair zand.  Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat dit materiaal bij uitsteek geschikt is als ophoogzand in de wegenbouw en of 
civiele bouw.  
 
In de berekening wordt onderscheid gemaakt tussen de winning en transport naar het overslagpunt 
en de footprint vanaf het overslagpunt.  Hiermee wordt een footprint verkregen van de winning 
inclusief transport naar de loswal en een voor het transport van de loswal naar de projectlocatie.  
Voor onze hoofdleveranciers geldt aanvullend dat Spaansen zand aflevert op adres loswal Spaansen in 
Amsterdam.  Vervolgens wordt het zand per vrachtwagens gedistribueerd. Voor onze andere 
hoofdleverancier geldt in aanvulling op de winning dat al het geleverde zand van Nieuwpoort in 2020 
per schip naar de projectlocatie is gevaren.  
 
Secundaire zandwinning  
Voor de footprint van het secundaire zand tellen de laad activiteiten van het zand/grond en 
gemiddelde transport afstand van overslag naar projectlocatie mee.  
 
Binnen Jdb wordt zowel primair als secundair zand toegepast. In deze analyse wordt in kaart gebracht 
wat de inzet van primair zand op werken is versus de inzet van zand die vrijkomt bij projecten in de 
regio.  Bij de inzet van secundair zand wordt met andere woorden de hele fase van winning en op en 
overslag overgeslagen. 
Via deze exercitie wordt inzicht  verkregen in de footprint van de inzet van primair zand versus de inzet 
van secundair zand. Verder hebben we in kaart gebracht hoe de verhouding in 2020 was tussen de 
inzet en gebruik van beide stromen.  
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Tenslotte wordt gekeken welke reëel C02 verminderingen we kunnen realiseren en wat daarbij een 
passende besparingsdoelstelling is. Aangevuld met welke maatregelen die we daarvoor gaan inzetten.    
 

3.2 Ketenpartners 
 
De belangrijkste primaire zandleveranciers zijn Van Nieuwpoort en Spaansen.  Beide leveranciers zijn 
benaderd en gevraagd inzicht te geven in de C02 footprint van de zandwinning op zee tot en met de 
aanvoer op de loswal.  In verband met vertrouwelijkheid is alleen de totale footprint van activiteit en 
niet per deelactiviteit weergegeven. De footprint C02 van de winningsactiviteiten van Van Nieuwpoort 
waren tijdens het opstellen van de rapportage nog niet voorhanden. Zodra deze beschikbaar zijn 
worden de gegevens in de rapportage opgenomen.  
 

4 Kwantificeren van emissies  
Om scope 3 emissies van de JdB Groep te bepalen,  met betrekking tot de diesel verbruik wordt  
allereerst de CO₂ footprint van primair zand berekend. Zodoende zal eerst via een nul fase onderzoek 
inzage verkregen moeten worden in het dieselverbruik. Het verbruik wordt opgedeeld in verbruik te 
relateren aan de winning en transport van zee naar de haven en verbruik te relateren aan transport 
naar de projectlocaties  tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  
In 2020 is er bijvoorbeeld ruim 766.000 kubieke meter primair zand ingekocht en ingezet bij de diverse 
projecten. Daarnaast is ruim 1.200.000 kuub zand/klei/en grond verhandeld en toegepast. Hiervan is 
een beperkt deel dat civieltechnisch en milieutechnisch te vergelijken is met het primaire zand.  In 
2020 bedroeg deze hoeveelheid maximaal 160.000 kuub. Theoretisch zou aangenomen kunnen 
worden dat het hergebruik van deze stroom heeft voorkomen dat 160.000 kuub primair zand 
ingekocht had moeten worden. Hiermee is een theoretische C02 besparing van circa 1000 ton C02 
bespaart. (zie footprint zandwinning Spaansen op de volgende pagina)    
 
Veel primair zand wordt voor voorbelasting van te ontwikkelen gebieden en of toekomstige wegen 
gebruikt.  De massa van het zand zorgt voor een inklinking van de bodem. Nadat de gewenste mate 
van inklinking van de bodem is behaald wordt het zand zoveel mogelijk op de projectlocatie toegepast.  
Voor de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht gaat Jdb circa 1.000.000 kuub 
zand namens de aannemingscombinatie aanvoeren. Een fors deel van het zand zal in eerste instantie  
voor de voorbelasting gebruikt worden.  Daarna zal het  materiaal in de weg cunneten en of 
ophogingen gebruikt worden. Al met al zal de gehele partij zand voor de aanleg van de nieuwe weg 
gebruikt worden.  
Het primaire zand dat eventueel vrijkomt bij de werken vindt gegarandeerd zijn weg binnen een van 
de projecten van JdB.  Indien primair ophoogzand overblijft wordt er direct binnen de JdB  groep 
gezocht naar afzet en of toepassingsmogelijkheden. Deze “grondstof” wordt nooit afgevoerd naar 
derden maar altijd in een van de projecten van JdB toegepast.   
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4.1 Berekeningen 
4.1.1 CO₂ uitstoot Primair zand tot en met opslag in de bunker vaste land  

(5A3 specifieke emissiegegevens te beschikken die afkomstig zijn van deze ketenpartners.) 
 
 

Leverancier  
 

Hoeveelheid 
ingekocht zand  

Foot print C02 uitstoot  
Winning en overslag 
 

Berekening  
1 liter diesel staat 
gelijk aan 3,23 kg C02 
per liter diesel 

Van Nieuwpoort 257.073 kuub  
 

Pm  Pm 

Spaansen 169.669,5 kuub  1,88 liter per kuub  6,07 kg C02 per kuub  
 
 
Transport vanaf winning locatie en of overslag 

Leverancier  
 

Hoeveelheid 
ingekocht zand 

Foot print C02 uitstoot 
Transport naar aflever 
locatie   

 

Van Nieuwpoort 257.073 kuub Footprint winning en 
overslag per kuub zand 
bedraagt  

o.b.v. variabel o.b.v. 
afstand en tonnage. 
Bij 225 kuub inhoud en 
30 km  2,64 kg/C02 
kuub. 
 
Schip 475 kuub 
1,23kg/C02/kuub 

Spaansen 169.669,5 kuub 1,34 kg per kuub.  Gemiddeld verbruik 
2,24 km per liter. 
10 liter diesel per 
vracht. 32,34 kg 
uitstoot: 24 =22 km 
transport met inhoud 
van 24 kuub.  
32,34 kg C02/24= 1,34. 

 
CO₂ uitstoot Secundair zand 
 
 

Leverancier  
 

toegepaste 
hoeveelheid  

 Footprint overslag 
zand  

Transport  

JdB  1.207.717,39 kuub 
secundair grondverzet 
waarvan ophoogzand 

Verbruik kraan 0,06 kg 
per kuub 

Totaal 1,86 kg C02  per 
kuub zand.  0,06 
kg/kuub overslag en 
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zand en of gelijkend 
168.000 kuub 
 

1,8 kg/ C02 per kuub 
transport.  

Gemiddelde transport 
afstand bedraagt 30 
km gemiddeld 
verbruik 2,24 km per 
liter.  

13,39  l per rit 3,2343, 
25/24= 1,8 kg C02 per 
Kuub.     
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Conclusie  
 

• Het hergebruik van ongeveer 168.000 ton zand/grond/secundair zand levert t.o.v. de inzet van 
primair materiaal een besparing op van bijna 1000 ton Co2.  

• De winning en transport van primair ophoogzand levert een 4 keer zo hoge Footprint als 
toepassing van secundair ophoogzand.  

• Indien er binnen de werken van Jdb ophoogzand vrijkomt wordt dit voor 100% toegepast in de 
eigen projecten.  Zodoende heeft het geen zin om te kijken of het hergebruik van zand verder 
geoptimaliseerd kan worden.   

• In 2020 is in totaal 766,000 kuub primair zand ingekocht. Hiervan is 509.000 kuub per as 
vervoerd en 257.000 kuub via het schip.  Al met al is dit 509.000 kuub. (ruim 21. 

• 200 volle vrachtwagens met zand).  

 
Totale footprint per kuub 7,41kg/C02/per kuub 
 

 
Totale footprint per kuub 1,86kg/C02/per kuub  

winning en
transport

6.07 = 82%

transport
1.34 = 18%

winning en transport transport

* in
kg/CO2/per
kuub

Totaal:

Overslag
0.06 = 3%

transport
1.8 = 97%

Footprint secundair zand

Overslag

transport

*in kg/C02/per
kuub

Totaal:
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4.1.2 Maatregelen JdB b.v.  
Welke maatregelen leveren een besparing op bij de leveranciers  
 

• Stap 1 inzet van secundair zand verdient altijd de voorkeur voor primair zand t.a.v. de 
footprint. Belangrijk aspect hierbij is of het zand civieltechnisch voldoet. Volledig hergebruik 
van deze stroom vindt al plaats zodat op dit onderdeel verder geen besparing behaald kan 
worden.  Uitstoot toepassing primair zand versus secundair zand uitgedrukt in absolute 
tonnen. 
Primair zand footprint per kuub     7,41kg/C02/per kuub  *  766.000/1000 =  5676 ton CO2.  
Footprint secundair zand bedraagt 1,86kg/C02/per kuub  *168.000/1000 =312,48 ton CO2.  
Hierbij geldt dat verder gekeken moet worden dan de eigen projecten. Partijen als 
bijvoorbeeld Grondbalans moeten benaderd moeten worden en vastgesteld moet worden of 
er secundair zand in de markt vrijkomt tijdens de realisatiefase van het project.  

• Zoeken naar de meest nabije losplaats en hiermee de transport afstand te beperken 
• Onderzoek bij grote projecten welke vorm van transport de minste uitstoot CO2 oplevert 
• Mogelijkheden onderzoeken voor meer inzet van schepen bij binnenlands transport. Zie 

project aanbrengen voorbelasting fase 3&6 De Poelen en begraafplaats Roelofarendsveen.  

• De C02 footprint van de  zandwinning van de 2 grootste leveranciers moet vergeleken worden 
en gunning dient verleent te worden aan diegene met de laagste footprint. 

• Inzet van HVO en of elektrisch materieel.  
 

5 Reductiemogelijkheden (5.A.2-2. Het bedrijf heeft inzicht in mogelijke strategieën om 

deze materiële emissies te reduceren). 
Aan de hand van deze analyse kunnen reductiemogelijkheden bepaald worden. Bij het   
benoemen van kansrijke mogelijkheden om CO2 terug te dringen is van belang dat:   
•  De hoeveelheid CO2 die bespaard kan worden door de maatregel;   
•  In welke mate JdB invloed heeft op het proces waar de maatregel betrekking op heeft;   
•  Haalbaarheid van de maatregel.   
 
Waar de meeste reductie te behalen is, is bij ‘alternatief transport bij derden’ binnen de realiserings-
fase. Maatregelen die hierbij genomen kunnen worden zijn onder andere:   

1. Zoeken in de markt na secundair zand met ophoogkwaliteit. Immers hergebruik zand heeft 
een aanzienlijke mindere footprint dan primair materiaal 

2. Standaard zoeken naar de meest logische en dichtbij zijnde losplaats 
3. C02 footprint mee laten wegen in de gunning van de zandleverancier 
4. 100 % van secundair zand moet binnen de JdB groep hergebruikt worden ( Doelstelling terug 

laten komen in de directie beoordeling). 
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5.  In 2020 is 766,000 kuub primair zand ingekocht.  In datzelfde jaar is ongeveer 168.000 kuub 
zand/grond/secundair zand  in de eigen werken toegepast.  Totaal toegepast zand 934.000 
kuub totaal.  
18 % procent van de totale hoeveelheid betreft secundair materiaal. De overige 82% betreft 
de inzet van primair zand.  Footprint toepassing primair zand 7,41kg/CO2/per kuub versus 
secundaire zandwinning 1,86kg/CO2/per kuub.    
 
Een besparing t.o.v. 2020 van een 0,5 %  inzet van primair zand levert een besparing op  van  
3830 kuub.  Dit vertegenwoordigd een footprint van 3830*7,41kg /1000 = 28,38 ton. 
Daarentegen gebruik je 3830 kuub secundair zand. 3830*1,86kg/1000= 7,12 ton.  
Extra gebruik 0,5 procent secundair zand levert een vermindering van in totaal 21,25 ton.  

 

5.1 Kwantitieve doelstelling 
Kwantitatieve doelstelling voor de komende jaren, een reductie van 0,5 % CO2 per jaar t.o.v. 2020. Dit 
op de maatregelen waar JdB de meeste invloed heeft. Zie sub C-hoofdstuk 5.1.  
Doel moet bereikt worden door meer secundair zand te gaan toepassen.  

• Monitoring d.m.v. 2 keer per jaar bij de opmaak van de halfjaar rapportage meten wat de stand 
van zaken is m.b.t. de inzet van secundair zand/grond e.d. versus inzet primair zand.  

 
 
Jaar  Besparing  CO₂   CO₂ in ton 
2021 extra inzet   secundair  zand. 

0,5% t.o.v. 2020 
0,5% 21,25 ton. 

2022 extra inzet   secundair  zand. 
0,5% t.o.v. 2020 

0,5% 21,25 ton. 

2023 extra inzet   secundair  zand. 
0,5% t.o.v. 2020 

0,5% 21,25 ton. 

 
 
 

5.2  Maatregelen (5.A.2-2. Het bedrijf heeft inzicht in mogelijke strategieën om deze 
materiële emissies te reduceren 

    
Om de reductiedoelstelling te kunnen realiseren en monitoren worden de volgende 
maatregelen genomen:   
         

1) In zicht vergroten in gebruik primair zand hierbij geldt dat de gegevens van 
Nieuwpoot nog aangeleverd en verwerkt moeten worden) 

2)  In overleg treden met de twee belangrijkste en grootste zandleveranciers om 
gezamenlijk te kijken naar reductiemogelijkheden en welk transportmiddel het 
best ingezet kan worden.   (inkoop, kam en eventueel Kam) 

twee keer per jaar in de voortgangsrapport vermeld worden wat de voortgang van de 
acties is (eis 4.B.2).  
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 Bronnen     
•  Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 uitgegeven door SKAO   
•  Green House Gas-Protocol - Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and   

Reporting Standard, september 2011.   
•  Website SKAO (www.SKAO.nl)    
•  Website CO2 Emissiefactoren. (Www.CO2emissiefacoren.nl)   
•            Verbruik gegevens inkoop primair en secundair zand JdB  
•            Globale schets gasolieverbruik binnenvaartschepen door Erik Backer en van Ommeren 
•            Verbruik kranen JdB 13 inzet 21 tons kraan en 13 tons.  
•            Footprint C02 zandwinning Spaansen 
•            Footprint C02 zandwinning van Nieuwpoort (in afwachting van)  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   

Memo 

Beoordeling ketenanalyse 

Opdrachtgever: JdB Groep 

Opsteller: Martin Vos 



Inleiding 

Naar aanleiding van ons contact stuur ik hierbij het verslag met betrekking tot de becommentariëring 
van de ketenanalyse voor JdB Groep. JdB Groep wil niveau 5 op de CO2-Prestatieladder behalen. Om 
dit te bereiken dient onder andere minimaal één ketenanalyse gemaakt en becommentarieert te 
worden. MVos Advies BV heeft als onafhankelijk kennisinstituut de ketenanalyse van JdB Groep 
becommentarieerd. In deze memo worden de bevindingen toegelicht. 

JdB Groep is verantwoordelijk voor het inventariseren van de CO2 data. MVos Advies heeft 
beoordeeld of de ketenanalyse is opgezet overeenkomstig de eisen uit de CO2-Prestatieladder. 

 

Inhoud van de beoordeling 
Tijdens de beoordeling worden diverse zaken gecontroleerd. Zowel de scope 3 analyse als de 
ketenanalyse wordt beoordeeld. Als laatste wordt een verklaring opgesteld met daarin de 
verbeterpunten voor de scope 3 analyse en/of de ketenanalyse. Hieronder een opsomming van de 3 
stappen die worden doorlopen. 

1. Beoordeling van de scope 3 rapportage 
Controle van de PMC’s 
Beoordeling van uitsluitingen scope 3 emissiestromen 
Beoordeling van de rangorde 
Onderbouwing keuze ketenanalyse 
Beoordeling van de gebruikte bronnen 
  
2. Beoordeling ketenanalyse 
Controle tekst ketenanalyse 
Controle verplichte onderdelen rapportage 
Beoordeling onderbouwing keuze ketenanalyse (conform scope 3) 
Beoordeling ketenstappen (en uitsluiting van onderdelen) 
Controle berekeningen (en maken herberekeningen) 
Controle gebruikte emissiefactoren (incl. Internet zoektocht voor betere factoren) 
Beoordeling conclusie (wat is de uitkomst en wat gaan we doen) 
Beoordeling doelstelling 
Beoordeling plan van aanpak 
Beoordeling meetmethode voortgang doelstelling 
  
3. Opstellen van de verklaring 
 

 

Algemeen 

JdB Groep verwoordt in de ketenanalyse op een navolgbare en logische wijze de manier waarop de 
keten is geanalyseerd. Voor de keten worden de aannames, de rekenmethodiek en de daaruit 
voortvloeiende resultaten op de juiste manier beschreven. 
 
  



Becommentariëring ketenanalyse 

Opzet scope 3 analyse 
De kwalitatieve scope 3 analyse van de productmarkcombinaties is goed en zeer uitgebreid 
weergegeven (paragraaf 2.1 & 2.3). Als dit wenselijk is dan zou dit compacter kunnen, hierdoor 
wordt het ook makkelijker om dit jaarlijks bij te werken. Een voorbeeld is te vinden via de 
onderstaande link. 
https://vanderweerdgrafhorst.nl/wp-content/uploads/2020/10/Scope-3-analyse-4.A.1-5.A.1.pdf 
 

Kwantificeren van scope 3 emissies 
In paragraaf 2.2 wordt een schatting gemaakt van de kwantitatieve CO2-uitstoot van scope 3. In de 
eisen van de CO2-Prestatieladder staat dat deze inschatting ieder jaar verbeterd wordt. Dit is 
overgenomen in het document en ook is (ongeveer) aangegeven hoe deze verbetering tot stand gaat 
komen. Vergeet niet om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. 
 

Kwantificeren van emissies 
De kwantificering van de CO2-emissies in hoofdstuk 4.1 is niet altijd even goed te volgen. In de 
diverse tabellen ontbreken de eenheden van de getallen. Hierdoor is het lastig om de berekening te 
volgen/te controleren. 
De aanbeveling is om de eenheden toe te voegen en de berekening zo duidelijker te maken. 
 

Verwijzing bronnen 
Aan het einde van de ketenanalyse worden een aantal bronnen opgesomd. Deze bronnen zijn niet 
direct te linken aan de gebruikte getallen in de berekening.  
De aanbeveling is om duidelijker aan te geven van welke bronnen de gebruikte getallen afkomstig 
zijn (bijvoorbeeld met voetnoten). 

Daarnaast is het aan te bevelen om de bronnen beschikbaar te hebben tijdens de audit zodat de 
auditor deze zou kunnen controleren. 
 

Reductiemaatregelen 
De beschreven maatregelen zijn logisch en toepasbaar. Je zou ook nog kunnen denken aan het 
verminderen van de CO2-uitstoot van het gebruik van diesel. Hiermee kan zowel de CO2-footprint 
van primair als secundair zand verkleind worden. 

Mijn aanbeveling is om het gebruik van biobrandstof te onderzoeken en dit als maatregel toe te 
voegen in de ketenanalyse. Biobrandstof kan de CO2-uitstoot van diesel met 89% verminderen. Dit 
heeft een significante impact op de CO2-uitstoot in de keten. 
 

Doelstelling 
De doelstelling is op dit moment een beetje verwarrend. Er wordt een reductie van 0,5% beschreven. 
Hiermee bedoel je waarschijnlijk 0,5% reductie op de CO2-uitstoot maar dit staat niet duidelijk 
weergegeven. Daarnaast is een reductie van 0,5% laag kijkend naar de reductiemogelijkheden die er 
zijn. 

Mijn aanbeveling is om de doelstelling duidelijker te formuleren en ook te kijken naar de hoogte van 
deze doelstelling (zie ook het voorbeeld onder het kopje ‘Monitoring’). 
 

  



Monitoring 
In paragraaf 5.1 wordt een eerste beschrijving gemaakt van de monitoring van de doelstelling. Ook 
deze is niet helemaal duidelijk en zou nog scherper kunnen. 

Mijn aanbeveling is om de monitoring duidelijker en scherper te omschrijven. Dit kan op 
verschillende manieren. Zie hieronder een uitgewerkt voorbeeld: 

Het is mogelijk om te kijken naar de gemiddelde CO2-uitstoot per m3 toegepast zand. In 2020 is dat 
82% * 7,41 kg CO2/m3 + 18% * 1.86 kg CO2/m3 = 6,07 kg CO2/m3 + 0,33 kg CO2/m3 = 6,41 kg 
CO2/m3. 
Dit getal kun je jaarlijks eenvoudig monitoren en is niet afhankelijk van de hoeveelheid zand die 
verwerkt wordt. Hiermee ga je de uitdaging aan om elk jaar minimaal 18% secundair zand toe te 
passen. Dit % kun je uitbouwen en daarmee reduceer je de CO2-uitstoot. 

 Werkelijke gemiddelde 
CO2-uitstoot  
(kg CO2 / m3) 

Doel gemiddelde 
CO2-uitstoot 
(kg CO2 / m3) 

Reductiepercentage 
(%) 

Verhouding primair 
vs secundair zand 

2020 6,41 6,41 0 82% vs 18% 
2021  6,30 1,7% 80% vs 20% 
2022  6,02 6,1% 75% vs 25% 
2023  5,75 10,3% 70% vs 30% 
2024  5,47 14,7% 65% vs 35% 
* In deze berekening kun je ook de vermindering van de CO2-uitstoot van primair of secundair zand 
meenemen. Het gebruik van biobrandstof kan deze CO2-uistoot significant verlagen. Het gevolg 
hiervan kun je dan eenvoudig doorrekenen. 
 

Overig 
Het verdient de aanbeveling om de gehele ketenanalyse nogmaals te lezen en te verbeteren. In de 
tekst zitten diverse fouten waardoor het niet altijd goed leesbaar is.  

 

Conclusie 
JdB Groep verwoordt in de ketenanalyse op een navolgbare en logische wijze de methode waarmee 
de keten is geanalyseerd. Uit de becommentariëring en de reflectie op de ketenanalyse blijkt wel dat 
er nog diverse verbeteringen mogelijk zijn. De belangrijkste aanbeveling is het aanpassen van de 
doelstelling en de halfjaarlijkse monitoring. 

 

 

 

  

Martin Vos, MSc 
Eigenaar MVos Advies BV 
Datum: 14-04-2021 


