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1. Achtergrond 

 

1.1 Bedrijfsprofiel 

Daiwa House Modular Europe Jan Snel Holding BV (“DHME”) is opgericht in 1960 in 
Nederland als transportbedrijf, destijds genaamd Jan Snel. DHME herkende al snel het 
baanbrekende potentieel van modulair bouwen en breidde zijn productie 
dienovereenkomstig uit. In 2021 is Jan Snel geacquireerd door Daiwa House Industry Co. Ltd. 
uit Japan. DHME bouwt en levert wereldwijd hoge kwaliteit huisvestingsoplossingen. Onze 
innovatieve en modulaire bouwmethode zorgt ervoor dat we onder gecontroleerde 
omstandigheden efficiënter en productiever bouwen in onze eigen fabriekshallen. Inmiddels 
zijn we uitgegroeid tot marktleider in modulaire bouw en is DHME actief in Nederland, 
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.  
 
DHME is gespecialiseerd in huisvesting op het gebied van wonen, zorg, kantoor, onderwijs en 
industrie. Het bedrijf biedt haar klanten zowel koop- als verhuuroplossingen. Dit zijn 
projecten van diverse omvang, kleine tijdelijke projecten tot grote permanente projecten.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

1.2 Procesbeschrijving op hoofdlijnen 

 
Binnen DHME zijn globaal de volgende hoofdprocessen te onderscheiden:  
 
 
 
 

 
Bij 4 van de 5 processen heeft DHME grote invloed op dit document genoemde 
emissiestroom “Afval” 
 
Ontwerp  
 
In de engineeringsfase is het belangrijk dat er goed nagedacht wordt over bruikbare maten 
van de bouwmaterialen; staal, hout, isolatie, gevelafwerking, kozijnen en beplating. Het 
streven van DHME is om zoveel mogelijk materiaal op maat te bestellen. Hoe minder 
handelingen des te makkelijker en sneller het productieproces zal verlopen. Het 
terugdringen van verpakkingsmateriaal is ook een must, daarom kijken wij met elke 
leverancier hoe verpakkingsmateriaal het beste teruggebracht kan worden. 
 
Fabriek 
Het afval wat wij generen vanuit onze fabriek wordt met behulp van een gecertificeerd 
recyclebedrijf correct verwerkt. We werken met bedrijfsafval en mono stromen. Hier zullen 
we later verder op in gaan. Op de werkvloer scheiden we afval; alle basismaterialen zoals 
papier, glas, hout, aluminium, blik en overige materialen worden gescheiden ingezameld en 
afgevoerd. Ook recyclen wij onze oude bedrijfskleding. Doel is kostenneutraal recyclen. De 
winst is vooral gelegen in het terugdringen van afvalstromen. 
 
Plaatsing 
Aangezien de modules vanuit de fabriek al zoveel mogelijk zijn ingericht en afgewerkt, is 
afval op de bouwplaats nihil. 
 
Demontage 
Modulair bouwen staat voor ons gelijk aan flexibel bouwen. Onze gebouwen kunnen 
gemakkelijk opnieuw ingedeeld of verplaatst worden, waardoor we kunnen inspelen op 
veranderende eisen, gebruiksmogelijkheden en marktvraag. Als een gebouw niet meer 
nodig is, verwijderen we het snel en eenvoudig: we slopen niet, we demonteren. Op dit 
moment wordt circa 80 procent van de componenten direct hergebruikt. We gaan voor de 
volle 100 procent, een percentage dat we voor de casco-module al gerealiseerd hebben. De 
20 procent wordt net als bij fabrieksafval netjes gescheiden.  
 

Sales Ontwerp Fabriek Plaatsing Demontage 



 

 

1.3 Motivatie en doelen 

 
Initiatieven en technische innovaties op het gebied van milieu en duurzaamheid sluiten 
goed aan bij de maatschappelijke betrokkenheid van de DHME. De CO2 prestatieladder is 
voor DHME een instrument om haar emissiestromen inzichtelijk te maken en zich te 
onderscheiden van overige c.q. collega bouwbedrijven. 
 

1.4 CO2-emissies 

 
Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO2-emissies voor de activiteiten 
van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het 
Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie 
(bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies.  
 
Overzicht van de scopes en emissies in de waardeketen conform het GHG protocol.  
 

 



 

 

Scope 1 Omvat de directe emissies die veroorzaakt worden door de organisatie. Het gaat 
daarbij om de verbranding van brandstoffen en het zakelijk vervoer in bedrijfsauto’s welke 
eigendom zijn van de organisatie.  
 
Scope 2 Omvat de indirecte emissies door opwekking van ingekochte elektriciteit, stoom of 
warmte. Als aanvulling hierop zijn conform de eisen van de prestatieladder, de zakelijke 
kilometers in privéauto’s en openbaar vervoer en de zakelijke vliegreizen hierin 
meegenomen.  
 
Scope 3 Omvat de overige indirecte emissies van bronnen zoals beschreven in het GHG 
protocol en de ISO-14064. Het zijn emissies welke als gevolg van activiteiten van DHME B.V. 
worden uitgestoten, maar welke niet direct door de organisatie worden gecontroleerd. 
Voorbeelden zijn het impact materiaalgebruik, woon / werkverkeer van medewerkers, en 
afval en papierverbruik. 
 

1.5 Rapportages  

 
Voor het in kaart brengen van de CO2 emissies van DHME wordt diverse analyses 
uitgevoerd. Eén daarvan is het maandelijks bijhouden van alle afvalstromen. Vanaf H1 2020 
zijn meerdere rapportages opgesteld waarbij alle bronnen en CO2 emissies uit scope 1, 2 
zijn verantwoord. Per H2 2020 is ook van scope 3 een rapportage opgesteld.  De scope 3 
over 2021 is opnieuw in kaart gebracht. 
  



 

 

2. Bedrijfsafval 

 
Zoals iedere organisatie produceert ook DHME afval. Voor de inzameling en verwerking van 
afval heeft DHME een raamcontract met Suez en van Beelen. Deze afvalverwerkers 
verzamelen het afval van alle kantoorvestigingen / productielocaties en de projectlocaties 
voor zover dit van toepassing is. Dit afval bestaat grotendeels uit bedrijfsafval, puin en 
sloopafval en afval dat gesorteerd is. Op de vestigingen wordt het afval gescheiden in 
bedrijfsafval (te vergelijken met huishoudelijk afval), maar ook koper, aluminium, blik, glas, 
schoon folie, EPS, Hout, papier / karton en chemisch afval (Kit, spuitbussen, verf). Op kleine 
projecten hebben we helemaal geen afvalbakken, want dan wordt afval meegenomen. Op 
grote projecten scheiden middels 5 tot 6 verschillende bakken. Afval is echter altijd beperkt 
ten opzichte van traditionele bouw, omdat het meeste werk bij ons in de fabrieken 
plaatsvindt.  
 

2.1. Data en resultaten afval 

DHME heeft contracten met verschillende partijen 
- Beelen (locatie Montfoort): Bedrijfsafval, bouw en sloopafval, mengpuin, betonpuin, 

gemengd hout en schoon puin, folie, glas, TL buizen en EPS  
- Suez (locatie Hulst): Bedrijfsafval, bouw en sloopafval, Papier/ karton, mengpuin, 

folie, kitkokers, lijm, spuitbussen, poederverf, glas, afvalolie en hard kunststof   
- Pouw (locatie Eemshaven): Bouw en sloopafval, mengpuin, gemengd hout  
- Fermacell wordt apart terug geleverd.  
- Isolatiemateriaal naar Kemisol 

 
Vanuit iedere partij krijgen wij maandelijkse overzichten van kilogram afval uitgesplist naar 
de verschillende stromen. Dit uiteindelijke gewicht is doormiddel van een CO2 
emissieconversiefactor omgerekend naar de uiteindelijke CO2 uitstoot.  
  



 

 

2.2. Afvalstromen 
 
Er worden verschillende afvalstromen onderscheiden. Onderstaand de specificatie en de 
bijbehorende gewichten en verwerking.  Overzicht 2021 

Afval categorie / Euralcode met omschrijving 
 Gewicht in 

Ton   
CO2 emissie 

Ton  

Bouw- en sloopafval    3.757,700  5794,3734 

170101 beton       179,820  277,28244 

170107 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of 
keramische producten       111,520  171,96384 

170201 hout       647,940  999,12348 

170203 kunststof         18,940  29,20548 

170407 gemengde metalen         37,100  57,2082 

170604 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal       304,260  469,16892 

170802 niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal       192,740  297,20508 

170904 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en 
sloopafval    2.265,380  3493,21596 

Industrieel afval, niet gevaarlijk       219,043  220,138215 

191199 niet elders genoemd afval       172,491  173,353455 

30307 mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en 
kartonafval           0,123  0,123615 

70213 kunststofafval         40,980  41,1849 

70599 niet elders genoemd afval           5,050  5,07525 

80112 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak           0,399  0,400995 

Overig afval of niet gespecificeerd, gevaarlijk         11,621  13,619812 

120106 halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)           1,070  1,25404 

150202 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), 
poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd           0,135  0,15822 

80111 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 
stoffen bevat           2,450  2,8714 

80409 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 
stoffen bevat           7,966  9,336152 

Reststoffen scheiding         81,612  78,755773 

191201 papier en karton         81,612  78,755773 

Eindtotaal    4.069,976  6106,8872 



 

 

 

3. Waardeafval keten 

Hieronder is weergegeven welke partijen betrokken zijn bij en invloed uitoefenen op de 
waardeketen van afval, zowel van de eigen locaties als de projectlocaties. 
 

3.1. Overheid 
 
De overheid bepaalt het beleid en de randvoorwaarden die gemaakt worden op het gebied 
van afvalinzameling en verwerking. Zij heeft het beheer en de registratie van bedrijfsafval en 
gevaarlijk afval ondergebracht bij het landelijk meldpunt afvalstoffen, het LMA2. De 
voordelen van een centrale registratie van de meldingen spreken voor zich. De 
registratievoorschriften in vergunningen worden beperkt en geüniformeerd, de handhaving 
wordt efficiënter, waardoor o.a. oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan, de overheid 
kan de effectiviteit van haar beleid verbeteren, de verzamelde informatie kan leiden tot 
optimalisering van bedrijfsprocessen, het registeren en uitwisselen van gegevens kost 
minder tijd en de communicatie tussen bedrijven, organisaties en overheden en eventueel 
andere spelers wordt verbeterd. Het LMA maakt het mogelijk dat alle betrokkenen efficiënt 
een bijdrage kunnen leveren aan een verantwoorde en effectieve omgang met afval. 
 
Ladder van Lansink 

 
 
Bij de verwerking van het afval wordt het principe van de ‘ladder van Lansink’ toegepast. De 
Ladder van Lansink is genoemd naar het voormalig CDA Tweede Kamerlid dat zich nauw 
betrokken voelde met milieuzaken, energie en volksgezondheid. Deze Ladder van Lansink 
staat centraal in het Nederlands milieubeleid en is in de loop der jaren verfijnd.  
 



 

 

Preventie; Het voorkomen van afval is het beste. Materialen die oneindig hergebruikt 
kunnen worden zonder kwaliteitsverlies zijn daar een goed voorbeeld van. Het zogenaamde 
“cradle to cradle” principe. 
 
Hergebruik; Producten die een nieuwe bestemming krijgen vereisen weinig of geen energie 
of nieuwe, schaarse grondstoffen. Het delven of oogsten van nieuwe grondstoffen en het 
opwerken tot het gewenste materiaal kost vaak veel energie. Energieverbruik houdt 
uitstoot van CO2 in. Door producten te hergebruiken, wordt het milieu zo weinig mogelijk 
belast.  
 
Recycling; Afvalsoorten die niet in aanmerking komen voor hergebruik bevatten vaak 
grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan het inzamelen van 
puin, hout, glas, papier en folie. Hierdoor zijn minder of geen grondstoffen nodig en wordt 
energie bespaard gedurende het productieproces, wat dus bijdraagt aan een lagere CO2 
uitstoot.  
 
Energie/ verbranden; Reststoffen die niet meer hergebruikt kunnen worden, komen in 
aanmerking voor verbranding. Het verbranden van afvalstoffen gebeurt in moderne 
installaties, die het milieu minimaal belasten en groene energie opwekken.  
 
Storten; De laatste mogelijkheid is het storten. Dit dient zoveel mogelijk vermeden te 
worden. Het kan de oorzaak zijn van ernstige hinder en verontreiniging van de natuur.  
 

3.2. Producenten en leveranciers.  
 
Producenten van materialen staan aan het begin van de afvalketen en zijn verantwoordelijk 
voor de fabricage van de producten en de verpakking hiervan. Door in de ontwerpfase 
criteria mee te nemen die betrekking hebben op de mogelijkheden van afvalpreventie of 
hergebruik zonder kwaliteitsverlies (cradle to cradle) of materialen die eenvoudig 
gerecycled kunnen worden, kunnen de afvalstromen beperkt worden.  
 
Daarnaast worden verpakkingsmaterialen toegepast om schade aan producten, die tijdens 
het transport kunnen ontstaan te voorkomen of uit marketingoogpunt door hun producten 
extra te laten opvallen. Deze verpakkingsmaterialen bestaan veelal uit karton, plastic en 
piepschuim. Ook hierin zijn keuzes inzake recyclage of verbranding. Leveranciers en 
distributeurs gebruiken verpakkingsmaterialen bij de orderpicking zoals plastic zakken en 
dozen. Daarnaast wordt er voor de distributie gebruik gemaakt van pallets, met name bij 
producten met een groot volume of gewicht. Dit heeft voordelen tijdens het laden en 
lossen.  
 
Afnemers kunnen in beperkte mate invloed uitoefenen op producenten en leveranciers.  



 

 

 
3.3. Afvalverwerkers  

 
De afvalbedrijven zorgen voor een veilig transport en milieuvriendelijke verwerking van 
afvalstromen en is gecertificeerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en het 
milieumanagementsysteem ISO 14001. Door een optimale rit- en routeplanning en inzet van 
boordcomputers worden onnodige kilometers vermeden. De toepassing van eigen / vaste 
containers zorgen met hun grote inhoud voor een verlaging van het aantal transportritten.  
 
Het ingezamelde afval, wordt door Beelen middels innovatieve sorteer- en 
scheidingsinstallaties voor 99,45% direct verwerkt tot eind- of energieproduct. Het afval 
wordt verwerkt tot hoogwaardige grondstoffen, bouwmaterialen, producten en alternatieve 
brandstoffen. Op deze wijze verwerkt Beelen het afval op een milieubewuste en 
verantwoorde wijze.  
 
Het ingezamelde afval van Suez wordt ook  zoveel mogelijk gerecycled om te gebruiken als 
grondstof voor nieuwe producten. Suez zelf is ook heel duurzaam bewust als organisatie en 
heeft zich laten certificeren conform CO2 Prestatieladder 4 norm.  
 

3.4. Opdrachtgevers 
 
De opdrachtgever heeft mogelijkheden om in dit proces te sturen. Dit kan door 
gunningcriteria die van invloed zijn op duurzaamheid mogelijkheden:  

- Zorgvuldig gebruik van materialen en hergebruik waar mogelijk;  
- Afval proberen te voorkomen en scheiden waar mogelijk; 
- Duurzame materialen/ producten voorkeur te geven boven kostenvoordelen; 

en milieubelasting mee te nemen in de aanbesteding. Bijvoorbeeld door het verplicht 
stellen van een CO2 bewust certificaat of certificering voor het milieumanagementsysteem 
ISO 14001.  
 

3.5. Werknemer 
 
Begin jaren negentig was de campagne ‘een beter milieu begint bij jezelf’ een groot succes 
en is nog steeds een begrip. Deze campagne was gefocust op bewustzijn en 
gedragsverandering bij consumenten. In onze consumptiemaatschappij nog steeds een 
actueel item. De individuele bijdrage van de werknemers van DHME lijkt klein, maar is in het 
grote geheel toch van invloed. Met name als iedereen de meerwaarde inziet van een 
‘duurzaam’ beleid.  
 
Voor de werknemers in de fabriekshallen zijn er geregeld sessies waarbij weer wordt 
gewezen op het belang om ze te blijven stimuleren afval goed te scheiden.  



 

 

 
3.6. Werkgever 

DHME koopt producten en diensten in en moet overwegen om naast de 
inkoopvoorwaarden die te maken hebben met de CO2 prestatieladder, extra voorwaarden 
op te nemen op het gebied van milieu en afval.  
 
DHME hanteert een aantal procedures op het gebied van milieu en afval, waaronder;  

- Energie en milieumanagement;  
- Milieu inventarisatie en evaluatie;  
- Afvoeren van milieuonvriendelijke producten 

 
DHME houdt onderzoekt natuurlijk ook hoe ze reeds met haar materialen rekening kan 
houden met afvalimpact, uiteraard rekening houdend met de financiële haalbaarheid.  
 

3.7. Transporteur  
 
De transporteur transporteert het afval naar het afvalsorteercentrum en / of de afval 
verwerkingscentrale. Het is de taak van de transporteur om de ritten zodanig in te plannen 
dat er per ophaalpunt zo weinig CO2 vrijkomt bij de hiervoor te rijden kilometers. Ook kan 
de inzamelaars c.q. transporteur de keuze maken hoe het afval verder te verwerken en te 
scheiden en / of aan te bieden aan een energiecentrale.  
 

3.8. Beïnvloeding keten  
 
Het beïnvloeden van de totale CO2 emissie gebeurt door in de gehele keten door zodanige 
keuzes te maken dat er ‘duurzame’ materialen worden gekozen met een zo laag mogelijke 
CO2 emissie. Ook is het nodig c.q. gewenst om de dialoog aan te gaan met opdrachtgevers, 
fabrikanten en leveranciers. 
 

  



 

 

4. Reductiemogelijkheden en doelstellingen 

De afvalstromen van DHME zorgden in totaal 2021 voor een emissie van 6106 ton CO2. 
Deze post zorgt voor CO2-emissie in scope 3.  
 
Reductie doelstelling ketenanalyse Afval: 
DHME heeft zich ten doel gesteld om in 2026 t.o.v. 2021 10% reductie van gemengd afval 
naar mono stromen per jaar, verdeeld over 2% per jaar.  
 
Maatregelen:  
Overleg met ketenpartners om afvalstromen nog beter te monitoren 
Overleg met ketenpartners (inkoop) om verpakkingsmaterialen te beperken 
Combineren inkopen. 
 
DHME is gecertificeerd voor het milieumanagementsysteem (ISO-14001). De 
bedrijfsactiviteiten en werkprocessen zijn geanalyseerd en de potentiële risico’s zijn in beeld 
gebracht. Hierop zijn maatregelen genomen om deze risico’s te minimaliseren of zelf 
helemaal weg te nemen.  
 
Er zijn diverse werkinstructies geïmplementeerd in het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 
9001, en milieu en afval zijn belangrijke onderdelen in de algehele bedrijfsvoering en zijn als 
agendapunt in het werkoverleg opgenomen.  
 
Ontwerp:  
Door in de ontwerpfase en bij materiaalkeuzes rekening te houden met de Ladder van 
Lansink, voorkomen van afval verkiezen boven hergebruik en recycling, wordt de totale 
afvalproductie op lange termijn en daarmee de CO2-emissie in de keten het meest 
beïnvloed. De medewerkers worden hiervan bewust gemaakt tijdens de periodieke 
overlegstructuren, toolboxen en de gepresenteerde resultaten van de gestelde 
doelstellingen.  
 
Uitvoering:  
Tijdens de uitvoering ontstaat er afval, dit bestaat uit restafval en verpakking van 
materialen/ producten maar ook tijdens het slopen van gebouwen. Het is belangrijk om 
meer inzicht te krijgen in de samenstelling van het afval en of daar meer mogelijkheden zijn 
voor hergebruik en recycling. Binnen DHME hebben we inmiddels 13 mono afvalstromen 
om het afval gescheiden af te voeren naar afvalinzamelaars, recyclebedrijven en 
fabrikanten. 
 


