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I. Inleiding 

Jan De Nul Group liet een analyse opmaken van drie van de scope III CO2-emissies, dit in het 

kader van de CO2-prestatieladder. In dit rapport wordt de ketenanalyse van het woon-

werkverkeer beschreven.  

 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 

berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 

product bedoeld: van de winning van de grondstof tot en met verwerking van afval (of 

recycling). 

 

Jan De Nul Group is een wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer. De 

bedrijfsactiviteiten bestaan onder meer uit: 

 baggerprojecten; 

 civiele projecten; 

 milieuprojecten; 

 offshore projecten (olie, gas en wind). 

 

In onderstaande tekst en ketenanalyse wordt met de benaming 'Jan De Nul Group' verwezen 

naar onderstaande firma's:  

 Jan De Nul NV; 

 Envisan NV; 

 Jan De Nul Dredging NV; 

 Soetaert NV. 

De firma’s DCR en DMM werden niet in rekening gebracht. De ketenanalyse is uitgevoerd op 

cijfers van 2018. 
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II. Ketenanalyse woon-werkverkeer 

II.1 Beschrijving keten 

Het woon-werkverkeer binnen de verschillende firma’s van Jan De Nul Group, zoals 

gedefinieerd in de inleiding, kan opgedeeld worden in volgende vijf categorieën: 

 eigen voertuig van de medewerker (wagens, brommers, moto’s)– eventueel 

carpoolen; 

 bedrijfswagen; 

 openbaar vervoer (tram, bus, metro); 

 fiets; 

 te voet.  

Figuur 1: Ketenanalyse woon-werkverkeer: de kaders met een witte achtergrond duiden de 

ketenpartners aan waarvoor de emissies berekend worden en waarop Jan De Nul Group een invloed 

kan uitoefenen. 
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II.2 Beschrijving partners 

In deze keten zitten de schakels die van invloed zijn op de CO2-emissie ten gevolge van het 

woon-werkverkeer. Per schakel wordt beschreven wat de invloed is op de CO2-emissie en in 

hoeverre Jan De Nul Group deze invloed kan veranderen. 

 

II.2.1 De overheid  

Het begrip overheid verwijst naar overheden op internationaal, Europees en nationaal niveau. 

In kader van mobiliteit kan de overheid verschillende maatregelen doorvoeren om naar een 

duurzamere mobiliteit toe te werken. Dit kan op vele manieren gerealiseerd worden zoals de 

meest vervuilende wagens verbieden, elektrische voertuigen promoten, openbaar vervoer 

aantrekkelijker maken, fietsinfrastructuur optimaliseren, …  

Naar bedrijven toe kan de overheid hen opleggen om enkel nog bedrijfswagens met een 

bepaalde Euronorm te gebruiken of de fiscale voordelen van bedrijfswagen 

veranderen/schrappen en alternatieven interessanter te maken. 

Jan De Nul Group heeft geen invloed op het beleid van de overheid.   

 

II.2.2 Jan De Nul Group 

Het beleid van Jan De Nul Group heeft een invloed op de CO2-emissie door het woon-

werkverkeer. Door bepaalde vervoersmiddelen wel of niet te stimuleren heeft Jan De Nul 

Group een invloed op de CO2-emissie. 

Manieren om alternatieve vervoersmiddelen te stimuleren kunnen zijn: 

 Trein – en busabonnementen voor woon-werkverkeer voor 100% betalen. 

 Elektrische laadpalen voor wagens en fietsen voorzien. 

 Overdekte fietsenstallingen voorzien. 

 Fietsen aanbieden aan medewerkers. 

Daarnaast heeft Jan De Nul Group een invloed door de keuze van bedrijfswagens. 

 

II.2.3 Medewerkers 

De medewerkers van Jan De Nul Group zijn de belangrijkste partner in de hele keten. Zij maken 

de uiteindelijke beslissing over welk vervoersmiddel men gebruikt om zich van en naar het werk 

te verplaatsen. Bovendien hebben zij zijn/haar woon- en werkplaats gekozen, wat de afstand 

van het woon-werkverkeer bepaalt. 

 

II.2.4 Handelaar en fabrikant 

Fietsen, wagens en bussen moeten allemaal gefabriceerd worden. Wanneer de fabrikanten 

de wagens verder ontwikkelen kunnen deze steeds zuiniger worden en wordt er bijgevolg 

minder CO2 uitgestoten tijdens het woon-werkverkeer. Wagenverkopers kunnen (medewerkers 

van) Jan De Nul Group beïnvloeden in de keuze voor een (bedrijfs)wagen waardoor eerder 

een auto met een lage CO2-emissie aangeschaft wordt. De fabricage van wagens is 

afhankelijk van de vraag van de markt en de technische ontwikkelingen. De invloed van Jan 

De Nul Group hierop is nihil.  
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II.2.5 Wegbeheerder 

Elk type transportmiddel (met uitzondering van de trein) maakt gebruik van de openbare weg. 

De wegbeheerder (de lokale, regionale of federale overheid) is verantwoordelijk voor de staat 

van de weg en bepaald de infrastructuur. Deze heeft een invloed op de keuze van de 

werknemer doordat bepaalde vervoersmiddelen voordeel krijgen op andere.  

Zo kan een betere fietsinfrastructuur (aparte fietspaden, fietssnelwegen…) het gebruik van de 

fiets populairder maken. Aparte bus rijstroken kunnen er dan weer voor zorgen dat de reistijd 

met het openbaar vervoer korter is dan met de wagen. Een goede wegeninfrastructuur 

vermindert de files waardoor mensen met de wagen minder lang rijden en zo minder CO2 

uitstoten. Ook hier is de invloed van Jan De Nul Group nihil. 

 

II.2.6 De Lijn,TEC en MIVB 

Openbaar vervoersmaatschappijen waaronder De Lijn, TEC en MIVB staan in voor het metro-, 

tram- en busverkeer in België. Ze beïnvloeden de CO2-emissie van het woon-werkverkeer op 

meerdere manieren. De planning van metro-, tram- en busverkeer (plaatsing haltes, aankomst- 

en vertrektijden, stiptheid…) heeft een zeer grote invloed op de keuze van de werknemer om 

zich al dan niet met het openbaar vervoer te verplaatsen. Verder speelt ook de keuze in het 

voertuig een rol, zo kan De Lijn opteren voor bussen op CNG, hybride toestellen, etc. Tot slot 

zijn het reiscomfort en de tarieven een niet te verwaarlozen factor.  

 

II.2.7 NMBS en Infrabel 

NMBS exploiteert de treindiensten in België. Infrabel staat in voor het beheer, het onderhoud, 

de modernisering en de uitbreiding van de spoorinfrastructuur. Ze beïnvloeden beiden de CO2-

emissies van het treinverkeer op verschillende manieren. Net zoals andere aanbieders van 

openbaar vervoer heeft de planning van het treinverkeer (bereikbaarheid van stations, 

connecties tussen de stations, aankomst- en vertrektijden en de stiptheid) een zeer grote 

invloed op de keuze van de werknemer om zich al dan niet met de trein te verplaatsen. Verder 

beslist NMBS welke treinmodellen in de toekomst gebruikt zullen worden, wat een invloed heeft 

op de efficiëntie van het energieverbruik. Samen met Infrabel beslissen ze welke sporen over 

elektriciteit beschikken waardoor men elektrische treinen kan gebruiken in plaats van 

dieseltreinen. Bovendien staan beiden in voor de betrouwbaarheid van het treinverkeer, wat 

de perceptie van de werknemers over het gebruik van de trein beïnvloedt. 

 

II.2.8 Energieleverancier en – producent 

Zowel de elektriciteits- als de brandstofproducent hebben een invloed op de CO2-uitstoot van 

haar energiebron. De productiewijze van de elektriciteit heeft een grote invloed op de CO2-

emissiefactor (kolencentrale t.o.v. windturbine). Daarnaast heeft de elektriciteitsleverancier 

ook een invloed op de keuze van de elektriciteitsbron. Zo zijn er leveranciers die enkel groene 

stroom aanbieden. De link met woon-werkverkeer wordt niet alleen gemaakt met betrekking 

tot de trein maar ook met elektrische wagens en fietsen. 

Ook de productiewijze van de brandstof heeft een invloed op de totale CO2-emissiefactor 

van deze brandstof (Well To Tank). De kwaliteit van de brandstof zal bovendien de efficiëntie 

van de verbranding in de motor beïnvloeden. Daarnaast dient zowel benzine als diesel een 

fractie biobrandstof te bevatten, de producent kan echter ook beslissen om meer 

biobrandstof in te mengen dan het wettelijk minimum.  
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II.3 Conclusie 

De medewerkers van Jan De Nul Group hebben de grootste invloed op de CO2-emissies van 

het woon-werkverkeer en hiermee zijn zij ook de belangrijkste factor voor het verminderen van 

deze CO2-emissies.  

Jan De Nul Group kan hun keuze voor een bepaald vervoersmiddel beïnvloeden door het 

gebruik van duurzame vervoersmiddelen te faciliteren (vb. het voorzien van premies voor 

openbaar vervoer en fietsverplaatsingen, het aanbieden van laadinfrastructuur voor 

elektrische wagens op het werk, etc.).   

Jan De Nul Group heeft ook invloed bij de aankoop en of productie van elektriciteit al dan 

niet opgewekt met hernieuwbare energiebronnen. 

Daarnaast heeft Jan De Nul Group invloed op de CO2-emissies van het woon-werkverkeer door 

de keuze van bedrijfswagens (vb. elektrische wagens, hybride wagens, e.a.) 

Tot slot heeft Jan De Nul Group misschien een beperkte invloed op de stad Aalst en dit door 

zijn locatie. Er zijn reeds gesprekken gestart om de Tragel te voorzien van een echt fietspad 

waardoor het veiliger wordt om met de fiets naar het werk te komen.  
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III. Emissies 

III.1 Werkwijze 

Om de totale CO2-emissie voor het woon-werkverkeer van de werknemers van Jan De Nul 

Group te berekenen zijn de HR-gegevens gebruikt van de werknemers in Aalst, Oostende en 

Zelzate. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de werknemers van Envisan, met uitzondering 

van deze die tewerkgesteld zijn in Aalst. Om deze reden zijn de HR-gegevens geëxtrapoleerd 

om een idee te krijgen van de hele organisatie.  

 

Op basis van de exacte woonplaats is de afstand woon-werk bepaald. Vervolgens is er per 

persoon gekeken of ze een fietsvergoeding verkregen en/of een bus-/treinabonnement 

hebben. Bij mensen met een bus-/treinabonnement is de afstand verkregen tussen hun woning 

en de halte of het station en de afstand die de bus/trein aflegt. Bij mensen met een 

fietsvergoeding is gekeken hoe vaak ze deze hebben aangevraagd. Voor de resterende 

dagen werd er uitgegaan van het gebruik van een wagen. Gezien de ligging van de 

verschillende sites, wordt er ook van uitgegaan dat er slechts een minimum aantal personen 

te voet naar het werk komt. 

 

Daarna werd bepaald met welke wagen het personeel zich verplaatst. De bedrijfswagens 

werden opgesplitst op basis van brandstof (diesel of benzine) en klasse (1, 2 en 3). Vervolgens 

werd deze inschatting geëxtrapoleerd op de totale resterende kilometers van de overige 

wagens. 

 

De resterende kilometers van de overige wagens werden met behulp van deze gegevens per 

persoon omgezet naar CO2-uitstoot per jaar. Er werd ook een gewogen gemiddelde bepaald 

op basis van deze gegevens, die vervolgens gebruikt werden voor de extrapolatie om een 

inschatting te maken van het woon-werkverkeer van het personeel van Envisan dat niet 

tewerkgesteld is in Aalst. 

 

De gebruikte emissiefactoren zijn gebaseerd op de totale uitstootcijfers (well to wheel) van 

de site https://www.co2emissiefactoren.nl/. 

 

III.2 Resultaten 

 

Uit de HR-gegevens is afgeleid dat er jaarlijks 10.674.198 km’s wordt afgelegd door het 

personeel van Jan De Nul Group (exclusief medewerkers van Envisan, deze worden verder in 

de ketenanalyse opgenomen door een extrapolatie) (1160 FTE’s). Uit deze gegevens kan 

afgeleid worden dat de werknemers gemiddeld 41,8 km per dag (heen en terug) afleggen of 

7,9 kg CO2/(werknemer.dag) uitstoten. 

 

Vervoerstype Afstand (km) Emissiefactor 

(Kg CO2/km) 

CO2-emissie  

(Ton CO2) 

Fiets 419 728 0 0 

Trein 937 376 0,006 5,624 

Overig openbaar vervoer 41 492 0,140 5,809 

Privé – en bedrijfswagens 9 275 602 0,216 2 004,380 

Totaal 10 674 198  2 015,810 
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De CO2-emissies voor privévoertuigen werden bepaald op basis van twee datasheets. Enerzijds 

door middel van een overzicht van HR, waarbij het totaal aantal kilometers van het woon-

werkverkeer van alle werknemers in Aalst berekend wordt. Anderzijds op basis van gegevens 

van de technische dienst die informatie verstrekken over het type bedrijfswagens. Deze 

informatie van de bedrijfswagens werden gebruikt om de gereden kilometers te verdelen over 

de verschillende types privévoertuigen. 

 

Vervoerstype Afstand 

(km) 

Emissiefactor 

(Kg CO2/km) 

CO2-emissie 

(Ton CO2) 

Verdeling (%) 

Benzine Klasse 1  223 692  0,177 39,594 7,75% 

Benzine Klasse 2  474 395  0,224 106,265 16,43% 

Benzine Klasse 3  458 479  0,253 115,995 15,88% 

Diesel Klasse 1  211 343  0,168 35,506 7,32% 

Diesel Klasse 2  823 682  0,213 175,444 28,52% 

Diesel Klasse 3  577 972  0,241 139,291 20,02% 

Benzine Klasse 1 carpool 7 545  0,089 0,668 0,26% 

Benzine Klasse 2 carpool  7 024  0,112 0,787 0,24% 

Benzine Klasse 3 carpool  4 447  0,127 0,563 0,15% 

Diesel Klasse 1 carpool - 0,084 0 0,00% 

Diesel Klasse 2 carpool  34 992  0,107 3,727 1,21% 

Diesel Klasse 3 carpool  17 738  0,121 2,137 0,61% 

Motor 39 636 0,096 3,805 1,37% 

Brommer  6 684  0,032 0,214 0,23% 

Totaal 2 887 647  623,996  

 

Onderstaande tabel geeft het totaal aantal kilometers voor woon-werkverkeer weer. Dit 

gereden met privévoertuigen en bedrijfswagens door werknemers van Jan De Nul Group, met 

uitzondering van Envisan.  

Deze verdeling toegepast op het totaal aantal kilometers afgelegd met privévoertuigen geeft 

onderstaande tabel als overzicht van de totaal aantal afgelegde kilometers en hun gelinkte 

CO2-emissie (exclusief de medewerkers van Envisan): 
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Vervoerstype Afstand (km) Emissiefactor 

(Kg CO2/km) 

CO2-emissie (Ton CO2) 

Benzine Klasse 1  718 535,87  0,177  127,181    

Benzine Klasse 2  1 523 835,57  0,224  341,339    

Benzine Klasse 3  1 472 710,73  0,253  372,596    

Diesel Klasse 1  678 868,83  0,168  114,050    

Diesel Klasse 2  2 645 803,45  0,213  563,556    

Diesel Klasse 3  1 856 542,10  0,241  447,427    

Benzine Klasse 1 carpool  24 235,79  0,089  2,145    

Benzine Klasse 2 carpool  22 620,07  0,112  2,533    

Benzine Klasse 3 carpool  14 284,50  0,127  1,807    

Diesel Klasse 1 carpool  -    0,084  -       

Diesel Klasse 2 carpool  112 400,12  0,107  11,971    

Diesel Klasse 3 carpool  56 977,40  0,121  6,866    

Motor  127 317,42  0,096  12,222    

Brommer  21 470,12  0,032  0,687    

Trein 937 376 0,006 5,624 

Bus 41 492 0,140 5,809 

Fiets 419 728 0 0 

Totaal 10 674 198  2 015,810 

 

Volgende tabel geeft de totale cijfers weer, inclusief medewerkers van Envisan die niet 

tewerkgesteld zijn in Aalst: 

Vervoerstype Afstand (km) Emissiefactor 

(Kg CO2/km) 

CO2-emissie (Ton CO2) 

Benzine Klasse 1  776 762,06    0,177  137,49    

Benzine Klasse 2  1 647 318,80    0,224  369,00    

Benzine Klasse 3  1 592 051,09    0,253  402,79    

Diesel Klasse 1  733 880,62    0,168  123,29    

Diesel Klasse 2  2 860 204,77    0,213  609,22    

Diesel Klasse 3  2 006 986,03    0,241  483,68    

Benzine Klasse 1 carpool  26 199,73    0,089  2,32    

Benzine Klasse 2 carpool  24 453,08    0,112  2,74    

Benzine Klasse 3 carpool  15 442,04    0,127  1,95    

Diesel Klasse 1 carpool  -      0,084  -      

Diesel Klasse 2 carpool  121 508,40    0,107  12,94    

Diesel Klasse 3 carpool  61 594,54    0,121  7,42    

Motor  137 634,52    0,096  13,21    

Brommer  23 209,94    0,032  0,74    

Trein  1 013 335,78    0,006  6,08    

Bus (m.i.v. metro en tram)  44 854,28    0,140  6,28    

Fiets  453 740,44    0  -      

Totaal 11 539 176,11     2 179,16    
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Uit de cijfers blijkt dat 85,5% van het woon-werkverkeer afgelegd wordt met de wagen. 8,8% 

wordt afgelegd met de trein. 3,9% van de kilometers worden afgelegd met de fiets, 1,4% maakt 

gebruik van de motor of een brommer. De overige 0,4% wordt afgelegd met het de bus. 

 

98,7% van de CO2-uitstoot door het woon-werkverkeer is afkomstig van wagens die 86% van 

de afstand afleggen. De alternatieve vervoersmiddelen (die voor 14% van het totale woon-

werkverkeer zorgen) staan in voor slechts 1,2% van de CO2-uitstoot. Een omschakeling van de 

wagen naar een alternatieve manier van transport zal bijgevolg onmiddellijk een CO2-reductie 

met zich meebrengen. 

 

III.2.1 Opmerkingen 

 De emissiefactoren waarmee gerekend werd, zijn de WTW (well to wheel) 

factoren (https://www.co2emissiefactoren.nl) en niet de TTW (tank to wheel) 

factoren. 

 Voor de fietskilometers is er geen onderscheid gemaakt tussen een gewone fiets 

of een elektrische fiets, momenteel worden alle kilometers toegewezen aan 

gewone fietsen. 
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 De kilometers afgelegd met de wagen zijn mogelijks een overschatting omdat 

niet iedereen een fietsvergoeding aanvraagt of een bus-/treinabonnement heeft 

via het werk. Het aantal fietskilometers is ook beperkt tot de volledige 

verplaatsingen tussen woon- en werkplaats. Mogelijks verplaatsen sommige 

mensen zich naar het station met de fiets, deze verplaatsingen werden 

momenteel toegewezen aan de wagen. 

 De verdeling van de verschillende wagens is gebaseerd op ±1/3 van de totaal 

afgelegde kilometers en is gebaseerd op de woon-werkafstanden die afgelegd 

worden met bedrijfswagens, waarvoor technische details van de wagens gekend 

zijn. 
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IV. Reductiemogelijkheden 

Uit deze ketenanalyse kunnen verscheidene reductiemogelijkheden afgeleid worden die de 

CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer kunnen verminderen. 

 

 Het gebruik van de fiets stimuleren. 4% van de afgelegde kilometers gebeurt 

momenteel met de fiets. Dit aantal kan vergroot worden door 

sensibiliseringscampagnes, de fietsers bijkomende voordelen te geven (verhoging of 

uitbreiding van de km vergoeding, overdekte fietsenstalling eventueel voorzien van 

laadpalen aan de kantoren, leasing van fietsen…) of zelf (pool)fietsen aan te bieden. 

Het CO2-besparingspotentieel wordt ingeschat op: 478,6 ton CO2 (bron studie i.k.v. 

Pendelfonds) 

 

 Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. 9% van de afgelegde km ’s gebeurt 

met de trein. Aalst is niet voor alle gemeenten even goed bereikbaar met de trein (dit 

voornamelijk door de ontbrekende verbinding tussen Dendermonde en Aalst) maar 

voor werknemers die uit Gent of Brussel komen, is de trein een goed alternatief voor de 

wagen. Bovendien ligt het kantoor in Aalst slechts op 1,5 km van het station en beschikt 

België over een breed uitgebouwd treinnetwerk. Het gebruik van de trein kan nog 

verder gestimuleerd worden door fietsen aan het station te voorzien voor het eigen 

personeel of een elektrische shuttledienst in te leggen. Verder zou er op de loonbrief 

informatie kunnen worden meegegeven over de dichtstbijzijnde halte en de 

uurregeling om de werknemers te ontlasten in deze zoektocht. En zou er ook 

bijkomende informatie kunnen gegeven worden over de mogelijkheden die Jan De 

Nul Group aan zijn werknemers biedt, zoals de mogelijkheid om een abonnement voor 

het openbaar vervoer te verkrijgen. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 144,3 ton CO2 (als 15% van de afgelegde km’s 

via het openbaar vervoer)  

 

 Carpoolen stimuleren. Dit kan gestimuleerd worden door bv. de dichtste 

parkeerplaatsen voor te behouden voor carpoolers, een charter op te stellen, het 

aanbieden van een platform waarop carpoolers afspraken kunnen maken of een 

maandelijkse wedstrijd tussen de verschillende departementen in het bedrijf te 

organiseren. 

Het CO2-besparingspotentieel wordt ingeschat op: 407,7 ton CO2 (bron studie ikv 

Pendelfonds). 

 

 Het aantal bedrijfswagens beperken. Door een werknemer een bedrijfswagen te 

geven, wordt deze min of meer verplicht om met deze wagen naar het werk te komen. 

Hierdoor worden milieuvriendelijkere alternatieven zoals de trein of de fiets buitenspel 

gezet. Jan De Nul Group hanteert reeds strikte regels omtrent het al dan niet geven 

van een bedrijfswagen. Deze regels zouden zeker aangehouden moeten worden om 

het wagenpark onder controle te houden.  

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 50,6 ton CO2 (bij 5% minder bedrijfswagens)  

 

 De milieucriteria voor het wagenpark verstrengen: Vergroenen van het wagenpark, en 

criteria opleggen op vlak van CO2-prestaties van de bedrijfswagens.  

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 202,3 ton CO2 (20% minder CO2-uitstoot)  
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 Poolwagens zijn een alternatief voor bedrijfswagens. Op momenten dat men 

bijvoorbeeld naar een werf moet, kan men gebruik maken van de poolwagen. 

Corporate car share systems en M.A.A.S. als alternatieven voor bedrijfswagens kunnen 

er voor zorgen dat andere modi dan de wagen ingezet worden. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 50,6 ton CO2 (5% minder CO2-uitstoot)  

 

 Werken in satellietkantoren of thuiswerken toelaten/stimuleren. Het woon-werkverkeer 

kan verminderd worden door mensen van thuis uit te laten werken.  

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 50,6 ton CO2 (15% minder CO2-uitstoot)  

 

 Voorzien van een opleiding ecodriving voor alle medewerkers. Door ecodriving toe te 

passen kan het verbruik met 10% dalen. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 199 ton CO2  

 


