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Algemene contactgegevens 

 

Zero Emission Solutions BV Contactpersonen 

  

Moorselbaan 391, 9300 Aalst Naam: Alex Polfliet  

Tel. Nr.: +32 (0)5 341 66 66 Functie: Zaakvoerder 

Fax: +32 (0)5 341 66 00 Tel. Nr.: +32 (0)499 71 69 90 

www.zeroemissionsolutions.com E-mail: alex.polfliet@zeroemissionsoluctions.com 

   

   

 Naam: Kim Van den Heuvel 

 Functie: Sustainability Consultant 

 Tel. Nr.: +32 (0)5 341 66 66 

 E-mail: kim.vandenheuvel@zeroemissionsolutions.c

om  

   

 Naam: Niels Vandeghinste  

 Functie: Sustainability Consultant 

 Tel. Nr.: +32 (0)5 341 66 66 

 E-mail: n.vandeghinste@zeroemissionsolutions.co

m   
 

 

  

http://www.zeroemissionsolutions.com/
mailto:alex.polfliet@zeroemissionsoluctions.com
mailto:kim.vandenheuvel@zeroemissionsolutions.com
mailto:kim.vandenheuvel@zeroemissionsolutions.com
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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 de huurwagens 

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 wordt met de benaming 'Jan De Nul Group' verwezen naar meerdere 

firma's. In deze ketenanalyse worden volgende firma’s meegenomen: 

 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 huurwagens 

II.1 Beschrijving keten 

Jan De Nul Group maakt gebruik van huurwagens voor het transport van hun medewerkers 

in binnen – en buitenland.  

 

 Dit betreft alle SIXT en AVIS rentals georganiseerd door het travel departement in het 

kantoor in Aalst voor binnen – en buitenland. Rentals die rechtstreeks worden 

georganiseerd van op de projecten zelf, zijn niet meegenomen in deze  

ketenanalyse.  

 De in het binnenland gehuurde wagens betreffen in hoofdzaak wagens voor expats 

die contractueel recht hebben op een huurwagen wanneer ze tijdelijk terug in België 

verblijven (vb in hun vakantieperiode) of tijdens opleidingen.  

 De wagens in het buitenland betreffen ook gewone rentals. 

 In de Benelux wordt dit minimaal ingeschat vermits waar nodig bedrijfswagens of 

poolwagens zijn voorzien.   
 

In onderstaande figuur zijn de bijbehorende ketenpartners weergegeven. 

Overheid

Jan De Nul Group

Autofabrikant

Huurwagens

Werknemers Jan 
De Nul Group

SIXT
AVIS

Autohandelaar

Wegbeheerder Oliemaatschappij

 

 

Figuur 1: Ketenanalyse huurwagens:  de kaders met een witte achtergrond duiden de ketenpartners 

aan waarop Jan De Nul Group een impact heeft en waarvan de emissies berekend worden. 
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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 de 

huurwagens. Per schakel wordt beschreven wat hun 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 huurwagens met een 

bepaalde Euronorm te gebruiken of alternatieven interessanter maken. Overheden, ook 

buitenlandse, kunnen ook de verhuurfirma’s bepaalde richtlijnen opleggen.  

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 de huurwagens:  

wie krijgt een huurwagen. De projecten die Jan De Nul Group uitvoert in het buitenland, liggen 

aan de basis van de vraag naar huurwagens. Werknemers die tijdelijk in het buitenland een 

opdracht uitvoeren, kunnen ter plaatse een huurwagen ter beschikking krijgen die wordt 

voorzien door het Travel Department. Daarnaast krijgen werknemers die als expats in het 

buitenland tewerkgesteld zijn, tijdens hun vakantie een huurwagen in België.  

 

Verder beslist Jan De Nul Group welke huurwagens er gebruikt kunnen worden door de 

werknemers en aan welke milieucriteria deze wagens moeten voldoen. Tot slot kan men de 

nood aan huurwagens verminderen door te carpoolen of gebruik te maken van alternatieve 

vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer of de fiets. 

 

II.2.3 Medewerkers 

De medewerkers van Jan De Nul Group hebben een invloed op de CO2-emissies door hun 

(beperkte) keuze van de huurwagen, het type brandstof en hun rijgedrag. Zij gebruiken de 

huurwagen, waardoor hun rijgedrag deels de efficiëntie van de motor bepaalt en zo de CO2-

uitstoot beïnvloedt. 

II.2.4 Verhuurfirma’s (AVIS en SIXT) 

De verhuurfirma’s AVIS en SIXT hebben een grote invloed op de CO2-uitstoot veroorzaakt door 

de huurwagens. Als bedrijf bepalen zij welke de milieukenmerken zijn van de wagens die zij 

aanbieden. Deze keuze wordt mede beïnvloed door de fiscale voordelen ervan dewelke 

bepaald worden door de overheid. 

 

II.2.5 Autofabrikant 

De huurwagens moeten allemaal gefabriceerd worden. Wanneer de fabrikanten hun auto’s 

verder ontwikkelen kunnen deze steeds zuiniger worden. Hiermee wordt de CO2-emissie van 
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de huurwagens lager. Dit wordt mede gestuurd door het fiscale regime van een land. Indien 

het fiscaal voordelig wordt om een auto met een lage CO2-uitstoot aan te kopen, zal dit 

fabrikanten aanzetten om verdere CO2 reducerende maatregelen te ontwikkelen en te 

integreren in hun aanbod. 

II.2.6 Wegbeheerder 

De huurwagens maken gebruik van de openbare weg. De wegbeheerder is verantwoordelijk 

voor de staat van de weg en bepaalt de infrastructuur. Een goede wegeninfrastructuur 

verminderd de files waardoor men minder lang met de huurwagen rijdt en zo minder CO2-

uitstoot. 

 

II.2.7 Brandstofleverancier en – producent 

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. 

 

II.3 Conclusie 

Jan De Nul Group heeft net als de overheid invloed op de uitstoot door huurwagens, door hun 

keuze van het type huurwagen. Daarnaast kunnen ze hun werknemers andere alternatieven 

aanbieden of opleggen. Naast Jan De Nul Group is de overheid een belangrijke ketenpartner. 

De overheid heeft immers een invloed op de autofabrikanten en kan het gebruik van 

duurzame mobiliteit fiscaal aantrekkelijk maken. 
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III. Emissies 

III.1 Werkwijze 

Jan De Nul Group werkt met twee verhuurfirma’s, AVIS en SIXT, voor al hun huurwagens in 

binnen – en buitenland.  

 De huurwagens via verhuurfirma SIXT staan allemaal verzameld in een database. Deze 

wagens zijn verdeeld in 3 klassen per brandstof. De CO2-uitstoot werd dan telkens 

bepaald met de uiterste grens van de uitstootcategorie. Bij diesel is dit 168, 213 en 241 

g CO2/km; bij benzine is dit 177, 224 en 253 g CO2/km. De Nederlandse Well to Wheel 

CO2-emissiefactoren van https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ 

werden toegepast. 

 

 De huurwagens via verhuurfirma AVIS zijn in een rapport verwerkt. In dit rapport worden 

de verschillende brandstoftypes niet apart uiteengezet. Daarom wordt er voor deze 

huurwagens gerekend met het aantal gereden kilometers en de emissiefactor bij een 

onbekende brandstofsoort zijnde 220 g CO2/km. 

 

III.2 Resultaten 

Uit de verkregen gegevens werden volgende cijfers bekomen: 

Vervoerstype Afstand (km) Gem. emissiefactor 

(Kg CO2/km) 

CO2-emissie (Ton 

CO2) 

Benzine klasse 1  2 196 518   0,177   388,78  

Benzine klasse 2 155 349 0,224 34,80 

Benzine klasse 3 612 0,253 0,15 

Diesel klasse 1  1 542 069   0,168   259,07 

Diesel klasse 2 34 749 0,213 7,40 

Diesel klasse 3 4 761 0,241 1,15 

Hybride   2 753   0,171  0,47  

Onbekend (AVIS) 808 411 0,22 177,85 

Totaal  4 745 222 - 869,67  

 

Het grootste deel van de huurwagens zijn benzinewagens. Deze hebben een iets hogere 

emissiefactor op vlak van CO2, maar scoren op andere vlakken zoals NOX beter dan 

dieselwagens (zie ecoscores EUR 6). De huurwagens via AVIS vertegenwoordigen 20% op basis 

van de CO2-uitstoot en 17% op basis van de km’s. Het aandeel hybridewagens is 

verwaarloosbaar klein. Hiervan is niet geweten op welke brandstof deze rijden. 
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De meeste huurwagens worden in België gehuurd. Duitsland en Frankrijk staan respectievelijk 

op de 2e en 3e plaats. 
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Uit onderstaande grafiek kan afgeleid worden dat er gemiddeld meer km ‘s worden afgelegd 

met de Belgische, Duitse en Nederlandse huurwagens. Er zijn ook 39 877 afgelegde km’s via 

AVIS die samengenomen zijn onder ‘Andere’. Welke landen dit zijn en de verdeling onder deze 

landen is niet geweten.  

 

 

 

Onderstaande grafieken geven de CO2-uitstoot per uitstootcategorie en de gereden km’s per 

uitstootcategorie weer.  

 

De meest gehuurde benzinewagens vallen onder klasse 1, dat is tussen 0-177 g CO2/km. Klasse 

2 is iets vervuilender: 177-224 g CO2/km. De slechtste klasse zit tussen de 224-253 g CO2/km.  

 

De meest gehuurde dieselwagens vallen onder klasse 1, dat is tussen 0-168 g CO2/km. Klasse 2 

is iets vervuilender: 168-213 g CO2/km. De slechtste klasse zit tussen de 213-241 g CO2/km.   

 

Voor de huurwagens via AVIS is de CO2-uitstoot bepaald met behulp van de emissiefactor 

‘brandstofsoort onbekend’ (220 g CO2/km). Deze emissiefactor is afkomstig van de lijst 

emissiefactoren https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/. 
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IV. Reductiemogelijkheden 

Uit deze ketenanalyse kunnen enkele reductiemaatregelen afgeleid worden die de CO2-

uitstoot van de huurwagens kunnen verminderen. Hieronder worden enkele voorstellen tot 

reductiemogelijkheden opgesomd. 

 

 ‘Groene’ huurwagens: Een van de meest eenvoudige maatregelen is de omschakeling 

naar hybride en eventueel zelfs elektrische huurwagens. Indien deze niet beschikbaar 

zijn, kan men eisen stellen op vlak van ecoscore (bv. een max uitstoot van 120 g/km). 

Deze maatregel heeft voornamelijk betrekking op de Belgische huurwagens doordat 

Jan De Nul Group hier zeer veel wagens van huurt en bijgevolg strengere milieucriteria 

kan opleggen aan AVIS en SIXT en een invloed uitoefenen op het beleid van deze 

verhuurfirma’s.  

 

Voor buitenlandse huurwagens is dit minder van toepassing aangezien men niet altijd 

over dergelijke huurwagens beschikt. En doordat buitenlandse projecten vaak tijdelijk 

zijn, huurt men minder wagens en kan men minder eisen stellen. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 174 ton CO2 (20% minder CO2-uitstoot).  

 

 De nood aan huurwagens beperken door een CO2-gerichtere planning: Werknemers 

die bv. op hetzelfde moment op dezelfde site in het buitenland werken, kunnen 

carpoolen in plaats van elk een huurwagen te geven. In andere gevallen kan men 

meestal gebruik maken van het openbaar vervoer, een taxi of een fiets om zich bij de 

collega’s te voegen en vanaf dat moment te carpoolen. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 87 ton CO2 (10% minder CO2-uitstoot)  

 

 Een beleid uitwerken met betrekking tot de milieucriteria van huurwagens: het 

vastleggen van bepaalde criteria (zoals ecoscore of brandstof) en dit beleid delen met 

verhuurfirma’s.  

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 174 ton CO2 (20% minder CO2-uitstoot)  

 

 De nood aan huurwagens in het buitenland beperken: Op zoek gaan naar alternatieve 

manieren om de werknemers te verplaatsen zoals bv. het openbaar vervoer of de fiets. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 8,7 ton CO2 (5% minder CO2-uitstoot 

buitenlandse huurwagens)  

 

 Werkgevers een opleiding ecodriving aanbieden/verplichten: Door ecodriving toe te 

passen kan het verbruik met 10% dalen. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 87 ton CO2  

 

 De gebruiker geen tankkaart verlenen wat responsabiliserend werkt mbt het aantal 

afgelegde km's  

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 43,5 ton CO2 (5% minder CO2-uitstoot) 

 

 In de beleidsdocumenten van Jan De Nul Group richtlijnen opnemen in kader van 

brandstofkeuze en CO2-uitstoot.  
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Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 10 ton CO2 (1% minder CO2-uitstoot) 

 

 De mogelijkheid aan expats aanbieden om andere vormen van mobiliteit aan te 

wenden dan wagens. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 20 ton CO2 (2,5% minder CO2-uitstoot). 

 

 


