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1 INTRODUCTIE 

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie substantieel te 

verhogen door middel van energiebesparing, CO2-reductie in de keten, en het gebruik van duurzame 

energie. 

 

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue 

verbetering van inzicht, verdere CO2reductiemaatregelen, communicatie en 

samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van projecten, maar ook in 

de keten. 

 

Fugro NL Land is in 2012 ‘ingestapt’ op certificatieniveau 3 van de CO2-Prestatieladder. In juni 2013 is 

het certificatieniveau 5 behaald. In het voorjaar van 2017 is het systeem geactualiseerd naar de 

normeisen van versie 3.0. 

 

 

2 NORMATIEVE VERWIJZIGINGEN 

Het CO2-Managementsysteem is gebaseerd op het handboek CO2-Prestatieladder 3.0, versie 10 juni 

2015. 

 
De beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen om aan de CO2-Prestatieladder te 

voldoen worden tevens geborgd door de overige bij Fugro NL Land B.V. gecertificeerde 

managementsystemen ISO 9001, VCA**, ISO 14001 en OHSAS 18001. 

 

 

3 BEGRIPPENLIJST 

Zie Hoofdstuk 7.1 voor begrippen als aanvulling op de begrippenlijst zoals opgenomen in hoofdstuk 3 

van het Handboek CO2-Prestatieladder 3.0. 
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4 GRENZEN EN OMVANG VAN HET BEDRIJF 

4.1 Vaststellen van de grens van het bedrijf 

4.1.1 Bedrijfsprofiel 

Fugro is wereldwijd een toonaangevende en onafhankelijke leverancier van diensten  in ‘geo-

intelligence’ en ‘asset integrity’. We verzamelen en interpreteren gegevens over de topografie, 

ondergrond, bodemsamenstelling en meteorologische en milieuomstandigheden en geven adviezen 

hier over. Onze ‘geo-intelligence’ en ‘asset integrity’ oplossingen staan aan de basis van een veilige, 

efficiënte en duurzame ontwikkeling en exploitatie van zowel grote installaties, duurzame 

energiebronnen en  infrastructuur als het opsporen en ontginnen van grondstoffen. Wij leveren onze 

diensten aan klanten in diverse markten, zowel op land als op zee vanuit een wereldwijd netwerk van 

kantoren in ongeveer 60 landen. 

 

We zijn voortdurend bezig om de behoefte van de klant te begrijpen zodat we kunnen leveren waar de 

klant behoefte aan heeft en hierdoor een win-win relatie opbouwen met deze klant. Als onafhankelijke 

dienstverlener hebben we geen andere belangen in de projecten van onze klanten, waardoor wij 

kunnen waarborgen dat de door ons geleverde diensten op een integere en vertrouwelijke wijze 

worden uitgevoerd. 

 

Alle diensten en oplossingen van Fugro zijn gebaseerd op ‘geo-intelligence’; kennis verkregen door 

het inwinnen en analyseren van de juiste gegevens en het uitbrengen van adviezen (‘triple A’): 

 acquisitie:  

inwinnen van ruimtelijke gegevens van zowel de ondergrond als het maaiveld, de 

bodemsamenstelling, meteorologische -, oceanografische - en omgevingsomstandigheden; 

 analyses:  

analyseren van de verkregen data en het toevoegen van waarde door middel van laboratorium 

testen, geo-gerefereerde plaatsbepaling, dataprocessing, interpretatie, beheren en hosten van 

deze data; 

 advies:  

leveren van op maat gemaakte adviezen  die een breed scala van geo-engineering en ‘asset 

integrity’ disciplines bevatten, zoals ontwerpen van funderingen, aardbevingsanalyses, talud 

en wand stabiliteit en de integriteit  van installaties en infrastructuur. 

De diensten zijn in drie ‘business lines’ georganiseerd: ‘Site Characterisation’, ‘Consulting’ en ‘Asset 

Integrity’. 

 

4.2 Beleid 

Naast omzet- en winstgroei zijn voor Fugro NL Land B.V. evenzeer personeelsbeleid, veiligheid, welzijn 

en milieu van essentieel belang. De verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid, veiligheid, 

security en milieu (HSSE) vormen dan ook een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Fugro. 

 

Ons beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid, security en milieu houdt in dat wij streven naar 

een gezonde en veilige werkplek voor iedereen, op elke locatie. Om deze doelstelling te bereiken, 

identificeren wij HSSE-risico’s die voortkomen uit onze activiteiten en minimaliseren wij deze voor zover 
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dit redelijkerwijs uitvoerbaar is.  

 

Vanuit onze achtergrond in de olie- en gaswinningsindustrie domineerde het veiligheidsdenken in de 

afgelopen decennia ons HSSE-beleid. Aandacht voor de ‘E’ maakt echter steeds meer structureel 

onderdeel uit van ons handelen. Fugro NL Land B.V. staat in elk geval garant voor beperking van de 

milieu-impact van haar bedrijfsactiviteiten conform de geldende wetgeving, waar ons eigen HSSE-beleid 

op aansluit.  

 

Door naleving van dit beleid en aanmoediging daarvan bij andere partijen, streven wij naar optimale 

bescherming van het milieu en aan het algehele welbevinden van al onze belanghebbenden, in het 

bijzonder onze medewerkers, klanten, toeleveranciers en de maatschappij.  

Het terugdringen van onze CO2-Emissies maakt een belangrijk onderdeel uit van onze inspanningen 

om de negatieve impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu tot een minimum te beperken. 

4.2.1 Rechtspersoon en verantwoordelijkheden 

Voor het voldoen aan de eisen van het CO2 Managementsysteem ligt de eindverantwoordelijkheid bij 

de country manager van Fugro NL Land B.V.. 

Hij is hierbij tevens eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie over de CO2-

reductieprestaties van Fugro NL Land B.V. 

 

De verantwoordelijkheden voor het (blijven) voldoen aan het CO2-Managementsysteem berust bij de 

Manager Proces & Kwaliteit van Fugro NL Land B.V. en omvat: 

 Het periodiek monitoren van de CO2-cijfers en hiermee voor de bewaking van het behalen van 

de doelstellingen. 

 Het auditen en opstellen van de directiebeoordeling m.b.t. het functioneren van het CO2- 

Managementsysteem. 

 De afstemming met de directie en verantwoordelijken van Fugro NL Land B.V. over de 

uitvoering van de voorgenomen reductiemaatregelen.  

 De voorbereiding en documentatie m.b.t. de in- en externe communicatie over de CO2-

reductieprestaties. 

 

Door een duidelijke samenhang met de verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, milieu, 

kwaliteit en bedrijfsprocessen is het voldoen aan de eisen van de CO2 Prestatieladder onderdeel van 

het gehele managementsysteem van Fugro NL Land B.V.. 

 

Fugro NL Land B.V. 

Veurse Achterweg 10 

Postbus 63 

2260 BA  LEIDSCHENDAM 

 

Telefoon : 070 311 1333 

E-mail : info@fugro.com 

www.fugro.com  
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4.3 Vaststellen van de omvang van het bedrijf 

4.3.1 Bedrijfsgrootte 

De CO2-emissie van kantoren en bedrijfsruimten over de jaren 2010 t/m 2017 bedraagt jaarlijks minder 

dan 2.500 ton CO2. Op basis daarvan wordt vastgesteld dat FNLLBV in de categorie tot maximaal 2.500 

ton CO2-uitstoot per jaar valt en derhalve kan worden geclassificeerd als middelgroot bedrijf 

overeenkomstig Tabel 4.1 van het Handboek 3.0. 

4.3.2 Grenzen van de organisatie 

De organisatiegrenzen van Fugro NL Land B.V. zijn in het kader van CO2-bewustzijn bepaald volgens 

het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG-protocol 

wordt dit omschreven als ‘organisational boundary’.  

Fugro NL Land B.V. maakt als zelfstandige B.V. onderdeel uit van Fugro N.V. en valt onder Fugro 

Nederland B.V. zoals in onderstaande figuur weergegeven. 

 
Figuur 1 Organisatorische positie van Fugro NL Land B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de inventarisatie van de CO2-emissies van Fugro NL Land B.V. wordt mede gebruik gemaakt van 

gegevens van Fugro Vastgoed B.V.. Als faciliterende werkmaatschappij voor Fugro NL Land B.V. heeft 

zij CO2-emissies waarvoor Fugro NL Land B.V. mede verantwoordelijk is. Zij valt hiërarchisch echter 

niet onder Fugro NL Land B.V. 

 

Uit de bepaling van de boundary (laterale methode) vloeit voort dat alleen de CO2-prestaties van Fugro 

NL Land B.V. worden gecertificeerd. Van deze B.V. is 100% van de CO2-emissies binnen scope 1 en 2 

meegenomen in de CO2-Emissie Inventarisatie (zie paragraaf 3.1 van het Handboek).  

 

Het aantal medewerkers bij Fugro NL Land B.V. wordt jaarlijks gerapporteerd in de Directiebeoordeling. 
 
 

 

 

 
  

Fugro N.V.

Fugro Nederland B.V.

Fugro NL Land B.V. Andere Nederlandse 
werkmaatschappijen

Niet Nederlandse 
werkmaatschappijen
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5 ALGEMENE EISEN EN AUDITCHECKLIJSTEN CO2 PRESTATIELADDER 

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze Fugro NL Land B.V. voldoet aan de algemene eisen. 

5.1 Continue verbetering 

5.1.1 Interne audit 

In een jaarlijks uit te voeren interne audit conform hoofdstuk 6.1.1.1 van het Handboek, wordt 

onderzocht of het CO2 -Managementsysteem voldoet aan de eisen van het certificeringsschema en of 

er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in het managementsysteem vastgelegde 

afspraken. Belangrijke aspecten daarin zijn: 

 Doelstellingen van de CO2 Prestatieladder. 

 Doelstellingen van de eigen organisatie. 

 Procedures. 

 Communicatie. 

 Mogelijkheden tot verbetering van het systeem en/of de uitvoering. 

 

De resultaten van de interne audit vormen een belangrijke informatiebron voor de jaarlijks op te stellen 

Directiebeoordeling. 

 

De door Fugro NL Land B.V jaarlijks uitgevoerde interne evaluatie van de werking van de CO2-

Managementsysteem is opgenomen in de volgende bijlage: 

Bijlage E – Rapportage Interne audit 

5.1.2 Directiebeoordeling 

In een jaarlijks op te stellen Directiebeoordeling (of management review) conform hoofdstuk 6.1.1.2 

van het handboek, wordt onder verantwoordelijkheid van de directie van de organisatie, verslag 

gedaan met betrekking tot de implementatie van de CO2-Prestatieladder als managementsysteem en 

een beoordeling van geschiktheid, implementatie, adequaatheid en effectiviteit/doeltreffendheid. 

 

De door Fugro NL Land B.V jaarlijks op te stellen Directiebeoordeling is opgenomen in de volgende 

bijlage: 

Bijlage F - Directiebeoordeling CO2 Managementsysteem 

5.1.3 Ladderbeoordeling door de LadderCI 

Bij een ladderbeoordeling worden de in het Handboek 3.0 benoemde documenten (zie 6.1.3) en de 

zelfevaluatie (Bijlage G) beoordeeld  op beschikbaarheid en voldoen aan de eisen van de CO2 

Prestatieladder gecontroleerd. 

 

De zelfevaluatie is opgenomen in de volgende bijlage: 

Bijlage G1 -  Ladderbeoordeling CI 

Bijlage G2 – Toelichting per eis 
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5.1.4 Eisen aan Projecten 

Fugro NL Land B.V. beschikt over een lijst van projecten waarop CO2 gerelateerd gunnings-voordeel 

is verkregen (Eis 1A). 

 

Bij projecten wordt duurzaamheid, op basis van standaard beheersmaatregelen m.b.t. bijvoorbeeld 

energieverbruik en mobiliteit,  door vertaald naar elk project, ongeacht of dit project met of zonder CO2 

Gunningsvoordeel is verkregen.  

 

Daarnaast wordt op projectbasis initiatieven genomen om duurzame oplossingen te implementeren 

zoals het gebruik van zonne- en windenergie bij het aanbrengen van meetinstrumentarium. 

Bijlage K -  Projecten met Gunningsvoordeel 

5.1.5 Eisen aan de verplichte Internetpublicatie 

De wijze waarop Fugro NL Land B.V. voldoet aan de eisen met betrekking tot de verplichte 

Internetpublicatie is beschreven in hoofdstuk 6.4 van dit document. 

5.1.6 Eisen aan de contributie van de SKAO 

Fugro NL Land B.V. voldoet aan de eisen met betrekking tot de contributie van de SKAO. 
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6 INVALSHOEKEN 

6.1 Invalshoek A: Inzicht 

Deze paragraaf brengt het CO2-prestatieniveau van Fugro NL Land B.V. in beeld, behorend bij 

certificatieniveau 5 en waarbij inzicht wordt gegeven in de  ‘scope 1 en 2 en 3- emissies’. 

 

De inventarisatie van broeikasgasemissies is voor FNLLBV voor de eerste maal uitgevoerd in 2010.  

Er zijn dus geen historische gegevens beschikbaar die verder terug in de tijd gaan. Het eerste 

inventarisatiejaar (2010) is daarom tevens het basisjaar.  

 

De rapportageperiode is gelijk aan het fiscale boekjaar. Het boekjaar voor FNLLBV loopt van 1 januari 

tot en met 31 december.  

 

Voor de inventarisatie van de CO2-emissies van Fugro NL Land B.V. wordt mede gebruik gemaakt van 

gegevens van Fugro Vastgoed B.V.. Als faciliterende werkmaatschappij voor Fugro NL Land B.V. heeft 

zij CO2-emissies waarvoor Fugro NL Land B.V. mede verantwoordelijk is. Zij valt hiërarchisch echter 

niet onder Fugro NL Land B.V. 

 

De CO2 Emissie berekening wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige medewerker, volgens een 

vastgelegde methodiek (zie bijlage A Berekening CO2 Emissie 2017). Kwaliteitscontroles vinden intern 

plaats. Externe controles vinden plaats door de uitvoering van een externe verificatie van de CO2 

Emissie en waarvoor een certificaat beschikbaar is.  

Reviews van de rapportages worden intern georganiseerd en gecommuniceerd. Beoordeling van de 

kwaliteit van de rapportages vindt jaarlijks plaats als onderdeel van Directiebeoordeling. 

 

Om de scope af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas 

Protocol (GHG-protocol), zoals opgenomen in hoofdstuk 5.1 van het Handboek CO2 Prestatieladder 

versie 3.0. 

 
Tabel 2 CO2-emissies onderverdeeld naar categorieën (‘scopes’) 

CO2-emissies scope 1 
 

 

 

  Bron: Handboek, Figuur 5.1 

Wagenpark 
Brandstoffen 
Airco en koeling (niet vereist) 
CO2-emissies scope 2 
Elektriciteitsverbruik 
Zakenreizen privé auto  
Zakenreizen vliegtuig 
CO2-emissies scope 3 
Afvalverwerking 
Zakelijk Openbaar Vervoer 
Elektriciteitsverbruik bij klanten 
Woon-werkverkeer 
Papierverbruik 
Overig verbruik 
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De door Fugro NL Land B.V. jaarlijks berekende CO2-Emissies behorende bij Scope 1 en 2 worden 

jaarlijks opgenomen in het document: 

 Bijlage A – Inzicht: Berekening CO2 Emissie 2017 

 

6.2 Invalshoek B: Reductie 

Deze paragraaf beschrijft de algemene werkwijze met betrekking tot de CO2 Reductie. 

 

Fugro NL Land B.V. (hierna: FNLLBV) heeft haar ambities op het gebied van Milieuzorg structureel 

vastgelegd door middel van certificering voor het ISO14001 Milieumanagementsysteem en de CO2-

Prestatieladder (niveau 5). 

Beide systemen borgen een gestructureerde aanpak van verbeteringen in de bedrijfsmilieuzorg en 

reductie van CO2-emissies in het bijzonder. 

 

De door Fugro NL Land B.V. vastgestelde reductiedoelstellingen jaarlijks opgenomen in het document: 

 Bijlage B – Reductie 

 

6.3 Invalshoek C - Transparantie 

Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop het beleid, doelstellingen en gerealiseerde verbeteringen ten 

aanzien van de CO2-prestaties van Fugro NL Land B.V. (hierna: FNLLBV) worden gecommuniceerd, 

zowel intern (binnen de eigen organisatie) als extern. 

 

De door Fugro NL Land B.V. vastgestelde reductiedoelstellingen jaarlijks opgenomen in het document: 

 Bijlage C – Transparantie 

 

6.4 Invalshoek D: Participatie 

Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop Fugro NL Land B.V. actief participeert in het verbeteren van 

de milieuprestaties.  

 

De door Fugro NL Land B.V. vastgestelde reductiedoelstellingen jaarlijks opgenomen in het document: 

 Bijlage D – Participatie 
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7 BEGRIPPENLIJST EN DOCUMENTENLIJST CO2 MANAGEMENTSYSTEEM 

 

7.1 Begrippenlijst 

 

Item Verklaring 

Carbon footprint CO2-voetafdruk of CO2-emissie-inventarisatie. 

Directiebeoordeling 

Jaarlijks op te stellen rapportage met betrekking tot het 

functioneren van het Managementsysteem, inclusief 

verbetermogelijkheden. 

Emissies 

Conform methodiek CO2-Prestatieladder: 

 Directe emissies (scope 1): emissies door de eigen 

organisatie. 

 Indirecte emissies (scope 2): emissies die ontstaan door 

opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt. Tot 

deze scope worden eveneens gerekend ‘Business Air Travel’ 

en ‘Personal Cars for business travel’. 

 Overige indirecte emissies (scope 3) zijn een gevolgd van de 

activiteiten van het bedrijf maar komen voort uit bronnen die 

geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door 

het bedrijf. 

Fugro N.V. (FNV 
Holding maatschappij van alle Fugro werkmaatschappijen 

(wereldwijd) 

Fugro Nederland B.V.(FNL) 

Subholding van alle in Nederland gevestigde Fugro 

werkmaatschappijen met als doel coördinatie van 

gemeenschappelijke regelingen voor de in Nederland gevestigde 

werkmaatschappijen 

Fugro GeoServices B.V. 

(FGSBV)                 

Werkmaatschappij van Fugro N.V. voortgekomen uit Fugro 

Ingenieursbureau B.V., Fugro-Inpark B.V. en Fugro Ecoplan B.V.. 

Fugro NL Land B.V. 
Werkmaatschappij van Fugro N.V. voortgekomen uit Fugro 

GeoServices B.V., Fugro GeoSpatial B.V. en Fugro RailData B.V.. 

Fugro Vastgoed B.V.(FVBV)  

Werkmaatschappij van Fugro N.V. met de verantwoording over 

het beheer  

van gebouwen, energie en faciliteiten van de in Nederland 

gevestigde werkmaatschappijen 

Fugro werkmaatschappijen Een werkmaatschappij behorend tot Fugro N.V. 

Handboek Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, versie 15 juni 2015 (SKAO) 

HSSE Health, Safety, Security & Environment 

Global HSSE-Team 

Team, samengesteld uit HSE-professionals uit verschillende 

werkmaatschappijen, welke de directieraad van Fugro N.V. 

adviseert over de behoefte aan en de ontwikkeling van beleid en 

ondernemingsnormen op het gebied van Health, Safety & 

Environment 
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Item Verklaring 

QHSSE Manager 

Functionaris van een werkmaatschappij welke verantwoordelijk is 

voor het in stand houden en verbeteren van het 

Managementsysteem van de werkmaatschappij. Bij Fugro NL 

Land B.V. zijn daarbij twee deelgebieden te  

onderscheiden: HSSE en Proces & Kwaliteit. 

Managementsysteem  

Het geheel van procedures, formulieren en registraties bedoeld 

om strategische bedrijfsprocessen beheerst te laten verlopen op 

basis van internationale normen voor Kwaliteitsmanagement 

(ISO-9001), Veiligheid, Gezondheid & Milieu (verder aangeduid 

met HSSE) OHSAS 18001 of VCA ** 2008/05 en Milieu 

ISO14001, aangevuld met beleid van Fugro N.V. 

Milieuteam FNL 
Team, welke de directie van Fugro Nederland B.V. adviseert over 

het Milieumanagementsysteem. 

Personeelshandboek 

Document welke alle regelingen op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden omvat voor alle medewerkers van de in 

Nederland gevestigde werkmaatschappijen van Fugro N.V. 

SKAO 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, 

verantwoordelijk voor het beheer van de CO2-Prestatieladder 
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1. INLEIDING 

Deze rapportage betreft de berekening van de CO2-uitstoot van Fugro NL Land B.V. (hierna 

FNLLBV) over de periode van 1 januari 2017  t/m 31 december 2017 (verder te noemen ‘de 

rapportageperiode’), en wordt opgesteld in het kader van het functioneren van de CO2-

Prestatieladder (niveau 5). 
 

1.1. Inleiding 

De inventarisatie van broeikasgasemissies is voor Fugro NL Land B.V. voor de eerste maal 

uitgevoerd in 2010. Er zijn dus geen historische gegevens beschikbaar die verder terug in de tijd 

gaan. Het eerste inventarisatiejaar (2010) is daarom tevens het basisjaar.  

 

De rapportageperiode is gelijk aan het fiscale boekjaar. Het boekjaar voor FNLLBV loopt van 1 

januari tot en met 31 december. De gerapporteerde periode is van januari tot en met december van 

2017. 

 

Voor de CO2-emissiefactoren is gebruik gemaakt van de lijst met CO2-emissiefactoren zoals 

gepubliceerd op de website www.co2emissiefactoren.nl en behorend bij het Handboek CO2 

Prestatieladder versie 3.0 (hierna het ‘Handboek’). Deze CO2-emissiefactoren zijn met ingang van 

verslagjaar 2015 voor de CO2-emissieberekening gebruikt. Elk verslagjaar worden de 

emissiefactoren op de website www.co2emissiefactoren.nl gecontroleerd en waar nodig aangepast. 

Een herberekening van het referentiejaar is voor verslagjaar 2017 niet aan de orde. 

 

1.2. Grenzen en omvang van het bedrijf 
De organisatiegrenzen van Fugro NL Land B.V. zijn in het kader van CO2-bewustzijn bepaald 

volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG-

protocol wordt dit omschreven als ‘organisational boundary’.  

 

Fugro NL Land B.V. maakt als zelfstandige B.V. onderdeel uit van Fugro N.V. en valt onder Fugro 

Nederland B.V. zoals in onderstaande figuur weergegeven. 

 
Figuur 1 Organisatorische positie van Fugro NL Land B.V.  

 

Fugro N.V.

Fugro Nederland B.V.

Fugro NL Land B.V. Andere Nederlandse 
werkmaatschappijen

Niet Nederlandse 
werkmaatschappijen
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Voor de inventarisatie van de CO2-emissies van Fugro NL Land B.V. wordt mede gebruik gemaakt 

van gegevens van Fugro Vastgoed B.V.  Als faciliterende werkmaatschappijen voor Fugro NL Land 

B.V. hebben zij CO2-emissies waarvoor Fugro NL Land B.V. mede verantwoordelijk is. Zij vallen 

hiërarchisch echter niet onder Fugro NL Land B.V. 

 

Uit de bepaling van de boundary (laterale methode) vloeit voort dat alleen de CO2-prestaties van 

Fugro NL Land B.V. worden gecertificeerd. Van deze B.V. is 100% van de CO2-emissies binnen 

scope 1 en 2 meegenomen in de CO2-Emissie Inventarisatie (zie paragraaf 3.1 van het Handboek).  

 

Op 1 juli 2017 zijn drie aparte werkmaatschappijen (Fugro GeoServices B.V., Fugro GeoSpatial B.V. 

en Fugro RailData B.V.) geïntegreerd tot Fugro NL Land B.V. Voor de  drie afzonderlijke 

werkmaatschappijen is de CO2-uitstoot bekend vanaf 1 januari 2015. In deze rapportage worden 

deze gegevens vanaf 1 januari 2015 gebruikt en benoemd als ware het emissies van Fugro NL Land 

B.V. om vergelijkingen mogelijk te maken. Het jaar 2010 blijft fungeren als basisjaar. Verder is er 

geen wijziging aangebracht aan de diensten, grenzen en omvang van het bedrijf welke een 

significante invloed hebben op het CO2-Managementsysteem. 

 

1.3. Bedrijfsgrootte 

De CO2-emissie van kantoren en bedrijfsruimten in 2017 bedraagt minder dan 2.000 ton CO2. Op 

basis daarvan wordt vastgesteld dat FNLLBV in de categorie tot maximaal 10.000 ton CO2-uitstoot 

per jaar valt en derhalve kan worden geclassificeerd als middelgroot bedrijf overeenkomstig Tabel 

4.1 van het Handboek. 

 

1.4. Rechtspersoon en verantwoordelijkheden  

Voor het voldoen aan de eisen van het CO2-Managementsysteem ligt de eindverantwoordelijkheid bij 

de country director van Fugro NL Land B.V. 

Hij is hierbij tevens eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie over de CO2-

reductieprestaties van Fugro NL Land B.V. 
 

 De verantwoordelijkheden voor het (blijven) voldoen aan het CO2-Managementsysteem berust 

bij de Manager Proces & Kwaliteit van Fugro NL Land B.V. en omvat: 

 Het periodiek monitoren van de CO2-cijfers en hiermee voor de bewaking van het behalen van 

de doelstellingen. 

 Het auditen en opstellen van de directiebeoordeling m.b.t. het functioneren van het CO2-

Managementsysteem. 

 De afstemming met de directie en verantwoordelijken van Fugro NL Land B.V. over de uitvoering 

van de voorgenomen reductiemaatregelen. 

 De voorbereiding en documentatie m.b.t. de in- en externe communicatie over de CO2-

reductieprestaties. 
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Per 1 juli 2017 treedt de heer J.P. Nelemans op als country director van Fugro NL Land B.V.. 

Verantwoordelijke voor de implementatie is de Manager Proces & Kwaliteit, de heer P.H. van Gelder. 

 

Door een duidelijke samenhang met de verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, milieu, 

kwaliteit en bedrijfsprocessen is het voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder onderdeel van 

het gehele managementsysteem van Fugro NL Land B.V.. 

 

Fugro NL Land B.V. 

Veurse Achterweg 10 

Postbus 63 

2260 BA  LEIDSCHENDAM  

Telefoon : 070 311 1333 

E-mail : info@fugro.com 

www.fugro.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld,       Goedgekeurd 

 

 

 

C. van der Hout 

Senior Adviseur Data Consulting 

P.H. van Gelder     J.P. Nelemans 

Manager Proces & Kwaliteit    Country Director 
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2. TOELICHTING OP DE BEREKENING 
 

2.1. Directe emissies (Scope 1) 

De directe emissies van FNLLBV bestaan uit het brandstofverbruik door het wagenpark (diesel en 

benzine) en de aardgasverbruik door de vestigingen.  

 

2.2. Verbranding van biomassa  

Verbranding van biomassa (als onderdeel van scope 1 en 2) vond in 2017 (en ook in voorgaande 

jaren) niet plaats bij FNLLBV. 

 

2.3. GHG verwijderingen 

In paragraaf 7 uit de NEN-ISO 14049-1 wordt gesproken over CO2-Emissies uit het verbranden van 

biomassa en broeikasverwijdering (binding van CO2). In 2017 (en ook voorgaande jaren) heeft geen 

biomassa (GFT, rioolslib) verbranding bij FNLLBV plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook geen 

broeikasgassen verwijderd. 

 

2.4. Indirecte emissies (Scope 2) 

De indirecte emissies van FNLLBV bestaan uit het elektriciteitsverbruik, warmtelevering, het zakelijk 

gebruik  van privé auto’s en het vliegverkeer. 

 

2.5. Uitzonderingen  

Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO2 zijn verantwoord in de rapportage; er zijn geen 

uitzonderingen. Wel kan nog het volgende worden opgemerkt: 

 Gebruik van airco refrigerants (koude middelen) behoort tot de directe GHG-emissies, maar 

zoals eerder vermeld is het in het kader van de CO2-Prestatieladder (nog) niet vereist om 

koudemiddelen te registreren.  

 Emissies uit papierverbruik en woon-werkverkeer vallen onder scope 3 en zijn in 2013 indicatief 

vastgesteld. Dit wordt niet jaarlijks geregistreerd en is voor 2017 dan ook niet bijgehouden. 
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3. BELANGRIJKSTE TRENDS 

De CO2-emissie van FNLLBV is in 2017 ten opzichte van 2016 met 3% gedaald van 2.032 ton CO2 

naar 1.972 ton CO2. De totale CO2-uitstoot in 2017 is in tabel 1 weergegeven. 

 

Tabel 1  CO2-uitstoot Fugro NL Land B.V. 2017 

Scope 1 Specificatie Hoeveelheid Eenheid 
Conversie- 

factor 
Ton  

CO2eq Percentage 

Personenvervoer conventionele 

personenauto Benzine  55.271  ltr brandstof 2.740  151 8% 

Personenvervoer hybride 

personenauto Benzine  10.924  ltr brandstof 2.740  30 2% 

Personenvervoer pool auto's 

Up2Share Benzine  9.883  ltr brandstof 2.740  27 1% 

Personenvervoer personenauto 

benzine totaal Benzine  76.078  ltr brandstof 2.740 208 11% 

Personenvervoer lease auto’s Diesel  253.616  ltr brandstof 3.230  819 42% 

Wagenpark eigen beheer 

(vrachtwagens en schip) Diesel  159.535  ltr brandstof 3.230  515  27% 

Vervoer diesel totaal Diesel  413.150  ltr brandstof 3.230 1.334 69% 

Overige energiedragers  

voor andere  

doeleinden dan vervoer Aardgas 120.209 Nm3 brandstof 1.890  227 12% 

Totaal scope 1                   1.777  92% 

  

Scope 2 Specificatie Hoeveelheid Eenheid 
Conversie- 

factor 
Ton 

CO2eq 
Percentage 

Elektriciteitsverbruik Kantoren 1.142.103 kWh    

Elektriciteitsverbruik Wagenpark 7.710 kWh    

Elektriciteitsverbruik Totaal 1.149.813 kWh    

Elektriciteitsverbruik 

Groene Stroom 

 NL Wind GvO 1.150.000  kWh   -                  -   0% 

Warmte 

Restwarmte met 

bijstook 84 GJ   21.530                2  0,09% 

Warmte STEG-centrale 83 GJ 35.970 3 0,15% 

Zakelijk verkeer - privé auto 

Brandstoftype 

 niet bekend 407.560  voertuig km   220                 90  5% 

Personenvervoer vliegtuig < 700km  42.341  reizigerskm   297  13 0,64% 

Personenvervoer vliegtuig 700km - 2500km  60.558  reizigerskm   200  12  0,61% 

Personenvervoer vliegtuig > 2500km  88.296  reizigerskm   147              13  0,66% 

Personenvervoer vliegtuig BCD Travel 813.790 reizigerskm Defra 70 4% 

Totaal scope 2                      158  10% 
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Totaal CO2-

uitstoot 2016 
Ton  

CO2eq Percentage 

Scope 1           1.770  90% 

Scope 2              202  10% 

Totaal           1.972    

 
 

3.1. Elektriciteitsverbruik  

Vanaf 2011 is 100% van het stroomverbruik van FGSBV, de grootste BV binnen 

FNLLBV verduurzaamd met Garanties van Oorsprong (GvO’s) Nederlandse Wind. 

Fugro GeoSpatial BV en Fugro RailData BV hebben vanaf 2016 hun 

stroomverbruik verduurzaamd met GvO’s Nederlandse Wind. Hierdoor is de totale 

CO2-uitstoot van FNLLBV toe te schrijven aan ‘scope 2 – elektriciteit’ gedaald naar 

0. Ook in 2018 is het elektriciteitsverbruik van 2017 met terugwerkende kracht 

verduurzaamd. Er is voor 1.150.000 kWh aan GvO NL Windkracht gekocht. In 

totaal is het gehele elektriciteitsverbruik van FNLLBV daarmee duurzaam met 

conversiefactor 0.  

 

3.2. Wegverkeer 

De CO2-reductie van het brandstofverbruik bedraagt in 2017 50 Ton CO2 en is een daling van 3% 

ten opzichte van 2016. Eind 2015 is een groot gedeelte van het wagenpark verkocht en is een 

overstap gemaakt naar leaseauto’s. De nieuwere leaseauto’s hebben een lagere CO2-uitstoot en 

bovendien is er een maximum gesteld aan de CO2-uitstoot van elke auto. Ook is het aantal hybride 

auto’s toegenomen. Daarnaast zijn meer dieselauto’s in gebruik genomen in verhouding tot 

benzineauto’s in vergelijking met voorgaande jaren, als gevolg van een afstemming van het 

brandstoftype en een inschatting van het jaarkilometrage.   

 

Het aantal zakelijke kilometers met gebruikmaking van privéauto is in 2017 gestegen ten opzichte 

van 2016. Het aantal kilometers is gestegen van 406.018 kilometer naar 407.560 kilometer. Hierdoor 

is de CO2-emissie licht gestegen met 0,34 ton, behorende bij ca. 1.542 kilometer. 

 

3.3. Vliegverkeer 

Het aantal vliegkilometers is in 2017 ten opzichte van 2016 (857.896km) met een stijging van 

147.090 vliegkilometers met 17% gestegen naar 1.004.986 km. De CO2-uitstoot behorende bij het 

vliegverkeer is vrijwel gelijk gebleven. Dit komt door de iets gunstiger uitpakkende nieuwe methodiek 

die door BCD wordt gehanteerd om de CO2-uistoot van de vluchten te berekenen. Fugro boekt 

vrijwel altijd Economy Class. De Defra-methodiek kent hiervoor een lagere CO2-uitstoot toe dan voor 

business en first class. Dit verschil is duidelijk zichtbaar in de totale uitstoot, vandaar dat de CO2-

uitstoot vrijwel gelijk blijft ondanks de toename in vliegkilometers. 
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4. BEREKENINGSMETHODEN 
 

4.1. Inleiding 

De berekeningsmethode voor de CO2-emissie Inventarisatie 2017 is gelijk aan de 

berekeningsmethode van de voorgaande emissieverklaringen. De CO2-uitstoot van Fugro NL Land 

B.V. wordt bepaald door een aantal categorieën. De scope 1 emissies bestaan uit het wagenpark 

(diesel, benzine) en het aardgas verbruik van de kantoren. De scope 2 emissies bestaan uit het 

elektriciteitsverbruik van en warmtelevering aan de kantoren. Daarnaast worden ook het zakelijk 

verkeer met privé auto en het vliegverkeer meegenomen onder scope 2. 

 

In het voorjaar van 2017 wordt een verificatie van de CO2-emissie-inventarisatie in het kader van de 

certificatie voor de CO2-Prestatieladder uitgevoerd door Energie Consult Holland B.V.  

 

De gegevens vallen naar bron uiteen in vier categorieën: 

 
               Tabel 4 - CO2-emissie naar bron 

Gegevens Bron 

Brandstofverbruik wagenpark (inclusief 

hybride auto’s) 

Wagenparkbeheer (Shell database en Total database), en gegevens 

aangeleverd door leasemaatschappij Alphabet 

Elektriciteit, gas en warmte - verbruik 
door de kantoren en het laboratorium Meterstanden en jaarafrekeningen kantoren en laboratoria 

Zakelijk verkeer - privé auto Financiële administratie 

Zakelijk verkeer - vliegtuig Registratie vliegreizen 

 

 

4.2. Brandstofverbruik 

Het grootste gedeelte van het wagenpark wordt geleased bij Alphabet. Daarnaast is er een beperkt 

wagenpark in eigen beheer. De brandstofgegevens van de leaseauto’s worden aangeleverd door 

Alphabet. Het wagenpark in eigen beheer maakt gebruik van Shell en Total passen. De 

brandstofgegevens worden betrokken uit een Shell en Total database met online inlogportaal, waarin 

alle transacties centraal worden bijgehouden door wagenparkbeheer en kunnen worden opgevraagd 

per periode (kwartaal) en type brandstof (diesel, benzine).  

 

Vanaf 2015 is het brandstofverbruik van hybride auto’s apart opgenomen en inzichtelijk gemaakt ten 

opzichte van het totaal benzineverbruik. Ook is sinds 2014 het benzineverbruik van de Up2Share 

poolauto’s apart weergegeven. 
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4.3. Vestigingen 

FNLLBV beschikt op 31 december 2017 over twaalf vestigingen, te weten in Amsterdam (1 kantoor), 

Arnhem (1 kantoor, 2 laboratoria), Breda, Groningen, Leidschendam (hoofdkantoor, 2 gebouwen), 

Nieuwegein, Nootdorp, Utrecht en Weert. In juli 2017 is het kantoor in Hardinxveld gesloten. Er is 

geen nieuwe vestiging geopend. De emissies van januari tot en met juli 2017 van het kantoor 

Hardinxveld zijn meegenomen in deze rapportage.  

Daarnaast is de vestiging in Utrecht van het voormalige Fugro RailData B.V. toegevoegd aan de 

kantoorlocaties. De kantoorruimte die Fugro GeoSpatial B.V. in gebruik heeft in Leidschendam is ook 

meegenomen in de rapportage, waarvoor het percentage van het gebruik van deze panden is 

gestegen. Het totaal aantal vestigingen dat voor het hele jaar of een gedeelte daarvan is 

meegenomen bedraagt hiermee dertien.  

 
Tabel 5 – Vestigingen Fugro NL Land B.V. 

Vestiging Straat Specificatie 
eigendom of 

huur 

Amsterdam Zekeringstraat 41a Kantoor huur 

Arnhem Ringoven 37 Kantoor huur 

Arnhem Vlamoven 41 Laboratorium eigendom 

Arnhem Ringoven 32 Laboratorium huur 

Breda Voorerf 31 Kantoor huur 

Groningen Dijkemaweg 72a Kantoor eigendom 

Hardinxveld Nijverheidsstraat 11 Kantoor huur 

Leidschendam Dillenburgsingel 69 Hoofdkantoor eigendom 

Leidschendam Veurse Achterweg 10 Hoofdkantoor eigendom 

Nieuwegein Archimedesbaan 13 Kantoor huur 

Nootdorp Prismastraat 2 Kantoor eigendom 

Utrecht Goeman Borgesiuslaan 77 Kantoor huur 

Weert Edisonstraat 31b Kantoor huur 

 

 De CO2-emissieberekening voor alle vestigingen wordt primair bepaald op basis van (jaar)afrekeningen. 

Daarnaast is vanaf 2011 begonnen met het bijhouden van meterstanden. Voor elk van de kantoren is 

bekeken of er (jaar)afrekeningen beschikbaar zijn. Voor zover er geen (jaar)afrekeningen beschikbaar 

zijn is gebruik gemaakt van meterstanden.  

 Voor negen kantoren is een verdeelsleutel gebruikt aangezien FNLLBV niet het enige bedrijf is dat 

gebruik maakt van het gebouw. De registratie van het vloeroppervlak is de verantwoordelijkheid van 

Fugro Vastgoed B.V. (Leidschendam (2x) en Nootdorp) of die van de verhuurder (Amsterdam, Arnhem 

Ringoven 37, Hardinxveld, Nieuwegein, Utrecht, Weert,). Deze registratie is tevens de basis voor de 

financiële toerekening van huisvestingskosten naar de diverse werkmaatschappijen van Fugro N.V. 

 Het energieverbruik van de kantoren wordt onderverdeeld in elektriciteit (kWh) en gasverbruik (Nm3). 

Daarnaast zijn er twee kantoren (Breda, Utrecht) aangesloten op stadswarmte. 

 Op de voornoemde kantoorlocaties zijn geen factoren cq bijzondere installaties aanwezig die de 

berekening van het energieverbruik op basis van het vloeroppervlak significant beïnvloeden.  
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4.3.1. Aardgasverbruik 

Het aardgasverbruik van FNLLBV is gekoppeld aan de vestigingen. Elf van de dertien vestigingen 

gebruiken gas.  

 

4.3.2. Elektriciteitsverbruik 

Het elektriciteitsverbruik van FNLLBV is gekoppeld aan de vestigingen. Alle vestigingen gebruiken 

elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik van FNLLBV is sinds 2016 volledig verduurzaamd door de 

aanschaf van Garanties van Oorsprong. In 2017 is op naam van FNLLBV 1.150 MWh aan GvO’s NL 

Wind aangeschaft. 

In 2017 heeft geheel Fugro Nederland B.V. 100% van haar elektriciteitsverbruik verduurzaamd. 

Naast Fugro NL Land B.V. hebben in 2017 alle andere Fugro entiteiten (5 werkmaatschappijen en de 

Holding) GvO’s NL Wind gekocht van het Windpark Gemini ten noorden van Schiermonnikoog. In 

totaal is er voor 2.926 MWh afgeboekt op naam van Fugro Nederland B.V. Per werkmaatschappij 

zijn hiervan aparte certificaten beschikbaar. Om administratieve redenen zijn de afboekingen bij 

CertiQ gedaan onder de naam van Fugro Nederland B.V. 

 

4.3.3. Warmte 

Twee kantoren (Breda, Utrecht) van FNLLBV maakt gebruik van stadsverwarming.  

 

4.4. Zakelijk verkeer – privé auto 

Deze gegevens worden bij gehouden door de financiële administratie. Elke medewerker kan zijn 

zakelijk gebruik met privé auto declareren op zijn weekstaat. Deze gegevens worden door de 

financiële administratie verwerkt en aangeleverd aan de CO2-administratie.  

 

4.5. Zakelijk verkeer - vliegreizen 

De berekening van de CO2-uitstoot wordt op twee manieren berekend. 81% van de vliegkilometers 

wordt geboekt via het reisbureau BCD Travel. 19% van de vluchten wordt zelfstandig door Fugro NL 

Land B.V. geboekt. 

BCD Travel levert halfjaarlijks een CO2-overzicht aan van alle door Nederlandse 

werkmaatschappijen van Fugro geboekte vluchten. De CO2 berekening wordt door BCD Travel 

gedaan op basis van Defra emissiefactoren en berekeningsmethoden. De cijfers van de rapportage 

zijn overgenomen in deze rapportage. De emissiefactoren maken onderscheid naar klasse en 

afstand en zijn opgenomen in hoofdstuk 8.  

De gegevens van de door Fugro NL Land zelfstandig geboekte vluchten worden centraal 

bijgehouden. Voor elke geboekte vlucht wordt de CO2-administratie op de hoogte gebracht welke 

deze verwerkt in een Excel bestand. Voor elke vlucht wordt bekeken wat de tussenstops zijn en elke 

deelvlucht wordt apart geregistreerd. Van elke deelvlucht wordt de afstand berekend, en bepaald in 

welke CO2-categorie (kort, middel, lang) deze valt.   
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5. ONZEKERHEDEN 

De gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. 

Daarnaast moesten als gevolg van enkele praktische beperkingen bepaalde aannames worden gemaakt. 

Het is de verwachting dat deze nauwelijks invloed hebben op de daadwerkelijke CO2-emissiecijfers. 

1. Voor negen kantoren is er een verdeelsleutel gehanteerd om het energieverbruik van FNLLBV te 

kunnen berekenen waar FNLLBV de panden niet alleen in gebruik heeft.  

2. Privé kilometers met auto’s van de zaak zijn meegenomen in de totale CO2-uitstoot van FNLLBV. 

3. 2% van de totale CO2 uitstoot van 2017 is opgeschaald (gekopieerd van 2016).  

 

 

Ad 1 FNLLBV heeft dertien elektriciteitsmeters, elf gasmeters en twee warmtemeters, waarop alle 

kantoren zijn aangesloten. Voor al deze kantoren is gekeken naar een verdeelsleutel voor het 

aandeel in het elektriciteitsverbruik, dan wel aardgasverbruik, dan wel warmtegebruik.  

 

Ad 2 Binnen de administratie van FNLLBV wordt niet apart bijgehouden wat de privé kilometers van 

auto’s van de zaak zijn. Deze afgelegde kilometers voor privé doeleinden zijn meegenomen in 

het totaal van het brandstofverbruik, dat hierdoor hoger uitkomt. 

 

Ad 3  Voor het regiokantoor in Nieuwegein is voor de berekening van de cijfers voor het gasverbruik 

van 2017 een jaarnota gebruikt van 2 februari 2017. In totaal vertegenwoordigt deze kopie 2% 

van de totale CO2-emissie van FNLLBV in 2017.  
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6. RAPPORTAGE VOLGENS ISO 14064 DEEL 7 

Dit document is opgesteld overeenkomstig de eisen uit ISO 14064-1;2006, paragraaf 7.  

 

Onderstaande cross reference beschrijft de relatie tussen de tussen een eis van de voornoemde 

norm en het hoofdstuk van dit rapport waarin wordt beschreven op welke wijze aan de betreffende 

eis wordt voldaan. 
  

Tabel 6 - Cross reference ISO 14064-1 

ISO 14064-1 
§ 7.3 GHG 

report content 

Beschrijving 

 

Hoofdstuk onderhavig 

rapport 

 A Reporting organization 1.2 

 B Person responsible 1.4 

 C Reporting period 1.1 

4.1 D Organizational boundaries 1.2 

4.2.2 E Direct GHG emissions 2.1 

4.2.2 F Combustion of biomass 2.2 

4.2.2 G GHG removals 2.3 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 2.5 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 2.4 

5.3.1 J Base year 1.1 

5.3.2 K Changes or recalculations 1.1 

4.3.3 L Methodologies 4 

4.3.3 M Changes to methodologies 4 

4.3.5 N Emission or removal factors used 8 

5.4 O Uncertainties 5 

 P Statement in accordance with ISO 14064 6 
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7. VASTLEGGING VAN DE EMISSIE-BEREKENING 

 

7.1. Inleiding 

De Emissie berekeningen zijn vastgelegd in het Excel bestand 180309b CO2 Emissieberekening FNLL 

2017.xlsx. Dit Excel bestand omvat de volgende werkbladen: 

 

1a. Conversion factors 

1b. CO2 Footprint 2017 FNLLBV  

1c. Rapportage FNLLBV 2016-2017 

1d. CO2 Footprint 2017 FNL  

1e. Energieverbruik 2017 FNL 

1f. FTE per BV 

1g. Aanschaf GvO’s 

1h. CO2 FMS 

1i. CO2 FEBV 

2. Brandstofverbruik 

3a. Kantoren 

3b. Nota’s 

3c. Meterstanden 

3d. Electra-Gas-Warmte 

4. Zakelijk gebruik privé auto 

5a. Vliegreizen  

5b. Totalen eigen registratie 

5c. BCD 

6. Uitleg 

 

7.2. Uitleg  

De werkwijze voor de CO2-berekening is de volgende: 

 

1. De conversiefactoren staan vermeld in werkblad 1a, en zijn afkomstig van 

http://co2emissiefactoren.nl 

 

2. De totale CO2-uitstoot van Fugro NL Land B.V. wordt eerst berekend. Deze is vermeld in werkblad 

1b. CO2-uitstoot 2017 FNLLBV.  

 

3. Voor de rapportage van FNLLBV wordt in werkblad 1c de CO2-uitstoot van FNLLBV van 2010-

2017 weergegeven.  

 

4. De totale CO2-uitstoot voor Fugro Nederland in 2017 wordt apart weergegeven in werkblad 1d. 

 

5. Het totale energieverbruik van Fugro Nederland in 2017 wordt apart weergegeven in werkblad 1e. 

6. Het aantal FTE per werkmaatschappij sinds 2015 wordt weergegeven in werkblad 1f. 
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7. Het elektriciteitsverbruik is verduurzaamd door de aanschaf van Garanties van Oorsprong NL 

Wind. Hiervan zijn aparte certificaten beschikbaar per werkmaatschappij. In 2017 heeft geheel 

Fugro Nederland Nederlandse Wind GvO’s gekocht. Een overzicht is te vinden in werkblad 1g. 

 

8. Voor Fugro Marine Services B.V. worden ook kwartaalcijfers opgesteld. Deze worden uitgewerkt in 

werkblad 1h. Ten tijde van de audit moet dit nog worden uitgewerkt. 

 

9. Voor FEBV wordt apart een CO2 berekend, deze staat vermeld in werkblad 1i. 

 

10. Het brandstofverbruik wordt aangeleverd door Wagenparkbeheer. Zij betrekken de gegevens uit 

vier bronnen: de Shell-database, de Total-database, de gegevens aangeleverd door Alphabet (de 

leasemaatschappij) en het brandstofverbruik van de ponton Greta, aangeleverd door haar 

kapitein). Al deze gegevens zijn verzameld in werkblad 2.  

 

11. Het energieverbruik van de kantoren bestaat uit elektriciteit, gas en stadswarmte. In werkblad 3a. 

zijn twee tabellen opgenomen met gegevens over alle kantoren. De eerste tabel bevat gegevens 

over het oppervlaktegebruik met de verdeling Fugro vs. niet-Fugro. Deze percentages zijn 

gebaseerd op oppervlaktegebruik met totalen en aandeel van Fugro. De tweede tabel bevat 

gegevens over hoe het aandeel van Fugro is verdeeld over de verschillende werkmaatschappijen 

per gebouw, wederom gebaseerd op het aandeel in het oppervlaktegebruik. De verschuiving 

tussen werkmaatschappijen wordt jaarlijks bijgewerkt en ook gebruikt voor de financiële afrekening 

van het gas- en elektriciteitsverbruik. Fugro heeft in Nederland vier grote vestigingen, waarvan drie 

in Leidschendam en één in Nootdorp. Daarnaast zijn er tien regiokantoren. Al deze tien 

regiokantoren worden voor 100% gebruikt door FNLLBV. Van de vier grote vestigingen is er 

slechts één waar FNLLBV geen gebruik van maakt: Veurse Achterweg 12, het hoofdkantoor van 

Fugro Survey B.V. Dit betekent dat er dertien kantoren zijn waar FNLLBV gebruik van heeft 

gemaakt in 2017. 

 

12. Werkblad 3b. bevat gegevens van alle beschikbare elektriciteits- en gasnota’s. Bovenaan staan de 

maandnota’s elektriciteit, gevolgd door de maandnota’s voor gas. Hieronder staan de 

jaarafrekeningen voor elektriciteit en gas. Daaronder staan de nota’s voor stadswarmte. Gegevens 

van oude jaarafrekeningen worden niet verwijderd om een vergelijking te kunnen maken met 

historische gegevens. De maandnota’s en jaarafrekeningen worden digitaal opgeslagen in mappen 

georganiseerd naar jaar en kantoor. 

 

13. In werkblad 3c. worden de meterstanden bijgehouden voor alle kantoren voor zover beschikbaar. 

Deze meterstanden worden maandelijks aangeleverd door de kantoren. 

 

14. In werkblad 3d. worden de totalen weergegeven per kantoor voor elektriciteit, gas en stadswarmte. 

Dit werkblad vormt de basis voor de gegevens in werkblad1b. 

 

15. In werkblad 4. worden de Zakelijke km privéauto voor geheel Fugro Nederland weergegeven.  

 



ENERGIEMANAGEMENT AKTIEPLAN 2017  

BIJLAGE A - INZICHT: BEREKENING CO2-EMISSIE 2017 
 

Bijlage_A_Inzicht_Berekening CO2 Emissie 2017 v1.1_20180326.docx                  Pagina 16 van 17 

16. Werkblad 5a. geeft de detailinformatie weer voor de vliegreizen voor FNLLBV voor 2017. Werkblad 

5b. geeft de totalen per categorie (0-700; 700-2500; >2500) voor de eigen registratie van vluchten 

van FNLLBV weer. En Werkblad 5c. geeft de informatie van reisbureau BCD Travel weer. 

 

17. Werkblad 6 bevat deze uitleg 
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8. CONVERSIEFACTOREN 

Bij het berekenen van de CO2-emissie van FNLLBV vanaf 2015 zijn de emissiefactoren van 

http://co2emissiefactoren.nl/ gebruikt, conform CO2-Prestatieladder Handboek 3.0. Voor een aantal 

factoren zijn ook de voorgaande jaren opnieuw berekend. Alle gebruikte conversiefactoren worden 

weergegeven in de onderstaande tabel, waar ook te vinden is of de emissiefactoren in 2015 zijn 

aangepast en/of opnieuw berekend. De bron voor de gebruikte emissiefactoren is 

http://co2emissiefactoren.nl/. De gebruikte versie staat vermeld in de tabel.  

 

Voor de vliegreizen zoals berekend door reisbureau BCD worden de emissiefactoren van Defra 

gehanteerd, zoals aangeleverd door het reisbureau. Deze zijn in de onderstaande tabel verwerkt. 

 

In 2017 is de conversiefactor voor aardgas aangepast. 
 

Tabel 7 Conversiefactoren 

Categorie Specificatie Eenheid 
 www 
[g CO2]  Versie 

Personenvervoer conventionele 
personenauto Benzine E95 (NL) ltr brandstof 

                 
2.740  Juni 2016 

Personenvervoer conventionele 
personenauto Diesel (NL) ltr brandstof 

                 
3.230  Juni 2016 

Personenvervoer conventionele 
personenauto LPG (NL) ltr brandstof 

                 
1.806  Juni 2016 

Overige energiedragers voor 
andere doeleinden dan vervoer Aardgas Nm3 brandstof 

                 
1.890  

December 
2017 

Elektriciteitsverbruik 
Groene stroom - 
Windkracht kWh 

                      
-   Mei 2016 

Elektriciteitsverbruik 
Grijze stroom - 
2010 en later kWh 

                    
526  Mei 2016 

Warmte 
Warmtelevering – 
kolencentrale GJ 21.530 Mei 2016 

Zakelijk verkeer - privé auto 
Brandstoftype niet 
bekend voertuig km 

                    
220  

Februari 
2016 

Personenvervoer vliegtuig < 700km Reizigerskm, alle klassen 
                    

297  
Februari 
2016 

Personenvervoer vliegtuig 700km - 2500km Reizigerskm, alle klassen 
                    

200  
Februari 
2016 

Personenvervoer vliegtuig > 2500km Reizigerskm, alle klassen 
                    

147  
Februari 
2016 

Domestic All cabins Reizigerskm, alle klassen 228 Defra 
International <= 2299.18 Miles Reizigerskm, Economy Class  135 Defra 
International <= 2299.18 Miles Reizigerskm, Business Class 202 Defra 
International <= 2299.18 Miles Reizigerskm, All other cabins 137 Defra 
International > 2299.18 Miles Reizigerskm, Economy class 129 Defra 
International > 2299.18 Miles Reizigerskm, Premium 

Economy Class 
206 Defra 

International > 2299.18 Miles Reizigerskm, Businessclass 373 Defra 
International > 2299.18 Miles Reizigerskm, First Class 515 Defra 
International > 2299.18 Miles Reizigerskm, All other cabins 168 Defra 

De bron voor de conversiefactoren http://co2emissiefactoren.nl en voor de Defra factoren BCD-Travel. 

 

Voor het brandstofverbruik geldt dezelfde conversiefactor voor personenvervoer als voor 

goederenvervoer. Vandaar dat in de methodiek geen onderscheid is gemaakt tussen 

goederenvervoer en personenvervoer. 
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1. INLEIDING 

In dit onderdeel van het Energiemanagement Actieplan (Eis 3.B.1, 4.B.1 en 5.A.2) worden de CO2 

beheersmaatregelen en reductiedoelstellingen beschreven die voor de periode januari 2017 tot 

januari 2020 zijn vastgesteld. 

 

Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de 

energiebeoordeling zoals opgenomen in Bijlage A van de Directiebeoordeling (Berekening CO2 

Emissie 2017). 

 

De doelstellingen en maatregelen worden onderverdeeld in scope 1 (directe emissies), scope 2 

(indirecte emissies die direct te beïnvloeden zijn) en scope 3 (overige indirecte emissies) conform de 

definities in de CO2 Prestatieladder. 

 

De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig 

geanalyseerd en conform de eisen van de CO2 Prestatieladder, intern en extern 

gecommuniceerd. 

 

De performance van het Energiemanagement Aktieplan wordt jaarlijks in de Directiebeoordeling 

geëvalueerd. 

 

 

 
Opgesteld door:      Akkoord: 
 
 
 
 
C. van der Hout 
Senior Adviseur Data Consulting 
P.H. van Gelder                   J.P Nelemans 
Manager Proces & Kwaliteit     Country Director  
       

 

 

 

 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de reeds geïmplementeerde beheersmaatregelen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het Plan van Aanpak met betrekking tot de realisatie van de reductiedoelstellingen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de beheersing en monitoring van de reductiedoelstellingen. 
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2. BEHEERSMAATREGELEN 

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de huidige geïmplementeerde 

beheersmaatregelen met een direct effect op de reductie van de CO2 Emissie. 

 

De onderbouwing hiervan is terug te vinden in de onderstaande onderdelen van het Energie-

management Aktieplan: 

1. Directiebeoordeling (Bijlage F van het Energiemanagement Aktieplan). 

2. CO2 Emissie berekening (Bijlage A van het Energiemanagement Aktieplan). 

3. Plan van Aanpak in het kader van de EED en EED audit rapport Fugro Nederland B.V. 

4. Maatregellijst zoals gepubliceerd op de SKAO Website (Bijlage J van het Energie-

management Aktieplan). 

5. Aanvraag procedure voor vliegreizen. 

6. Monitoring brandstofverbruik per medewerker 

 

2.1. Gerealiseerde CO2 Reductie Scope 1 en 2 

De maatregelen en doelstellingen worden onderverdeeld naar een drietal scopes conform de 

definities in de CO2 Prestatieladder:  

 Scope 1 (directe emissies),  

 Scope 2 (indirecte emissies die direct te beïnvloeden zijn)  

 Scope 3 (overige indirecte emissies). 

 

Voor het vaststellen van de reductiedoelstelling voor de komende jaren is het relevant de reeds 

behaalde resultaten te betrekken over de periode 2010 – 2017 waarbij in totaal 25% CO2 reductie is 

behaald voor de Scopes 1 & 2 ten opzichte van het referentiejaar 2010. 

 
Figuur 1 - CO2-emissie 2010 tot en met 2017 Scope 1 en 2 Emissies 
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2.2. Gerealiseerde CO2 Reductie Scope 3 

De berekening van de CO2 Emissie is in 2017 toegelicht in Bijlage H1 van het Energiemanagement 

Aktieplan. 

 

Daaruit blijkt dat de kwantificeerbare Scope 3 emissies in totaal 22% procent bedragen  van de 

scope 1 en 2 emissie van 2016. 

Scope 3 Emissie factor 

CO2 

Emissie 

(Ton) 2016 

Percentage van totale 

Scope 1 & 2 

emissies van 2016 

(1.871 ton CO2) 

1. Aangekochte goederen en diensten   

1a. Papierverbruik 17,23 0,9% 

1b. Overige aangekochte goederen en diensten n.v.t. n.v.t. 

2. Kapitaal goederen n.v.t. n.v.t. 

3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 

(niet opgenomen in scope 1 of scope 2) 
n.v.t. n.v.t. 

3a. elektriciteitsverbruik op locaties van klanten 

en/of thuiswerk 
4,4 0,2% 

4. Upstream transport en distributie n.v.t.  

5. Productieafval 18,19 1,0% 

6. Personenvervoer onder werktijd (Business 

Travel) 
n.v.t.  

7. Woon-werkverkeer 370 19,8% 

8. Upstream geleaste activa n.v.t.  

Totaal 409,82 22% 

 
Gelet op de percentage van 19,8% van de totale scope 1 & 2 emissie is in 2017 een ketenanalyse 

woon-werkverkeer opgesteld welke is beschreven in het document ‘Bijlage H2 – Ketenanalyse 

woon-werkverkeer’. 
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3. PLAN VAN AANPAK 

 

3.1. Invalshoek A: Inzicht 

Het functioneren van het CO2 Managementsysteem met betrekking tot de Invalshoek A: Inzicht is 

zodanig dat geen specifieke doelstellingen noodzakelijk zijn voor verdere verbetering met als 

redenen: 

 De organisatie om de berekeningen uit te voeren functioneert toereikend evenals de 

documenten waarmee de berekening aantoonbaar wordt gemaakt. 

 De bevindingen vanuit de diverse uitgevoerde externe verificaties zijn zodanig dat geen 

verandering c.q. verbetering in het proces en/of eindresultaten aangebracht behoeft te 

worden. 

 

Onderstaande doelstellingen komen voort uit de voorziene organisatorische aanpassingen van de 

organisatie. 

 

Doelstelling A1 : Uitvoeren van een Externe verificatie van de CO2 Emissie berekening na 

integratie van Fugro GeoServices B.V., Fugro Geospatial B.V. en Fugro RailData B.V..  

 Scope 1 & 2 

 Initiatiefnemer: QHSSE Management & Service Line Management / Project Management 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout 

 Planning start: 01-01-2018 

 Planning einde: verificatie gereed 31/03/2018 

 Rapportage van de voortgang: ad hoc 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: 0 
 

Doelstelling A2 : Update van de Meest Materiele Scope 3 Emissies (Rangorde) na integratie van 

Fugro GeoServices B.V., Fugro Geospatial B.V. en Fugro RailData B.V. en effectuering van de 

samenvoeging van de vestigingen Nieuwegein en Utrecht.  

 Scope 3 

 Initiatiefnemer: QHSSE Management & Service Line Management / Project Management 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout 

 Planning start: 01-01-2018 

 Planning einde: 2018/Q1 

 Rapportage van de voortgang: ad hoc 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: 0 

 De analyse voor de Meest Materiele Scope 3 Emissies is gemaakt in 2017 over gegevens 

uit 2016. De analyse is niet opnieuw uitgevoerd aangezien deze nog steeds relevant is. De 

integratie van Fugro GeoServices B.V., met de veel kleinere Fugro Geospatial B.V. en Fugro 

RailData B.V. tot Fugro NL Land B.V, heeft geen gevolgen gehad voor de meest materiële 

scope 3 emissies. Fugro GeoServices B.V. is verantwoordelijk voor 93% van het aantal FTE 

waarmee de conclusies uit 2017 in 2018 geldig zijn voor Fugro NL Land B.V.  
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3.2. Invalshoek B: Reductie 

 

3.2.1. Bedrijfsdoelstellingen Scope 1 en 2 Emissies 

Op basis van de SKAO maatregellijst (Bijlage J van het Energiemanagement Aktieplan) beschouwt 

Fugro NL Land B.V. zichzelf als een middenmoter.  

 

Uit een vergelijking met de prestaties van sectorgenoten (deelnemers 7IB) volgt dat de activiteiten 

van Fugro NL Land B.V. niet goed vergelijkbaar zijn met die van onze sectorgenoten. Dit zijn 

weliswaar ook wereldwijd opererende ingenieurs- en adviesbureaus maar daarbij zijn de volgende 

verschillende te herkennen: 

 Het personeelsbestand van Fugro kenmerkt zich enerzijds door adviseurs maar zeker ook 

grote uitvoeringsafdelingen m.b.t. de data-inwinning in het veld (ca. 130 man). 

Sectorgenoten beschikken niet meer over dergelijke afdelingen. Daardoor is de Scope 1 

emissie van Fugro waarschijnlijk omvangrijker dan die van sectorgenoten. 

 Tot onze werkzaamheden behoren bijvoorbeeld niet het ontwerpen van objecten waarbij 

duurzaamheid een rol speelt in het ontwerp. Wel is een tendens merkbaar dat de 

werkzaamheden van enkele afdelingen zich in toenemende mate gaan richten op geo-

engineering waarbij de expertise van Fugro wordt ingeschakeld in het aanbestedingstraject 

van infrastructurele projecten en daarmee naar de ontwerpfase. 

 

Gezien op het voorgaande zijn de te nemen maatregelen voor Fugro NL Land B.V. ambitieus te 

noemen, met name in de hoeveelheid maatregelen. Voor de volledige lijst maatregelen zie de 

bijgevoegde ingevulde SKAO maatregellijst (Bijlage J van het Energiemanagement Aktieplan).  

 

In dit document worden de belangrijkste maatregelen genoemd. 

 

De Directie van Fugro NL Land B.V. heeft zich de volgende jaarlijkse reductiedoelstellingen gesteld 

met betrekking tot de Scope 1 en Scope 2 Emissies: 

2018: Totale Jaarlijkse CO2 reductie van 1,5% ten opzichte van 2017. 

2019: Totale Jaarlijkse CO2 reductie van 1,5% ten opzichte van 2018. 

2020: Totale Jaarlijkse CO2 reductie van 1,5% ten opzichte van 2019. 

 

De doelstellingen per scope worden als volgt ingedeeld: 

2018: Jaarlijkse Scope 1 CO2 reductie: 1,8% ten opzichte van 2017. 

2019: Jaarlijkse Scope 1 CO2 reductie: 1,8% ten opzichte van 2018. 

2020: Jaarlijkse Scope 1 CO2 reductie: 1,8% ten opzichte van 2019. 

2018: Jaarlijkse Scope 2 CO2 reductie: 1,0% ten opzichte van 2017. 

2019: Jaarlijkse Scope 2 CO2 reductie: 1,0% ten opzichte van 2018. 

2020: Jaarlijkse Scope 2 CO2 reductie: 1,0% ten opzichte van 2019. 

 

Voor Scope 3 is er geen verdere specificatie van emissiereductiedoelstelling geformuleerd, zie 

paragraaf 3.2.2. 
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Bij projecten wordt duurzaamheid, op basis van standaard beheersmaatregelen met 

betrekking tot bijvoorbeeld energieverbruik en mobiliteit,  door vertaald naar elk project, 

ongeacht of dit project met of zonder CO2 Gunningsvoordeel is verkregen.  

 

De hiervoor genoemde totale reductie van 1,5% per jaar is hieronder in relatie tot de 

belangrijkste maatregelen. De maatregelen hebben vaak een effect in zowel Scope 1 

als Scope 2.  

 

De berekening  van het reductiepercentage is om deze reden niet opgesteld per Scope. Wel is 

aangegeven op welke Scope de maatregel invloed heeft. 

De reductie in elk jaar is berekend in relatie tot het voorgaande jaar. 

 

Voorgenomen maatregelen Sco

pe 

Verwachte reductie 

2017 2018 2019 

Sluiting Hardinxveld 1,2 0,8% 0,0% 0,0% 

Samenvoeging kantoren Utrecht en Nieuwegein 1,2 0% 0,3% 0,0% 

Reductie brandstofverbruik (zie 3.2.3 B1.2)  1,2 0,7%  1,2%  1,5%  

Totaal   1,50% 1,50% 1,50% 

 

3.2.2. Bedrijfsdoelstellingen Scope 3 Emissies 

De Scope 3 Emissies van 2016 zijn geanalyseerd waarvan de bevindingen zijn vastgelegd in het 

document ‘Bijlage H1 – Meest Materiële Scope 3 Emissies’.  

 

De conclusie van deze rapportage is dat de enige relevante upstream emissie het woon-werkverkeer 

betreft. Dit is enigszins beïnvloedbaar door het promoten van de thuiswerkregeling. 
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3.2.3. Maatregelen scope 1 

 

Doelstelling B 1.1 : Reductie van het gasverbruik als gevolg van de samenvoeging van locaties 

Nieuwegein en Utrecht.  

 Scope 1 

 Initiatiefnemer: Directie 

 Betrokkenen: Directie, P.H. van Gelder, C. van der Hout  

 Planning start: 01-05-2018 

 Planning einde: Te realiseren in Q2/2018 

 Rapportage van de voortgang: einde elk halfjaar 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: > 0 

 

 

Doelstelling B1.2 : Jaarlijkse reductie van het brandstofverbruik  

 

Met betrekking tot het brandstofverbruik zal het aantal bedrijfswagens niet significant afnemen. 

Op basis van historische gegevens en ontwikkelingen is aangehouden dat de CO2 Reductie met 

betrekking tot het brandstofverbruik jaarlijks rond de 1,5 % zal liggen, daarbij opgemerkt dat de 

order portefeuille en de ligging van de projecten bepalend is voor de daadwerkelijke reductie. 

 Scope 1  

 Initiatiefnemer: QHSSE Management & Wagenparkbeheerder 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout 

 Planning start: 01-01-2017 

 Planning einde: -- 

 Rapportage van de voortgang: einde elk halfjaar 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: 2017: 0,7%, 2018: 1% en 2019: 1,5% 

o In 2017 is een brandstofreductie van het wagenpark van 3% 

gerealiseerd 

 

De reductie van het brandstofverbruik wordt bereikt als resultaat van de onderstaande 

maatregelen: 

 Stimuleren zuinig rijden: monitoring en toolboxmeetings het nieuwe rijden. 

 Implementatie maximale CO2-uitstoot per auto. 

 Stimuleren elektrisch rijden (Nootdorp - L'dam). 

 Opstellen duurzaam reisbeleid. 

 Inzetten gebruik GTL en Aspen. 

 Toename gebruik tablets. 

 Gebruik walstroom. 

 

Voor meer informatie over deze maatregelen zie de maatregellijst (Bijlage J) 
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3.2.4. Maatregelen scope 2 

 

Doelstelling B2.1 : De jaarlijkse inkoop van hernieuwbare van elektriciteit wordt gecontinueerd door 

middel van de aanschaf van Garanties van Oorsprong (GvO’s). 

 Scope 2 

 Initiatiefnemer: QHSSE Management & Directie 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout, Directie 

 Planning start: 01-01-2017 

 Planning einde: 31-12-2019 

 Rapportage van de voortgang: einde elk halfjaar. 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: 0 

Er zal geen nadere reductie worden gerealiseerd aangezien de uitstoot nul is en nul blijft. 

 

Doelstelling B 2.2 : Reductie van het elektriciteitsverbruik als gevolg van de samenvoeging van 

locaties Nieuwegein en Utrecht 

Maatregelen: 

 Samenvoeging kantoren Utrecht en Nieuwegein 

 Scope 2 

 Initiatiefnemer: Directie 

 Betrokkenen: Directie, P.H. van Gelder, C. van der Hout  

 Planning start: 01-05-2018 

 Planning einde: Q2/2018 

 Rapportage van de voortgang: einde elk halfjaar 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: 0 

Er zal geen nadere reductie worden gerealiseerd aangezien de uitstoot van Nederlandse 

windenergie nul is en nul blijft. 

 
Verdere ontwikkelingen (en waarvan de CO2 Reductie niet te kwantificeren is) zijn: 

 Uitgegaan wordt van een gelijkblijvend niveau met betrekking tot energie huisvesting, een 

gelijkblijvende CO2 Emissie m.b.t. vliegreizen, een geringe daling van het zakelijk verkeer privé 

auto. 

 Het elektriciteitsverbruik van de kantoren kan in 2017 slechts minimaal worden gereduceerd 

waarbij, behalve het blijven vergroten van de bewustwording van de medewerkers om het 

elektriciteitsverbruik te beperken, geen specifieke acties worden gepland vanwege het geringe 

effect op zowel het elektriciteitsverbruik als wel de CO2 Emissie. De reducties ten gevolge van 

het bewuster omgaan met energie volgens de aanwijzingen op het Milieukaartje zijn niet 

meetbaar en te kwantificeren. 
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3.2.5. Maatregelen scope 3 

 

Doelstelling B 3.1 : Reductie van de CO2 Emissie m.b.t. woon-werkverkeer als gevolg van de 

implementatie van een thuiswerkregeling. 

 

Uit de inventarisatie van meest materiele scope 3 emissies volgt dat de CO2 emissie m.b.t. het 

woon-werkverkeer per medewerker ca. 1,5 ton CO2 op jaarbasis bedraagt. In 2016 omvatte de CO2 

Emissie reductie als gevolg van thuis werken ca. 7,5 ton CO2. 

 

Verdere reductie van de CO2 Emissie m.b.t. woon-werkverkeer kan worden bereikt door middel van 

het promoten en implementeren van de regeling voor thuis werken. Ten behoeve de kwantificering 

van de CO2 Reductie dient nagedacht te worden over de wijze van registreren. 

 Scope 3  

 Initiatiefnemer: QHSSE Management & HR 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout, Renuka Babajeff 

 Planning start: 01-07-2018 

 Planning einde: 31-12-2020 

 Rapportage van de voortgang: einde elk halfjaar 

 Reductie CO2-Emissie 2018 t/m 2020:  

 2018: 12 ton CO2 reductie. 

 2019: 16 ton CO2 reductie. 

 2020: 20 ton CO2 reductie. 
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4. IMPLEMENTATIE & PERFORMANCE MONITORING 

 

4.1. Implementatie 

Het CO2 Prestatieladder Managementsysteem is onderdeel van Integrated Management System 

(IMS) van Fugro NL Land B.V.. 

 

De specifieke taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de implementatie van het CO2 

Prestatieladder Managementsysteem is beschreven in het document ‘Handboek CO2 

Prestatieladder’. 

 

4.2. Performance monitoring 

De processen en effectiviteit van het CO2 Prestatieladder Managementsysteem wordt getoetst door 

middel van interne en externe audits op basis van het Audit Programma als onderdeel van het 

Integrated Management System (IMS) van Fugro NL Land B.V.. 

 

De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd en 

conform de eisen van het CO2 Prestatieladder Managementsysteem, intern en extern 

gecommuniceerd. 

 

De performance van het Energiemanagement Aktieplan wordt jaarlijks in de Directiebeoordeling 

geëvalueerd. 

 

4.3. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 

Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen worden conform de processen van het 

Integrated Management System (IMS) van Fugro NL Land B.V. gemeld, geregistreerd, geëvalueerd 

waarbij genomen maatregelen met belanghebbenden worden gecommuniceerd. 
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1. INLEIDING 

In deze bijlage van het Energiemanagement Actieplan (Eis 3.B.1, 4.B.1 en 5.A.2) worden de 

beheersmaatregelen en doelstellingen beschreven die voor de periode januari 2018 tot januari 2021, 

zoals deze door de Directie van Fugro NL Land B.V, worden onderschreven. 

 

Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de energie-

beoordeling zoals in de Directiebeoordeling en de diverse rapportages behorende bij het CO2 

Managementsysteem. 

 

De doelstellingen en maatregelen worden onderverdeeld in scope 1 (directe emissies), scope 2 

(indirecte emissies die direct te beïnvloeden zijn) en scope 3 (overige indirecte emissies) conform de 

definities in de CO2 Prestatieladder. 

 

De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig 

geanalyseerd en conform de eisen van de CO2 Prestatieladder, intern en extern 

gecommuniceerd. 

 

De performance van het Energiemanagement Aktieplan wordt jaarlijks in de Directiebeoordeling 

geëvalueerd. 

 

 

 
Opgesteld door:      Akkoord: 
 
 
 
 
C. van der Hout 
Senior Adviseur Data Consulting 
P.H. van Gelder                   J.P Nelemans 
Manager Proces & Kwaliteit     Country Director 
       

 
 

 

 

 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de reeds geïmplementeerde beheersmaatregelen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het Plan van Aanpak met betrekking tot de doelstellingen m.b.t. Invalshoek C –  

                    Transparantie. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de beheersing en monitoring van de doelstellingen. 
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2. BEHEERSMAATREGELEN 

Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop het beleid, doelstellingen en gerealiseerde verbeteringen 

ten aanzien van de CO2-prestaties van Fugro NL Land B.V. (hierna: FNLLBV) worden 

gecommuniceerd, zowel intern (binnen de eigen organisatie) als extern. 

 

Per belanghebbende wordt de betrokkenheid bij de CO2-prestatie van FNLLBV vanuit 

communicatie-oogpunt benoemd en de over te brengen boodschap. 

 

De belangrijkste communicatiemiddelen met betrekking tot de CO2 Prestatieladder zijn de Intranet-

site van Fugro NL Land B.V. en de Intranetsite m.b.t. het Milieumanagementsysteem van Fugro 

Nederland met publicatie van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van milieuzorg bij de 

Nederlandse werkmaatschappijen van Fugro. 

 

Alle documenten met betrekking tot de CO2 Prestatieladder zijn voor alle medewerkers beschikbaar 

via het FNLLBV Intranet van Fugro NL Land B.V. en voor externe partijen via de internet site 

www.fugro.com. 

 

Belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het Managementsysteem van Fugro NL Land B.V. 

worden bij de nieuwsberichten op het Intranet gecommuniceerd en/of via de Intranetsite FNL 

QHSSE. 

 

Berekening van de CO2 Emissies wordt aan het einde van elk 

halfjaar conform de normeisen externe gecommuniceerd via de 

SKAO-website en Duurzame Leverancier. Interne communicatie vindt plaats via het Intranet. 

 

2.1. Interne doelgroepen m.b.t. communicatie 

Tabel 1: Interne doelgroepen communicatie CO2-prestatie FNLLBV 

Interne doelgroep Betrokkenheid 

Alle medewerkers van FNLLBV 

Alle medewerkers van FNLLBV hebben een individuele 

verantwoordelijkheid en bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen op 

het gebied van CO2-reductie.  

Directie FNLLBV 

De directie van FNLLBV is verantwoordelijk voor het beleid, besluitvorming 

en managementbeoordelingen ten aanzien van de CO2-prestatie van 

FNLLBV. 

Lijnmanagement 
Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor het uitdragen van de 

boodschap op het gebied van de CO2-prestaties van FNLLBV. 

Lijn- en projectmanagement 

Het lijn- en projectmanagement zijn gezamenlijk de bewakers en aanjagers 

voor het verbeteren van de CO2-prestatie binnen de algemene 

bedrijfsvoering en de projecten van FNLLBV. 
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2.2. Externe doelgroepen m.b.t. communicatie 

                Tabel 2: Externe doelgroepen communicatie CO2-prestatie FGSBV 

Externe doelgroep Betrokkenheid 

Aandeelhouder Fugro N.V. 

FNLLBV is onderdeel van Fugro N.V. De holding is aandeelhouder van 

FNLLBV, maar maakt zelf geen onderdeel uit van de organisatorische 

afbakening van FNLLBV. Vanwege het grote belang van Fugro N.V. in de 

bedrijfsvoering van FNLLBV wordt deze als aparte externe doelgroep 

aangeduid. 

Opdrachtgevers 
Opdrachtgevers verlangen van opdrachtnemers zich actief inzetten op het 

gebied van CO2-reductie en hierover helder communiceren.  

Bevoegde instanties 

Bevoegde instanties zullen met name op het vlak van toezicht en 

handhaving baat hebben bij inzicht in de bedrijfsvoering, al dan niet met 

betrekking tot CO2-cijfers.  

Brancheverenigingen 

FNLLBV is vertegenwoordigd in diverse brancheverenigingen en daardoor 

(al dan niet als initiator) betrokken bij initiatieven op het gebied van CO2-

reductie. 

Ketenpartners 

FNLLBV heeft het beleid projecten volledig in eigen beheer uit te voeren en 

de inzet van onderaannemers zoveel mogelijk te beperken. Bij inschakeling 

van onderaannemers bij projecten met een CO2 Gunningsvoordeel wordt 

een CO2-emissie-inventarisatie opgevraagd. 

Overige belanghebbenden 

Overige belanghebbenden, zoals toekomstige partners, 

belangenverenigingen en media en pers, zijn vanuit verschillende 

invalshoeken betrokken bij het onderwerp. 

 

2.3. Communicatiedoelstellingen interne doelgroepen 

 

2.3.1. Alle medewerkers (incl. lijn- en projectmanagement) 

Ongeacht hun functie en niveau binnen de organisatie, moeten de medewerkers van FNLLBV zich 

bewust zijn van het beleid en doelstellingen op het gebied van CO2-reductie.  

 

Ieders individuele verantwoordelijkheid en bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen staan 

centraal.  

Medewerkers zullen worden aangesproken op hun individuele mogelijkheden om bij te dragen aan 

een verbetering van de CO2-prestatie, die wordt bepaald door de aard van hun werkzaamheden: 

 Voor kantoorpersoneel heeft deze betrekking op bewust omgaan met elektriciteits- en 

papierverbruik; 

 Voor autobezitters cq. –gebruikers (zakelijk gebruik) heeft deze betrekking op zuiniger en minder 

rijden;  

 Voor veldwerkpersoneel heeft deze betrekking op zuiniger omgaan met brandstoffen en 

optimaal inplannen van projecten, wat gevolgen heeft voor het gebruik van meetdienstauto’s, 

sondeerwagens, rupsen en ander materieel. 
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Algemene communicatiedoelstellingen voor deze doelgroepen zijn: 

 Bekendheid met het beleid en doelstellingen, met name op het gebied van CO2-reductie 

(kennis); 

 Bewustzijn dat het eigen handelen van invloed is op het bereiken van de doelstellingen 

(houding); 

 Betrokkenheid door actief deel te nemen aan het identificeren van mogelijke verbeteringen 

en aanbrengen van verdere reductie van de CO2-emissies van FNLLBV (gedrag). 

 

2.3.2. Directie 

De communicatiedoelstellingen voor deze doelgroep zijn: 

 Over voldoende interne informatie beschikken om besluiten over verbetering van de CO2-

prestatie op een verantwoorde wijze te kunnen nemen en bekendheid met ontwikkelingen 

buiten het eigen bedrijf op het gebied van CO2-reductie (kennis); 

 Bewustzijn dat CO2-prestatie voortdurend aandacht verdient en dit met enige regelmaat 

opnemen op de agenda voor directievergaderingen (houding);  

 Tonen van betrokkenheid door het uitdragen van het belang van verbetering van onze CO2-

prestatie voor onze concurrentiepositie (gedrag). 

 

 

2.4. Communicatiedoelstellingen externe doelgroepen 

 

2.4.1. Aandeelhouder Fugro N.V. 

FNLLBV draagt naar de aandeelhouder Fugro N.V. in brede zin uit dat zij actief uitvoering geeft aan 

het door Fugro N.V. geformuleerde beleid ten aanzien van Health, Safety & Environment (HSE) en 

wijze waarop omgegaan wordt met zakenpartners van de organisatie door middel van het hanteren 

van de Fugro Business Partner Code. FNLLBV voldoet hiermee aan de voornoemde interne 

regelgeving van Fugro N.V. en de doelstellingen van een werkmaatschappij om te streven naar 

verbetering in de aansluiting op de markt, de verbetering van klantwaardering en imagoverbetering. 

Dit leidt tevens tot het blijven voldoen aan aangescherpt aanbestedingsbeleid en regelgeving vanuit 

de landelijke en regionale overheden met betrekking Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

waarvan het milieuaspect in het algemeen en CO2-reductie in het bijzonder een onderdeel is. 

 

Een bijkomend voordeel is dat de inspanningen van FNLLBV op dit gebied een uitstraling hebben en 

krijgen naar andere (Nederlandse) werkmaatschappijen van Fugro. De communicatie daarover wordt 

door ons gezien als een belangrijk initiatief buiten de eigen organisatie om de zorg voor het milieu te 

verbeteren. 
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2.4.2. Opdrachtgevers 

FNLLBV wil aan opdrachtgevers duidelijk maken dat zij haar verantwoordelijkheid neemt met 

betrekking tot de gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten voor het milieu door: 

 structurele verankering van de inspanningen voor het milieu in de bedrijfsprocessen aan de 

hand van het ISO14001 Managementsysteem;  

 in de bedrijfsvoering efficiënt om te gaan met grondstoffen, brandstoffen en elektriciteit;  

 als concrete uitwerking van de inzet voor het milieu het certificaat voor het hoogste niveau 

van de CO2-Prestatieladder te behalen.  

 

Algemene communicatiedoelstellingen voor deze doelgroep zijn: 

 Bekendheid geven aan onze structurele aanpak van de milieuzorg bij Fugro NL Land B.V. 

en dit onder de aandacht te brengen bij het uitbrengen van aanbiedingen. 

 Inzicht geven in doelstellingen, behaalde resultaten in projecten en de voortgang van de 

doelstellingen via de websites. 

 

2.4.3. Bevoegde instanties 

Aan bevoegde instanties zoals gemeenten, Milieudiensten, waterschappen etc. wil FNLLBV in eerste 

instantie uitdragen dat het voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van het milieu, wat wordt 

geborgd door middel van het ISO14001 Milieumanagementsysteem, waar CO2-reductie een 

uitvloeisel van is.  

 

Algemene communicatiedoelstellingen voor deze doelgroep zijn: 

 Bekendheid geven aan de structurele aanpak van de milieuzorg binnen FNLLBV; 

 Vergemakkelijken van het geven van inzicht bij de uitvoering van toezichts- en 

handhavingstaken. 

 

2.4.4. Brancheverenigingen 

Als toonaangevende partij binnen de ingenieurswereld wil FNLLBV de structurele aanpak van 

milieuzorg binnen het bedrijf, o.a. resulterend in certificering voor de CO2-Prestatieladder, delen met 

‘vakbroeders’. FNLLBV wil hiermee uitdragen dat zij niet alleen de verantwoordelijkheid wil nemen 

voor haar eigen bedrijfsvoering, maar ook verbetering van CO2-prestaties binnen de branche wil 

stimuleren. 

 

2.4.5. Ketenpartners 

Voor zover FNLLBV te maken heeft met ketenpartners, zijn de algemene 

communicatiedoelstellingen: 

 Bekendheid geven aan de structurele aanpak van milieuzorg binnen het bedrijf, o.a. 

resulterend in certificering voor de CO2-Prestatieladder; 

 Overleg over dan wel voorwaarden stellen aan de wijze waarop verbetering in de CO2-

prestatie binnen de keten bereikt kan worden (bij levering van producten en diensten aan 

FNLLBV). 
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2.4.6. Overige belanghebbenden 

Communicatie met de overige belanghebbenden, zoals toekomstige kennispartners, 

belangenverenigingen en media en pers, kan verschillende doelen dienen. 

 

Algemene communicatiedoelstellingen voor deze gemengde doelgroep kunnen zijn: 

 Gunstige profilering op basis van de structurele aanpak van milieuzorg binnen het bedrijf, o.a. 

resulterend in certificering voor de CO2-Prestatieladder; 

 Scheppen van mogelijkheden voor overleg over verbetering van de CO2-prestatie in de 

toekomst. 
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3. PLAN VAN AANPAK 

 

3.1. Invalshoek C: Transparantie 

De organisatie met betrekking tot publicaties functioneert toereikend evenals de middelen (Intranet) 

waarmee de milieuprestaties  worden gecommuniceerd. 

 Het functioneren van het CO2 Managementsysteem met betrekking tot de Invalshoek C: 

Transparantie behoeft daardoor geen structurele verbetering. 

 Het actief onder de aandacht brengen van onderstaande acties leidt echter tot verdere 

verbetering met een geringe impact op de CO2 Emissie: 

 

Doelstelling C1 : Publiceren van de implementatie van duurzame technieken, onderzoeksmethoden 

in het kader van de door Fugro NL Land B.V. uitgevoerde werkzaamheden. 

 Scope: 1, 2 en 3 

 Initiatiefnemer: QHSSE Management & Service Line Management / Project Management 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout 

 Planning start: 01-01-2017 

 Planning einde: niet bekend 

 Rapportage van de voortgang: einde halfjaar 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: >0 maar (nog) niet meetbaar. 

 Dit is gerealiseerd door middel van het partnerschap met de duurzame leverancier en het 

lanceren van de nieuwe website van de duurzame leverancier, inclusief twee blogs van 

Fugro in de maand maart 2018. Daarnaast worden ook steeds meer documenten 

gepubliceerd op het FNL Intranet. 
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4. IMPLEMENTATIE & PERFORMANCE MONITORING 

 

4.1. Implementatie 

Het CO2 Prestatieladder Managementsysteem is onderdeel van Integrated Management System 

(IMS) van Fugro NL Land B.V.. 

 

De specifieke taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de implementatie van het CO2 

Prestatieladder Managementsysteem is beschreven in het document ‘Handboek CO2 

Prestatieladder’. 

 

4.2. Performance monitoring 

De processen en effectiviteit van het CO2 Prestatieladder Managementsysteem wordt getoetst door 

middel van interne en externe audits op basis van het Audit Programma als onderdeel van het 

Integrated Management System (IMS) van Fugro NL Land B.V.. 

 

De voortgang me betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd en conform 

de eisen van het CO2 Prestatieladder Managementsysteem, intern en extern gecommuniceerd. 

 

De performance van het Energiemanagement Aktieplan wordt jaarlijks in de Directiebeoordeling 

geëvalueerd. 

 

4.3. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 

Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen worden conform de processen van het 

Integrated Management System (IMS) van Fugro NL Land B.V. gemeld, geregistreerd, geëvalueerd 

waarbij genomen maatregelen met belanghebbenden worden gecommuniceerd. 
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1. INLEIDING 

In deze bijlage van het Energiemanagement Actieplan (Eis 3.B.1, 4.B.1 en 5.A.2) worden de 

beheersmaatregelen en doelstellingen beschreven die voor de periode januari 2018 tot januari 2021 

zijn vastgesteld en door de Directie van Fugro NL Land B.V, worden onderschreven. 

 

Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de energie-

beoordeling zoals in de Directiebeoordeling en de diverse rapportages behorende bij het CO2 

Managementsysteem. 

 

De doelstellingen en maatregelen worden onderverdeeld in scope 1 (directe emissies), scope 2 

(indirecte emissies die direct te beïnvloeden zijn) en scope 3 (overige indirecte emissies) conform de 

definities in de CO2 Prestatieladder. 

 

De voortgang me betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig 

geanalyseerd en conform de eisen van de CO2 Prestatieladder, intern en extern 

gecommuniceerd. 

 

De performance van het Energiemanagement Aktieplan wordt jaarlijks in de Directiebeoordeling 

geëvalueerd. 

 

 

 
Opgesteld door:      Akkoord: 
 
 
 
 
C. van der Hout 
Senior Adviseur Data Consulting 
P.H. van Gelder                   J.P Nelemans 
Manager Proces & Kwaliteit     Country Director  
       

 
 

 

 

 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de reeds geïmplementeerde beheersmaatregelen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het Plan van Aanpak met betrekking tot de doelstellingen m.b.t. Invalshoek D –  

                    Participatie. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de beheersing en monitoring van de doelstellingen. 
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2. BEHEERSMAATREGELEN 

Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop Fugro NL Land B.V. actief participeert in het verbeteren 

van de milieuprestaties.  

 

2.1. Samenwerking met andere Fugro werkmaatschappijen in Nederland. 

Door Fugro N.V. zijn wereldwijd de werkmaatschappijen verplicht om per 1 januari 2012 te  

beschikken over een gecertificeerd Milieumanagementsysteem.  

 

Vanuit het QHSSE Management van Fugro NL Land B.V. is begin 2010 het initiatief genomen om 

een ISO14001 Milieumanagementsysteem op te zetten voor alle in Nederland gevestigde 

werkmaatschappijen. Begin 2018 zijn daar inmiddels 4 relevante werkmaatschappijen bij 

aangesloten. 

De gehele organisatie van het ISO14001 Milieumanagementsysteem berust bij het Milieuteam van 

Fugro Nederland B.V. waarin het volledige QHSSE management van FNLLBV is opgenomen.  

 

In het Directieoverleg van Fugro Nederland B.V. nemen alle directeuren van de Nederlandse 

werkmaatschappijen deel, inclusief een vertegenwoordiging van Fugro N.V.. Op deze wijze vindt een 

inhoudelijke en organisatorische informatie-uitwisseling plaats tussen de werkmaatschappijen en de 

holding Fugro N.V.. 

 

2.2. Betrokkenheid bij brancheverenigingen 

GeoBusiness Nederland is voor Fugro NL Land B.V. een aangewezen platform 

om aansluiting te zoeken als het gaat om verbetering van milieuprestaties binnen de 

branche van geodetische bedrijven.  

 

Deze branchevereniging is samengesteld uit zowel kleine als grote multinationals waaronder Fugro. 

Kenmerk voor het karakter van deze branchevereniging is dat de deelnemende bedrijven veelal 

autonoom werken aan verbetering van hun eigen bedrijfsprocessen en daarbij uit 

concurrentieoverwegingen, niet de samenwerking zoeken. Dit geldt ook voor het tot stand brengen 

van initiatieven op basis van normeisen zoals Milieumanagementsysteem en de CO2-

Prestatieladder. 

 

Inherent aan de aard van de dienstverlening van de deelnemende bedrijven, die gekenmerkt wordt 

door een relatief laag CO2-Emissieprofiel, wordt binnen de branche een lage prioriteit toegekend aan 

gezamenlijk initiatief. Het feit dat de economische crisis ook binnen deze branche voelbaar is, 

versterkt deze situatie. 

 

Vanuit GeoBusiness Nederland staan milieuprestaties en CO2-reductie dan ook nog niet op de 

agenda. Daar staat tegenover dat meerdere deelnemende bedrijven, zoals FNLLBV wel zelf het 

initiatief hebben genomen om zich te certificeren voor een ISO14001 Milieumanagement en/of de 

CO2-Prestatieladder. Daarnaast is de tendens merkbaar dat de zorg voor het milieu in steeds meer 

(openbare) aanbestedingen een onderdeel vormt van de selectie- en/of gunningscriteria. 
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2.3. SKAO - Innovatiebijeenkomsten 

Deze innovatiebijeenkomsten dienen als startbijeenkomsten waar 

nieuwe initiatieven, dialogen en CO2 reductieprogramma’s in het 

kader van de CO2 Prestatieladder ontstaan.  

 

2.4. KwaliteitsKring Ingenieursbureaus 

Fugro NL Land B.V. neemt deel aan de KwaliteitsKring Ingenieursbureaus. Deze groep is 

samengesteld uit de QHSSE managers van de grote Nederlandse ingenieursbureaus. De 

gespreksonderwerpen hebben betrekking op algemene ontwikkelingen binnen de ingenieursbureaus 

met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu, waaronder de CO2 Prestatieladder/Branche 

Gerichte Toelichting. 

 

2.5. De Duurzame Leverancier  

Fugro heeft zich in 2017 als partner 

aangesloten bij De Duurzame Leverancier, 

een initiatief van de zeven grote 

ingenieursbureaus en Strukton, dat bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers ondersteunt in hun 

actuele duurzaamheidsuitdagingen. Meer dan 3500 bedrijven zijn aangesloten bij dit initiatief, en dit 

biedt Fugro een mooi platform om haar duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien. De Duurzame 

Leverancier organiseert klankbordbijeenkomsten over CO2 en circulaire economie. Vanaf 2018 heeft 

het platform een nieuwe website ontwikkeld waarop naast het berekenen van de CO2-footprint van 

bedrijven, nu ook de CO2-footprint van projecten (middels ketenanalyses) kan worden berekend. 

Ook is de website van D-tool opgenomen, waar nog veel meer duurzaamheidsinstrumenten staan. 

Met een ketenanalyse maak je inzichtelijk welke fase (bv. productie, bouw, gebruik) welke milieu 

impact oplevert (CO2-uitstoot, energieverbruik, etc.). Hiermee kan je gericht kijken waar er effectieve 

milieu besparende maatregelen opgesteld kunnen worden. Door ketenanalyses dynamisch 

beschikbaar te maken wordt het eenvoudiger om CO2-besparende maatregelen voor je ontwerp te 

vinden. De nieuwe website wordt op 20 februari gelanceerd. Kijk voor meer informatie op 

www.duurzameleverancier.nl.  
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3. PLAN VAN AANPAK 

 

3.1. Invalshoek D: Participatie 

Het functioneren van het CO2 Managementsysteem met betrekking tot de Invalshoek D: Participatie 

behoeft geen structurele verbetering.  

 

Voortzetting van onderstaande acties leidt tot verdere verbetering. 

 

Doelstelling D1 : Continueren van deelname aan de Duurzame Leverancier. 

 Scope: 1, 2 en 3 

 Initiatiefnemer: QHSSE Management 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout 

 Planning start: 01-01-2016 

 Planning einde: niet bekend 

 Rapportage van de voortgang: einde halfjaar 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: >0 maar (nog) niet meetbaar. 

 

Doelstelling D2 : Deelnemen aan nieuw initiatief van de zeven grote ingenieursbureaus. 

 Scope: 1, 2 en 3 

 Initiatiefnemer: QHSSE Management 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout 

 Planning start: 01-05-2018 

 Planning einde: niet bekend 

 Rapportage van de voortgang: einde halfjaar 

 Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: >0 maar (nog) niet meetbaar. 

 

Doelstelling D3 : Continueren van actieve deelname aan de ontwikkelingen m.b.t. het 

Milieumanagement-systeem van de Fugro werkmaatschappijen in Nederland. 

 Scope: 1, 2 en 3 

 Initiatiefnemer: QHSSE Management 

 Betrokkenen: P.H. van Gelder, C. van der Hout 

 Planning start: 01-01-2016 

 Planning einde: niet bekend 

 Rapportage van de voortgang: einde halfjaar 

 Reductie CO2-Emissie Reductie CO2-Emissie 2017 t/m 2019: zie EED Rapportage en CO2 

Emissierapportages van Fugro Nederland B.V. 
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4. IMPLEMENTATIE & PERFORMANCE MONITORING 

 

4.1. Implementatie 

Het CO2 Prestatieladder Managementsysteem is onderdeel van Integrated Management System 

(IMS) van Fugro NL Land B.V.. 

 

De specifieke taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de implementatie van het CO2 

Prestatieladder Managementsysteem is beschreven in het document ‘Handboek CO2 

Prestatieladder’. 

 

4.2. Performance monitoring 

De processen en effectiviteit van het CO2 Prestatieladder Managementsysteem wordt getoetst door 

middel van interne en externe audits op basis van het Audit Programma als onderdeel van het 

Integrated Management System (IMS) van Fugro NL Land B.V.. 

 

De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd en 

conform de eisen van het CO2 Prestatieladder Managementsysteem, intern en extern 

gecommuniceerd. 

 

De performance van het Energiemanagement Aktieplan wordt jaarlijks in de Directiebeoordeling 

geëvalueerd. 

 

4.3. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 

Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen worden conform de processen van het 

Integrated Management System (IMS) van Fugro NL Land B.V. gemeld, geregistreerd, geëvalueerd 

waarbij genomen maatregelen met belanghebbenden worden gecommuniceerd. 
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1. MANAGEMENT SUMMARY 

Deze Directiebeoordeling is een rapportage over het functioneren van de CO2 Prestatieladder 

(niveau 5) van Fugro NL Land B.V. over de periode van 1 april 2017 t/m 1 maart 2018 (verder te 

noemen ‘de rapportageperiode). 

 

De CO2-emissie van FNLLBV is in 2017 ten opzichte van 2016 met 3,0% 

gedaald van 2.032 ton CO2 naar 1.972 ton CO2. Doelstelling was een 

reductie van 2%. De totale CO2 reductie t/m 2017 ten opzichte van het 

referentiejaar 2010 bedraagt 25%. Een toelichting op de behaalde resultaten 

wordt beschreven in hoofdstuk 4 van dit document. 

 

In 2017 zijn de Fugro werkmaatschappijen Fugro GeoServices B.V., Fugro 

Geospatial B.V. en Fugro RailData B.V. geïntegreerd tot Fugro NL Land B.V.  

 

De EED audit rapportage die in 2016 is ingediend bij het bevoegd gezag is in 2017 goedgekeurd. In 

2017 is een Plan van aanpak opgesteld met energiebesparende maatregelen, waarvoor de 38 

maatregelen van de erkende maatregellijst kantoren zijn geanalyseerd. Slechts twee maatregelen zijn 

nog uitvoerbaar en zijn opgenomen als doelstellingen voor 2018. De overige 36 maatregelen zijn of 

niet van toepassing of reeds gerealiseerd. 

In 2016 is gestart met de berekening van de CO2-footprint van 2015 over alle activiteiten van Fugro 

in Nederland. Begin 2018 is eenzelfde berekening uitgevoerd voor 2017 waarmee wordt aangetoond 

dat Fugro Nederland een aanmerkelijke CO2 

reductie van 17% heeft behaald ten opzichte 

van 2016. Deze reductie is bereikt door een 

restrictiever beleid voor vliegreizen, alsmede 

door de aanschaf van Garanties van Oorsprong 

afkomstig van het Windpark Gemini voor 100% 

van de door Fugro in Nederland gebruikte 

elektriciteit. Het unieke aan deze aanschaf is dat 

Fugro Marine aan dit Offshore windpark ten noorden van Schiermonnikoog  diverse diensten heeft 

geleverd. 

 
Opgesteld door:      Akkoord: 
 
 
 
 
P.H. van Gelder       J.P. Nelemans  
Manager Proces & Kwaliteit     Country Manager  
 
C. van der Hout 
Senior Adviseur Data Consulting       
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2. FUNCTIONEREN VAN HET CO2 MANAGEMENTSYSTEEM 

 

2.1. Grenzen en omvang van het bedrijf 

Op 1 juli 2017 zijn drie aparte werkmaatschappijen Fugro GeoServices B.V., en de veel kleinere Fugro 

GeoSpatial B.V. Fugro RailData B.V. geïntegreerd tot Fugro NL Land B.V. Voor de  drie afzonderlijke 

werkmaatschappijen is de CO2-uitstoot bekend vanaf 1 januari 2015. In deze rapportage worden deze 

gegevens vanaf 1 januari 2015 gebruikt en benoemd als ware het emissies van Fugro NL Land B.V. 

om vergelijkingen mogelijk te maken. Het jaar 2015 fungeert daarbij als nieuw basisjaar. Verder is er 

geen wijziging aangebracht aan de diensten, grenzen en omvang van het bedrijf welke een significante 

invloed hebben op het CO2-Managementsysteem. In de rapportages worden wel de gegevens vanaf 

2010 weergegeven, aangezien Fugro GeoServices B.V. verantwoordelijk is voor 93% van het aantal 

FTE is een vergelijking wel degelijk zinvol. 

 

Per 1 juli 2017 treedt de heer J.P. Nelemans op als country director van Fugro NL Land B.V.. 

Verantwoordelijke voor de implementatie is de Manager Proces & Kwaliteit, de heer P.H. van Gelder. 

 

Bij Fugro NL Land B.V. zijn per 1 januari 2018 in totaal 393 medewerkers (FTE) werkzaam. Op 1 

januari 2017 waren er 355 FTE werkzaam bij Fugro GeoServices B.V., 18 FTE bij Fugro GeoSpatial 

B.V. en 10 FTE bij Fugro RailData B.V. In totaal zijn er bij Fugro GeoServices 93% van alle FTE 

werkzaam, waardoor de invloed van de integratie op de CO2-cijfers weliswaar significant is, maar toch 

ook nog steeds vergeleken kan worden met het basisjaar 2010. 

 

2.2. Normatieve verwijzingen 

De initiële certificering is gebaseerd op de norm 2.0 van de CO2 Prestatieladder. In 2012 zijn de 

documenten en procedures aangepast naar versie 2.1 hetgeen slechts beperkte wijzigingen heeft 

meegebracht. Medio juni 2013 is de certificering voor niveau 5 behaald gebaseerd mede op basis 

van de Branche Gerichte Toelichting versie 1.1. alsmede een upgrade naar versie 2.2 van het 

Handboek CO2 Prestatieladder. 

 

In het voorjaar van 2017 is een certificering uitgevoerd op basis van versie 3.0 van het handboek 

CO2 Prestatieladder.  

 

2.3. Continue verbetering 

 

2.3.1. Beleid 

Vanuit Fugro N.V. wordt sustainability ook steeds meer als speerpunt gepropageerd. Er is een 

materialiteitsmatrix opgesteld, waarin een aantal onderwerpen zijn benoemd als materieel voor Fugro 

wereldwijd. Aan deze onderwerpen zal Fugro N.V. de komende jaren steeds meer aandacht besteden, 

waar in het Annual report van 2017 een begin mee is gemaakt.  

 

De toepassing zijnde HSSE-Policy zoals door Fugro N.V. is opgesteld en geldend is voor alle 

werkmaatschappijen, voldoet daarbij als raamwerk en behoeft geen aanpassing. Daarnaast is voor 

http://fgsbv.intranet.fugro.com/organisation/QHSSE/IMS%20Records%20NL/Records%2005.2%20-%20Policy/PO52.01_FNV_HSSE%20Policy.aspx
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Fugro wereldwijd energiebesparing onderdeel van de kernwaarden van het bedrijf zoals onder 

andere vastgelegd in de gedragscode1. 

 

2.3.2. Interne audits 

Gedurende 2017 is een interne audit uitgevoerd waarbij is vastgesteld in welke mate wordt voldaan 

aan de normeisen van versie 3.0 (Zie Bijlage G2 van het Energiemanagement Aktieplan). In 2018 is 

wederom een interne audit uitgevoerd. 

 

2.3.3. Externe audits 

Tijdens de externe audit van 3 mei 2017 zijn geen non-conformities en verbeterpunten vastgesteld 

en gerapporteerd. De opvolging van mogelijkheden ter verbetering is als volgt: 

 Implementatie van eis 2.A.3 in de Energie Audit. Dit is opgepakt in de EED-rapportage en 

Plan van Aanpak voor Fugro Nederland. 

 Aanbeveling voor een dominante analyse en actualisatie van ketenanalyses is in 2017 

opgevolgd op basis waarvan de volgende documenten zijn opgesteld: 

o Bijlage H1 – Meest Materiele Scope 3 emissies 

o Bijlage H1.1 – Ketenanalyse Woon-werk verkeer 2016. 

o Bijlage H1.2 – Ketenanalyse Waterbouw 

o Bijlage H1.3 – Ketenanalyse Infra 

 Doelstellingen en maatregelen en de verwachte reductie per maatregel zijn vastgelegd in de 

Bijlagen B, C, D en Ja van het Energiemanagement Aktieplan.  

 

2.3.4. Projecten met gunningsvoordeel 

Fugro NL Land B.V. beschikt over een lijst van projecten waarop CO2 gerelateerd gunnings-voordeel 

is verkregen (Eis 1A) (Zie Bijlage K van het Energiemanagement Aktieplan). 

 

De reguliere maatregelen in het kader van CO2 Reductie zoals brandstofreductie en overige 

onderdelen van het Milieukaartje, gelden voor alle projecten, ongeacht of deze met een CO2 

gunningsvoordeel zijn verkregen. 

 

Op projectbasis worden initiatieven genomen om duurzame oplossingen te implementeren 

waaronder de volgende voorbeelden waarvan de CO2 Reductie echter niet significant is. 

 

Duurzaamheid in projecten – Funderingen van zonneparken 

Zonnepanelen zijn meestal aangebracht op een lichte constructie, waarbij de trekbelasting van 5 kN 

tot 15 kN (door wind) meestal maatgevend is. De standaard funderingsoplossing bestaat uit 1 à 2 m 

lange, geheide of ingetrilde verzinkte stalen profielen. Dit is een geschikte funderingsoplossing voor 

een zandige ondergrond, zoals vaak het geval is in het buitenland. In Nederland is de ondergrond vaak 

                                                      
1 Zie ‘Code of Conduct’ (April 2015), bladzijde 10 (Health, Safety, Security and Environment (HSSE)) en 28 (Environment). 
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te slecht voor de toepassing van deze korte paaltjes 

en zijn meer, langere en/of andere paaltypes 

noodzakelijk.  

Het kan daarbij snel over flinke aantallen gaan: per 

24 panelen zijn vier ondersteuningen nodig. In het 

voorbeeld hierboven (10 hectare, 35.000 panelen) 

zijn dat in totaal 5.833 funderingselementen. 

Hoewel de palen slechts klein zijn, kan een 

economisch funderingsontwerp door de grote 

aantallen dus een aanzienlijke besparing opleveren 

voor de opdrachtgever. 

Door jarenlange ervaring in de kassenbouw heeft Fugro uitgebreide expertise opgebouwd in 

funderingsoplossingen voor lichte constructies. Aan de hand van sonderingen en proefbelastingen op 

testpalen kan Fugro assisteren bij het vinden van een geschikte fundering voor elke zonnepaneel-

opsteling. Bovendien kunnen met behulp van de sonderingen ook alternatieve funderingsoplossingen, 

zoals een fundering op staal, worden uitgewerkt. 

Fugro biedt onder andere de volgende diensten aan: sonderingen en handboringen, meting van 

corrosiviteit van de ondergrond; ontwerpberekeningen (draagkracht op trek en druk, horizontale 

belastingen, heibaarheid, corrosie); proefbelastingen in het veld. 

2.3.5. Conclusie m.b.t. het functioneren van de CO2Prestatieladder  

Bij het opstellen van deze Directiebeoordeling zijn onderstaande aspecten van het Management 

systeem beoordeeld met daarbij onderstaande conclusies: 

 De acties en maatregelen van voorgaande interne en externe audits zijn opgevolgd. 

 In de rapportageperiode zijn Fugro GeoServices B.V., en de veel kleinere Fugro GeoSpatial B.V. 

Fugro RailData B.V. geïntegreerd tot Fugro NL Land B.V. 

 De aspecten inzicht, reductie, communicatie en initiatieven op een passende wijze, afgestemd 

op de organisatie, zijn geïmplementeerd en uitgevoerd. 

 De resultaten van de interne audit (zie hoofdstuk 2.3.2), interne controles (eis 1.B.2) en de 

actuele energiebeoordeling (eis 2.A.3) conform de normeisen zijn uitgevoerd. 

 De bevindingen van de interne controle betreffen slechts geringe verduidelijkingen in een reeds 

extern goedgekeurd document (Bijlage A). E.e.a. zal in de eerstvolgende documentversie 

worden verwerkt. 

 De beleidsverklaring is zodanig dat geen wijzigingen aangebracht behoeven te worden. 

 De organisational boundary is op correcte wijze in het Energiemanagement Aktieplan (hoofdstuk 

4) opgenomen. 

 Het budget voor het onderhoud van het CO2 Managementsysteem is onderdeel van het budget 

voor het QHSSE Management van de organisatie. Eventuele bijzondere zaken zullen aan de 

directie worden voorgelegd. 

 Door de structuur van de documentatie kan een gestructureerde monitoring van de realisatie van 
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de doelstellingen plaatsvinden. 

 De doelstellingen 2017 – 2019 zoals samengevat in hoofdstuk 8 moeten als realistische en 

haalbaar worden geacht. 

 

Uit de verantwoording van het CO2 Managementsysteem zoals in deze Directiebeoordeling en de tot 

het CO2 Managementsysteem behorende documenten is opgenomen, verklaart de Directie van 

Fugro NL Land B.V. dat met betrekking tot de implementatie van de CO2 Prestatieladder en het 

daarbij behorende beleid en verbeteringen,  aansluit op de wensen van onze opdrachtgevers en die 

van de Fugro organisatie en de implementatie als geschikt, adequaat en effectief wordt beoordeeld 

waarbij tevens sprake is van continue verbetering. 
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3. INVALSHOEK A: INZICHT 

 

3.1. Inleiding 

De inventarisatie van broeikasgasemissies is voor FNLLBV voor de eerste maal uitgevoerd in 2010. Er zijn 

dus geen historische gegevens beschikbaar die verder terug in de tijd gaan. Het eerste inventarisatiejaar 

(2010) is daarom tevens het basisjaar.  

 

De rapportageperiode is gelijk aan het fiscale boekjaar. Het boekjaar voor FNLLBV loopt van 1 januari tot 

en met 31 december. De gerapporteerde periode is van januari tot en met december van 2017. 

 

Voor de CO2-emissiefactoren wordt sinds verslagjaar 2015 is gebruik gemaakt van de lijst met CO2-

emissiefactoren zoals gepubliceerd op de website www.co2emissiefactoren.nl en behorend bij het 

Handboek CO2 Prestatieladder versie 3.0. In verslagjaar 2015 is de CO2-uitstoot van het referentiejaar 

opnieuw berekend op basis hiervan.  

 

Een herberekening van de  CO2-Uitstoot van het referentiejaar is in 2017 niet aan de orde (zie hoofdstuk 

5.2.1). 

 

3.2. CO2 reductie 2010 - 2017 

De totale reductie in 2016 ten opzichte van het referentiejaar 2010 bedraagt 25%. 

 
             Figuur 2 - CO2-emissie 2010 tot en met 2017 

 

 

De totale CO2-reductie in 2017 ten opzichte van het basisjaar 2010 is 25%. De stijging van de CO2-

uitstoot in 2015 wordt veroorzaakt doordat vanaf dat jaar Fugro GeoSpatial B.V. en Fugro RailData 

B.V. worden meegenomen in de bovenstaande grafiek. 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Nader onderverdeeld zijn deze cijfers als volgt opgebouwd: 
 

Tabel 3 - CO2-emissie 2016 en 2017 

Categorie 2016 

Ton CO2 

2016 

Perc. 

2017 

Ton CO2 

2017 

Perc. 

Verschil 

Ton CO2 

Verschil 

Perc. 

Scope 1       

Brandstofverbruik – benzine 220 11% 208 11% -12 -6% 

Brandstofverbruik – diesel 1.373 68% 1.334 68% -38 -3% 

Aardgas 238 12% 227 12% -10 -5% 

Subtotaal 1.830 90% 1.770 90% -60 -3% 

Scope 2     -  

Elektriciteitsverbruik 1 0% - 0% -1 0% 

Warmte 5 0% 5 0% 0 0% 

Zakelijk verkeer - privé auto 89 4,4% 90 4,5% 0 0% 

Personenvervoer vliegtuig 107 5% 107 5% 0 0% 

Subtotaal 202 10% 202 10% 0 0% 

Totaal     -  

 2.032  1.972  -60 -3% 

 

3.3. Brandstofverbruik wagenpark (Scope 1) 

De CO2-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik van 2010 t/m 2017 is in onderstaande 

grafiek weergegeven:  

 

 

De CO2-reductie van het brandstofverbruik bedraagt in 2017 50 Ton CO2 en is een daling van 3% 

ten opzichte van 2016. Eind 2015 is een groot gedeelte van het wagenpark verkocht en is een 

overstap gemaakt naar leaseauto’s. De nieuwere leaseauto’s hebben een lagere CO2-uitstoot en 

bovendien is er een maximum gesteld aan de CO2-uitstoot van elke auto. Het aantal hybride auto’s 

in 2017 is net als in 2016 zes stuks. Daarnaast zijn meer dieselauto’s in gebruik genomen in 

verhouding tot benzineauto’s in vergelijking met voorgaande jaren, als gevolg van een afstemming 

van het brandstoftype en een inschatting van het jaarkilometrage.   
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3.4. Elektriciteitsverbruik (Scope 2) 

Fugro NL Land B.V. kent een vrij stabiel 

elektriciteitsverbruik waarvan de CO2 

Emissie wordt verlaagd door 

gebruikmaking van Garanties van 

Oorsprong. Vanaf 2011 is het 

stroomverbruik van FNLLBV (en haar 

rechtsvoorgangers) verduurzaamd met 

Garanties van Oorsprong (GvO’s) 

Nederlandse Wind. Fugro GeoSpatial BV 

en Fugro RailData BV hebben vanaf 

2016 hun stroomverbruik verduurzaamd 

met GvO’s Nederlandse Wind. Over 

2017 is voor 1.150.000 kWh aan GvO’s 

gekocht. In totaal is het gehele 

elektriciteitsverbruik van FNLLBV 

daarmee hernieuwbaar met 

conversiefactor 0.  
 

3.5. Vliegreizen (Scope 2) 

Ondanks het restrictievere beleid met 

betrekking tot vliegverkeer is in 2017 het 

aantal vliegkilometers ten opzichte van 

2016 (857.896km) met 17% gestegen 

naar 1.004.986 km. Wel is in de eerste 

helft van het jaar beduidend meer gevlogen (60%) dan in de tweede helft van het jaar. De CO2-

uitstoot behorende bij het vliegverkeer is vrijwel gelijk gebleven. Dit komt door de iets gunstiger 

uitpakkende nieuwe Defra-methodiek die door BCD wordt gehanteerd om de CO2-uitstoot van de 

vluchten te berekenen. Meer dan 80% van de vluchten wordt via BCD-Travel geboekt, waarvoor zij 

een CO2-berekening maken. Fugro boekt vrijwel altijd Economy Class. De Defra-methodiek kent 

hiervoor een lagere CO2-uitstoot toe dan voor business en first class. Dit verschil is duidelijk 

zichtbaar in de totale uitstoot, vandaar dat de CO2-uitstoot vrijwel gelijk blijft ondanks de toename in 

vliegkilometers. 

 

3.6. Zakelijke kilometers met privé-auto's (Scope 2) 

Het aantal zakelijke kilometers met gebruikmaking van privéauto is in 2017 licht gestegen ten 

opzichte van 2016. Het aantal kilometers is gestegen van 406.018 kilometer naar 407.560 kilometer. 

Hierdoor is de CO2-emissie licht gestegen met 0,34 ton, behorende bij ca. 1.542 kilometer. 
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4. INVALSHOEK B: REDUCTIE 

 

4.1. Inleiding 

De CO2-emissie van FNLLBV is in 2017 ten opzichte van 2016 met 3,0% gedaald van 

2.032 ton CO2 naar 1.972 ton CO2. Doelstelling was een reductie van 2%. De totale 

reductie in 2017 ten opzichte van het referentiejaar 2010 bedraagt 25%. 

 

De berekening van de CO2 Emissie en toelichting daarop is opgenomen in Bijlage A : ‘Berekening 

CO2 Emissie 2017’. 
 

4.2. Realisatie van de CO2 reductie 2017 

Hieronder de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de analyse van de CO2-emissie 

resultaten: 

 Elektriciteitsverbruik 

Het aandeel van het elektriciteitsverbruik in de totale CO2-emissie van FNLLBV was in 2010 

18%. Door verduurzaming met GvO’s Nederlandse Wind is dit aandeel in alle jaren sinds 

2011 0%.  

 Vliegreizen 

In de tweede helft van 2017 is Fugro breed een restrictiever beleid gevoerd met betrekking 

tot vliegverkeer. Op nationaal niveau heeft dit wel degelijk tot CO2-reductie geleid, maar op 

het niveau van Fugro NL Land BV is de reductie beperkt gebleven. In 2018 is met het Fugro 

Travel Portal de nieuwe Fugro Travel Standard geïmplementeerd.  

 Brandstofverbruik van de bedrijfswagen 

De CO2-reductie van het brandstofverbruik bedraagt in 2017 50 Ton CO2 en is een daling 

van 3% ten opzichte van 2016. De daling van het brandstofverbruik is een combinatie van 

vermindering van het aantal auto's, veilig en milieubewust rijden, vervanging van het 

wagenpark door energiezuinigere auto’s en gebruik maken van alternatieve opties voor 

bijeenkomsten zoals Teleconferencing. 

 

Reductie op het brandstofverbruik is een meerjarige doelstelling en vereist een meerjarige 

aanpak. Voor het vaststellen van de doelstelling is het van belang te onderkennen dat 

FGSBV een bedrijf is waarbij een toenemend werkaanbod resulteert in uitbreiding van 

kantoorruimten en/of inzet van het wagenpark met bijbehorend brandstofverbruik. Voor het 

aansturen op resultaten is het dus noodzakelijk om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de 

individuele emissies van onze medewerkers en de doelstelling hierop af te stemmen.  
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5. INVALSHOEK C: TRANSPARANTIE 

 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de relevante ontwikkelingen met betrekking tot de invalshoek C: Transparantie 

beschreven. 

 

5.2. Bewustwording 

Voor bewustwording m.b.t. het milieu is het Milieukaartje nog steeds actueel. 

Het Milieukaartje bevat maatregelen die door elke medewerker genomen kunnen worden om 

aandacht te besteden aan milieuaspecten en daadwerkelijk bij te dragen aan reductie van 

CO2. 

 

Met de overschakeling van het bedrijfswagenpark naar een leaseovereenkomst krijgen de 

gebruikers periodiek inzicht van het brandstofverbruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2015 stelt de leasemaatschappij medewerkers met behulp van een dashboard op de hoogte 

van haar brandstofverbruik, zie onderstaande figuur. Door middel van de weergave ten opzichte van 

fabrieksnorm en ten opzichte van een soortgelijke auto worden bestuurders gestimuleerd zuiniger te 

gaan rijden. 

 

Afbeelding 6. Screenshot dashboard Leasemaatschappij Alphabet 
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5.3. Publicaties 

De belangrijkste communicatiemiddelen met betrekking tot de CO2 Prestatieladder is de Intranet-site 

van Fugro NL Land B.V. en de Intranetsite m.b.t. het Milieumanagementsysteem van Fugro Nederland 

met publicatie van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van milieuzorg bij de Nederlandse 

werkmaatschappijen van Fugro. 

  

Alle documenten met 

betrekking tot de CO2 

Prestatieladder zijn voor 

alle medewerkers 

beschikbaar via het Intranet 

van FNLLBV en voor 

externe partijen via de 

internet site 

www.fugro.com. 

 

Verder wordt voldaan aan 

de publicatie-eisen voor de 

website van het SKAO. 

 

Berekening van de CO2 Emissies vindt aan het einde van elk kwartaal plaats. 

 

Publicatie van de CO2 Emissie vindt halfjaarlijks plaats via de website van de Duurzame Leverancier 

en via het FNLLBV Intranet. 

 

Belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het Managementsysteem van Fugro NL Land B.V. 

worden bij de nieuwsberichten op het Intranet gecommuniceerd en/of via de Intranetsite FNL 

QHSSE. 

 

 

 

 

 

http://www.fugro.com/
http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven
https://www.duurzameleverancier.nl/nieuws/7/Nationale-CO2databases-verenigd
http://fgsbv.intranet.fugro.com/_layouts/15/start.aspx#/
http://fnl-qhse.intranet.fugro.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
http://fnl-qhse.intranet.fugro.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx


CO2 PRESTATIELADDER  

DIRECTIEBEOORDELING 2017 

 

Bijlage_F_Directiebeoordeling_CO2_Prestatieladder_2017_v1.0_20180326                    Pagina 14 van 17 

6. INVALSHOEK D: PARTICIPATIE 

 

6.1. Inleiding 

Vanuit Fugro NL Land B.V. is bij andere Nederlandse werkmaatschappijen een verbetering in het 

milieumanagement gerealiseerd, mede onder invloed van de activiteiten in het kader van de Energie-

Audit (EED) en ISO14001. Dit heeft ertoe geleid dat de CO2 Footprint van heel Fugro in Nederland 

B.V. met ingang van 2015 gestructureerd wordt vastgelegd. 

 

6.2. De Duurzame Leverancier  

Fugro heeft zich in 2017 als partner 

aangesloten bij De Duurzame Leverancier, een 

initiatief van de zeven grote ingenieursbureaus 

en Strukton, dat bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers ondersteunt in hun actuele 

duurzaamheidsuitdagingen. Meer dan 3500 bedrijven zijn aangesloten bij dit initiatief, en dit biedt 

Fugro een mooi platform om haar duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien. De Duurzame Leverancier 

organiseert klankbordbijeenkomsten over CO2 en circulaire economie. Vanaf 2018 heeft het platform 

een nieuwe website ontwikkeld waarop naast het berekenen van de CO2-footprint van bedrijven, nu 

ook de CO2-footprint van projecten (middels ketenanalyses) kan worden berekend. Ook is de website 

van D-tool opgenomen, waar nog veel meer duurzaamheidsinstrumenten staan. 

Met een ketenanalyse maak je inzichtelijk welke fase (bv. productie, bouw, gebruik) welke milieu 

impact oplevert (CO2-uitstoot, energieverbruik, etc.). Hiermee kan je gericht kijken waar er effectieve 

milieu besparende maatregelen opgesteld kunnen worden. Door ketenanalyses dynamisch 

beschikbaar te maken wordt het eenvoudiger om CO2-besparende maatregelen voor je ontwerp te 

vinden. De nieuwe website is op 20 februari 2018 gelanceerd. Kijk voor meer informatie op 

www.duurzameleverancier.nl.  

6.3. Energie-audit (EED) 

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (2012/27//EU) vastgesteld (ook wel de EED 

genoemd). Deze richtlijn bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven welke zijn omgezet in 

nationale wet- en regelgeving. Een daarvan betreft de verplichting voor grote ondernemingen om 

een energie-audit uit te voeren. Fugro behoort tot de bedrijven die in 2016 een energie-audit hebben 

uitgevoerd, met als onderdeel daarvan een energie-audit rapport.  

 

Het Fugro EED auditrapport is door het bevoegd gezag in 2017 goedgekeurd. In 2017 is een Plan 

van aanpak opgesteld met energiebesparende maatregelen, waarvoor de 38 maatregelen van de 

erkende maatregellijst kantoren zijn geanalyseerd. Slechts twee maatregelen zijn nog uitvoerbaar en 

zijn opgenomen als doelstellingen voor 2018. De overige 36 maatregelen zijn of niet van toepassing 

of reeds gerealiseerd. Zowel het audit rapport als het plan van aanpak zijn te vinden op het FNL 

QHSSE Intranet / ISO 14001 / records. 

http://www.duurzameleverancier.nl/
http://fnl-qhse.intranet.fugro.com/ISO14001/_layouts/15/start.aspx#/Registrations/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FISO14001%2FRegistrations%2F13%5FEED&FolderCTID=0x012000F7C0C842D8DE6348A4A50BB754725148&View=%7BDF605090%2DCA38%2D43F8%2D9BE9%2DB860BE6894B5%7D
http://fnl-qhse.intranet.fugro.com/ISO14001/_layouts/15/start.aspx#/Registrations/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FISO14001%2FRegistrations%2F13%5FEED&FolderCTID=0x012000F7C0C842D8DE6348A4A50BB754725148&View=%7BDF605090%2DCA38%2D43F8%2D9BE9%2DB860BE6894B5%7D
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7. REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN 2017 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de status van de doelstellingen voor 2017 met betrekking tot het 

verbeteren van de Milieuprestatie van Fugro NL Land B.V. specifiek met betrekking de eisen van het 

CO2 Managementsysteem. 

 

Samengevat kan gesteld worden dat niet alleen bij Fugro NL Land B.V. maar juist ook bij andere 

Fugro werkmaatschappijen in Nederland, een verdere professionalisering van het CO2 en/of ISO 

14001 Managementsystemen heeft plaatsgevonden.  

 

Geconcludeerd wordt dat het merendeel van de direct toepasbare doelstellingen zijn gerealiseerd. 

De resterende doelstellingen, veelal die op middellange en langere termijn, konden niet worden 

afgerond en maken daarom onderdeel uit van het Energiemanagement Aktieplan 2017-2020 (Bijlage 

B) (Eis 3.B.2).  

 

Voor elk van de onderstaande doelstellingen is de stand van zaken per 1 maart 2018 beschreven 

waarbij de volgende aanduidingen zijn gebruikt: 

▲ Gerealiseerd 

▼ Niet gestart 

■ In uitvoering 

■ Continue uitvoering 

 

 ▲CO2 Reductie van 2% (Behaald is 3,0%) 

 ▲CO2 Prestatieladder upgraden naar versie 3.0 (Audit mei 2017). 

 ▲Duurzaamheid in projecten – Actieve participatie aan de Duurzame Leverancier (wordt in 2017 

gecontinueerd). 

 ▲Duurzaamheid in projecten – In 2017 zijn in totaal 4 ketenanalyses opgesteld (Twee voor 

Waterbouw, een Infra en woon-werkverkeer). 

 ▲Monitoring brandstofverbruik en rapportage naar de medewerkers is ingevoerd. 

 ▲Milieuaspecten in adviezen betrekken (bewustwording is vergroot en enkele voorbeelden zijn  

    beschikbaar). 

 ▲Minimaal 1 Toolboxmeeting m.b.t. milieu. 

    In 2017 is een Toolboxmeeting m.b.t. milieu uitgevoerd met als onderwerpen stationair rijden. 

 ▲■ Reductie van het gasverbruik als gevolg van het sluiten van kantoorlocatie Hardinxveld en 

samenvoeging van locaties Nieuwegein en Utrecht. De kantoorlocatie in Hardinxveld is gesloten, 

echter de samenvoeging van locaties Nieuwegein en Utrecht zal plaatshebben in 2018. 

 ▲ Jaarlijkse reductie van het brandstofverbruik – Er is een reductie gerealiseerd van 6% voor 

het benzineverbruik en 3% voor het dieselverbruik. 

 ▲ De jaarlijkse vergroening van elektriciteit wordt gecontinueerd door middel van Garanties van 

Oorsprong (GvO’s). 

 ▲■ Reductie van het elektriciteitsverbruik als gevolg van het sluiten van kantoorlocatie 

Hardinxveld en samenvoeging van locaties Nieuwegein en Utrecht. De kantoorlocatie in 

Hardinxveld is gesloten, echter de samenvoeging van locaties Nieuwegein en Utrecht zal 

plaatshebben in 2018. 
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 ■ Reductie van de CO2 Emissie m.b.t. woon-werkverkeer als gevolg van de implementatie 

van een thuiswerkregeling. Dit is een continue uitvoering. 

 ▲Publiceren van de implementatie van duurzame technieken, onderzoeksmethoden in het 

kader van de door Fugro NL Land B.V. uitgevoerde werkzaamheden. Twee ketenanalyses zijn 

gepubliceerd in 2017. 

 ▲Continueren van deelname aan het 7IB’s initiatief. Deelname aan het initiatief is uitgemond 

in een partnerschap van Fugro met de Duurzame Leverancier. 

 ▲Continueren van actieve deelname aan de ontwikkelingen m.b.t. het Milieumanagement-

systeem van de Fugro werkmaatschappijen in Nederland. Verdere professionalisering heeft 

plaatsgevonden. 

 ▲Gestandaardiseerde uitwerking van maatregelen voor de periode 2017-2019. Zie hiervoor 

bijlage J. 
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8. DOELSTELLINGEN 2017 - 2019 

De doelstellingen voor de periode 2017 – 2019 zijn opgenomen in de onderstaande documenten  

behorende bij het Energiemanagement Aktieplan: 

 

Bijlage A – Inzicht 

 Geen doelstellingen vanwege efficiënte organisatie en documentatie. 

 

Bijlage B – Reductie 

Scope 1 - Doelstelling B 1.1 : Reductie van het gasverbruik als gevolg van het 

samenvoegen van locaties Nieuwegein en Utrecht.  

 

Scope 1 - Doelstelling B1.2 : Jaarlijkse reductie van het brandstofverbruik  

 

Scope 2 - Doelstelling B2.1 : De jaarlijkse vergroening van elektriciteit wordt 

gecontinueerd door middel van Garanties van Oorsprong (GvO’s). 

 

Scope 2 - Doelstelling B 2.2 : Reductie van het elektriciteitsverbruik als gevolg van 

het samenvoegen van locaties Nieuwegein en Utrecht 

 

Scope 3 Doelstelling B 3.1 : Reductie van de CO2 Emissie m.b.t. woon-

werkverkeer als gevolg van de implementatie van een thuiswerkregeling. 

 

Bijlage C – Transparantie 

Doelstelling C1 : Publiceren van de implementatie van duurzame technieken, 

onderzoeksmethoden in het kader van de door Fugro NL Land B.V. uitgevoerde 

werkzaamheden. 

 

Bijlage D – Participatie 

Doelstelling D1 : Continueren van deelname aan de Duurzame leverancier en het 

opstarten van een nieuw initiatief vanuit de 7IB’s. 

 

Doelstelling D2 : Continueren van actieve deelname aan de ontwikkelingen m.b.t. 

het Milieumanagement-systeem van de Fugro werkmaatschappijen in Nederland. 

 

Bijlage J – Maatregellijst 

 Gestandaardiseerde uitwerking van maatregelen voor de periode 2017-2019. 
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