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De European Federation of  Foundation Contractors 
vertegenwoordigt Europese geotechnische aannemers in 16 
landen.  Onze leden bestaan uit ongeveer 370 bedrijven met 
een gezamenlijke omzet van ongeveer € 4 miljard. We werken 
samen om  de standaard van vakmanschap, technische 
competentie, veiligheid en innovatie te verbeteren. We 
brengen experts uit heel Europa samen om toonaangevende 
richtlijnen te produceren over kritieke industrieonderwerpen 
van de veiligheid van de machines die we gebruiken  tot en 
met collaboratieve contracten.  Ons werk omvat het 
bevorderen van de belangen 
van de leden door in contact te komen met de bredere 
industrie, klanten en de EU.  We  nodigen ook onze  
industriële partners en leveranciers  uit om deel te nemen 
aan onze activiteiten om gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor uitdagingen voor onze 
industrie. 

 
www.effc.org. 

Het Deep Foundations Institute heeft de krachten 
gebundeld met EFFC voor verschillende 
begeleidingsdocumenten  , zoals de Guide to  Tremie 
Concrete for Deep Foundations, Guide to  Support Fluids for 
Deep Stichtingen en gids voor  werkplatforms. 

 
Na de publicatie van deze gids  zijn aanvullende gidsen over het 
onderwerp duurzaamheid   gepland en zal het  
duurzaamheidscomité  van  DFI samenwerken met de  
werkgroep duurzaamheid van  EFFC om elk  leiden.  Deze 
samenwerking zal perspectief bieden vanuit andere 
wereldregio's. 

 
www.dfi.org. 

 
 
 

 

 

UITGAVE: mei 2022 

De inhoud van deze gids weerspiegelt de zienswijze van de leden van de werkgroep, die redelijke inspanningen hebben geleverd om de 
juistheid van de gepresenteerde feiten en gegevens te controleren.  De leden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze gegevens.  
Deze gids vormt geen  Standaard, specificatie van regelgeving.  Deze gids is te downloaden van EFFC-website.  Ga naar: www.effc.org 

http://www.effc.org/
http://www.dfi.org/
http://www.effc.org/
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1 / Inleiding 

 
  

 

 

Duurzaamheid kan worden onderverdeeld in drie 
belangrijke pijlers, waaronder ecologische, sociale en 
economische duurzaamheid.  Binnen deze pijlers stemt  de 
EFFC Sustainability Working Group (EFFC SWG) 
duurzaamheidsinitiatieven   af op de Sustainable Development 
Goals van de VN. Er zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, 
die elk  VN-land  heeft ondertekend  om tegen 2030 te  
bereiken.  Dit betekent dat  de doelen wereldwijd en holistisch 
zijn en  alle gebieden van duurzaamheid bestrijken.  Ze worden 
ook gebruikt door een aantal geotechnische en andere 
bouwbedrijven om te rapporteren over duurzaamheid.  Dit 
betekent dat de doelen een  gemeenschappelijke taal 
worden om duurzaamheid te communiceren. 

 
Er  is veel werk nodig om deze SDG's te halen.   We moeten de 
huidige normen aanpassen, bouwprojecten herontwerpen en 
aanzienlijk investeren  in innovatie als we  deze doelen in  
2030 willen halen.    Geotechnische bedrijven kunnen  veel 
dingen, maar ze kunnen  dit niet  alleen.  Daarom moeten 
wetgevers, bouwklanten, ontwerpers,  hoofdaannemers, 
geotechnische bedrijven en hun toeleveringsketens  allemaal 
hun eerlijke rol  spelen bij het bereiken van deze SDG's. 

 
De EFFC SWG is van plan om  duurzaamheidsgidsen te 
publiceren  voor de meest relevante SDG's.   Deze gidsen zijn 
bedoeld om geotechnische bedrijven te ondersteunen,  met 
praktische suggesties voor hoe zij hun  rol  kunnen spelen bij 
het  mogelijk maken van de SDG's.  Het zijn geen 
minimumvereisten of sectornormen, maar eerder 
praktische ondersteuningsgidsen, waarin goede praktijken 

worden gedeeld. 

Elke gids gebruikt een "wat, waarom, hoe, meet" 
benadering van duurzaamheid: 

 
■ Wat - Wat is dit specifieke duurzame ontwikkelingsdoel?  

Welke impact  hebben geotechnische bedrijven op dit doel? 
■ Waarom - Waarom is dit gebied van duurzaamheid 

belangrijk voor geotechnische bedrijven?  Waarom 
zouden geotechnische bedrijven de  moeite nemen om 
dit gebied van duurzaamheid te  verbeteren? 

■ Hoe - Hoe kunnen geotechnische bedrijven hun impact  op  dit 
gebied van duurzaamheid verbeteren en een positieve impact  
hebben? 

■ Meten - Welke maatstaven moeten geotechnische bedrijven 
gebruiken om hun vooruitgang te meten en doelen te 
stellen op dit gebied van duurzaamheid? 

 
Deze eerste gids richt zich op koolstofreductie , met Sustainable 
Development Goal 13 (Climate Action) en Sustainable 
Development Goal 7 (Renewable and Clean Energy). 

 
Voor meer algemeen advies over duurzaamheids-kernbegrippen, 
concepten, wetgeving en accreditaties voor geotechnische 
bedrijven, zie het EFFC SWG Duurzaamheidsoverzicht.  
Updates van deze gids, naast de handleidingen voor andere 
SDG's,  zijn te vinden op de EFFC-website. 

https://www.effc.org/content/uploads/2020/03/EFFC-Sustainability-overview_English.pdf
https://www.effc.org/content/uploads/2020/03/EFFC-Sustainability-overview_English.pdf
https://www.effc.org/content/uploads/2020/03/EFFC-Sustainability-overview_English.pdf
https://www.effc.org/content/uploads/2020/03/EFFC-Sustainability-overview_English.pdf
https://www.effc.org/effc-carbon-reduction-guide/
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Er zijn twee duurzame ontwikkelingsdoelen  die zich richten op 
het verminderen van koolstofemissies en het beperken van 
klimaatverandering.  Renewable and Clean Energy (SDG 7), richt 
zich op het  vergroten  van het aanbod van groene energie en 
het verminderen van het energieverbruik.  Climate Action (SDG 
13), richt zich op het verminderen van koolstofemissies  en het 
verbeteren van de veerkracht tegen klimaatverandering. 

 
Pre-COVID vertegenwoordigden de bouw en de gebouwde 
omgeving 39% van de wereldwijde uitstoot van  broeikas-
gassen  (IEA, 2019). Funderingen vertegenwoordigen een 
deel van deze emissies, waarbij het relatieve aandeel 
varieert afhankelijk van de bodemomstandigheden, het 
project en de funderingsvereisten. Bouwklanten, ontwerpers, 
geotechnisch bedrijven en hun toeleveringsketens  hebben 
een opmerkelijke rol  te spelen bij het verminderen van de 
wereldwijde uitstoot. 

 
 Ongeacht onze individuele impact zal  klimaatverandering van 
invloed zijn op hoe geotechnische bedrijven werken.  De fysieke 
effecten van  klimaatverandering, zoals extreme weers-
omstandigheden en  zeespiegelstijging, kunnen geotechnische 
projecten vertragen en infrastructuur beschadigen.  Deze 
fysieke gevolgen zijn echter ook kansen  bieden voor geo-
technische bedrijven.  Geotechnische  bedrijven zullen 
bijvoorbeeld  meer werk zien aan veerkrachtprojecten, zoals  
zeeweringen en dammen.   Klimaatverandering brengt ook 
transitierisico's en -kansen met zich mee naarmate de   wereld 
naar een koolstofarme  economie gaat.  De vraag naar  
koolstofarme  oplossingen  zal  bijvoorbeeld waarschijnlijk  
toenemen, zodat geotechnische bedrijven koolstofarme  
oplossingen kunnen upsellen.  Er zullen echter ook risico's 
verbonden zijn aan het werken aan  projecten met een hoger 
koolstofgehalte of het installeren van hulpbronnenintensieve 
oplossingen. 

 
  Broeikasgasemissies worden doorgaans gemeten in CO 2-
equivalent (CO2e).  Deze metriek combineert de uitstoot van alle 
broeikasgassen  in één metriek, met behulp van multipliers op  
basis van  hun broeikasopwarmingsvermogen  .  Voor 
geotechnische bedrijven die deze emissies willen meten en 
rapporteren,  verdeelt  het Greenhouse Gas Protocol deze emissies 
vervolgens in drie scopes: 

■ Scope 1: Directe emissies, meestal afkomstig van 

brandstofverbruik (bijv. emissies van boorplatforms 
ter plaatse) 

■ Scope 2: Indirecte emissies van gebruikte elektriciteit 

(bijv. kantoren en onderhoudswerven ) 

■ Scope 3: Alle andere indirecte emissies 

(bv.  productie en transport  van leveringsnetwerkmateriaal)   
 

 

 
Scope    3-emissies uit de   toeleveringsketen  kunnen  ongeveer 
80% uitmaken van de geotechnische bedrijfsemissies voor zware 
funderingsprojecten  (figuur 1).  Dit komt omdat cement en staal 
beide  koolstofintensief zijn om te produceren.  Scope  1-emissies 
zijn afhankelijk  van  de efficiëntie van platforms en apparatuur 
die geotechnische bedrijven gebruiken.  Tot slot is Scope 2 voor 
de  meeste geotechnische bedrijven de  kleinste emissiebron. 

 
Als het gaat om het verminderen van koolstofemissies, kunnen  
bedrijven absolute of netto nul koolstofdoelen stellen voor elk 
van de drie emissiescopen.  Netto nul is wanneer de 
cumulatieve emissies van een bedrijf (en zijn 
toeleveringsketen  als Scope 3) gelijk zijn aan de koolstof die 
is vastgelegd (opgenomen).  Idealiter zou netto nul 
worden bereikt door de emissies tot nul terug te brengen.      
Netto nul maakt het echter mogelijk om emissies  te 
compenseren, waar bedrijven 
 'carbon credits' inkopen  in projecten die  koolstof uit de 
atmosfeer halen of uitstoot voorkomen. 

 
Bedrijven willen misschien ook   wetenschappelijk 
onderbouwde doelen  stellen. Op wetenschap gebaseerde 
doelen zijn als netto  nuldoelen, maar ze beperken de 
cumulatieve uitstoot van  een bedrijf.  Deze cap is gebaseerd 
op de bijdrage van het bedrijf aan een +1,5ºC opwarming 
van de aarde, hetzelfde als het Akkoord van Parijs.  Effectief, 
de emissielimiet  

FIGUUR 1.  Relatieve emissie  Scopegroottes op een zwaar 

 

https://www.iea.org/reports/global-status-report-for-buildings-and-construction-2019
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betekent dat als een bedrijf nu meer koolstof uitstoot, ze  in de 
toekomst  sneller koolstofvrij moeten maken  of koolstof-
negatief moeten worden  . 

 
Bij het nadenken over de projecten waaraan ze werken  en 
hun activiteiten, moeten bedrijven rekening houden met de 
koolstofimpact van het hele leven. 
Whole life carbon komt uit drie bronnen: 

■  Kapitaalkoolstof: de koolstof die gepaard gaat met het 
bouwen van een actief.  Bijvoorbeeld  voor een verkeers-
brug, de materialen gebruikt om  de brug te bouwen,  
energie die wordt gebruikt om de materialen naar  de 
locatie te  transporteren en energie die   ter plaatse wordt 
gebruikt.  Kapitaalkoolstof  is het gemakkelijkst te 
controleren voor de  funderingsaannemer. 

■ Operationele koolstof: de koolstof die geassocieerd wordt met 
het uitvoeren van een asset.  Bijvoorbeeld  voor een 
verkeersbrug  , de energie die nodig is om de  verlichting op 
de brug en  het onderhoud van de brug te verzorgen. Er is 
misschien minder ruimte voor de funderingsaannemer om 
hier invloed op uit te oefenen, maar het hangt af van het 
vermogen. 

■  Gebruikerskoolstof: koolstof geassocieerd met het gebruik van 
een actief.  Voor bijvoorbeeld voor een  verkeersbrug, de 
toegenomen emissies door het mogelijk maken van meer 
weggebruik, of de verminderde emissies door het creëren 
van korte en efficiëntere  ritten.  Dit kan de grootste bron 
van koolstof zijn, dus het kan soms het beste zijn om meer    
kapitaalkoolstof in funderingen te investeren om minder 
koolstof voor de gebruiker mogelijk te maken.  

 
De laagste  koolstofoplossing voor de hele levensduur hoeft niet 
noodzakelijkerwijs de koolstofoplossing met de laagste 
kapitaalwaarde te zijn. 



07 

EFFC Duurzaamheid Gidsen voor Funderings Aannemers: Gids Nr. 1 CO2-Reductie Eerste Uitgave 2022 

 

3 / Waarom moeten geotechnische bedrijven CO2 -vrij? 

 

 

 

3.1 Algemene drijfveren voor duurzaamheid 
Geotechnische aannemers moeten hun koolstofemissies  
verminderen om te voldoen aan toenemende nationale en 
internationale verplichtingen om de klimaatverandering te  
beperken.  In toenemende mate zijn  deze toezeggingen de 
drijvende kracht achter de eisen van de markt, zowel 
commercieel als wetgevend.   Hoewel koolstofreductie  ooit 
misschien alleen een vereiste was  voor bepaalde klanten of 
bepaalde markten, wordt er nu steeds meer vraag naar.  

 

 
 

Er zijn veel redenen waarom geotechnische bedrijven hun 
CO2-uitstoot  moeten verminderen (figuur 2).  Als we kijken 
naar  
wettelijke vereisten om te beginnen vereisen niet-financiële 
rapportagevereisten al dat veel geotechnische bedrijven hun 
Scope  1-emissies (directe brandstof) en Scope 2 -emissies 
(indirecte  elektriciteit)  bekendmaken. Evenzo worden kantoren 
en onderhoudswerven geconfronteerd met  energie-efficiëntie-
audits.  Platforms en apparatuur zijn ook al onderworpen aan   
emissievoorschriften via de richtlijn betreffende niet voor de 
weg bestemde mobiele machines. Voor meer informatie over 
koolstofreductiewetgeving, zie   paragraaf 3.2. 

 
  De  wetgeving inzake koolstofreductie zal waarschijnlijk alleen 
maar toenemen.   Wereldwijd hebben bijna  alle landen het  
Akkoord van Parijs ondertekend  om de opwarming van de aarde  
te beperken  .  Een aanzienlijk   aantal  landen is hier verder in 
gegaan en heeft zich aangesloten bij netto nul in 2050.   We  
beginnen daarom de invoering van koolstofbelasting op 
materialen en brandstoffen te zien,  zoals  in het VK en 
Oostenrijk, evenals  een 'cap and trade'-emissie.  handelsregeling  

voor cement- en staalleveranciers.  Andere wetgeving, zoals  
de EU-taxonomie wetgeving, probeert ook gunstiger 

financiering te bieden aan die bedrijven die kunnen 
aantonen dat ze de koolstofemissies verminderen.  Deze  
landenkoolstofdoelstellingen  zijn ook  door overheden en 
klanten  in het aanbestedingsproces  ingebouwd (bijv. CO 2-
Prestatieladder, 2021). 

 
Deze  klantvraag is echter  niet alleen beperkt tot  overheden.  
Als gevolg van de  groeiende interesse  van investeerders en 
het publiek, beginnen bepaalde klanten  ook geotechnische 
oplossingen en projecten met een lager koolstofgehalte  te 
eisen.  Van olie- en  gasbedrijven  tot publieke 
technologiereuzen,  koolstofreductie wordt  steeds vaker 
meegenomen bij het kiezen van geotechnische aannemers 
voor een project. 

 
Evenzo zijn beleggers zich ook gaan  richten op 
koolstofreductie als onderdeel van bredere prioriteiten op het 
gebied van milieu, maatschappij en bestuur  (ESG).  Met name 
met belangrijke wetgeving, zoals  de EU-taxonomiewetgeving  
die  'duurzame' beleggingen definieert,  hebben beleggers 
bedrijven  in toenemende mate onder druk gezet om emissies te 
verminderen en het toezicht van de raad van bestuur op 
koolstofreductie-initiatieven te verbeteren. 

 
 Jongeren houden ook steeds meer rekening met  de 
duurzaamheid van een organisatie bij de beslissing voor wie 
ze gaan werken (Aziz, 2020). Om de volgende generatie 
geotechnische medewerkers aan te trekken en te behouden, 
moeten  we daarom blijk geven van een engagement voor 
koolstofreductie. 
 

 

3.2 Belangrijke  EU-koolstofwetgeving  
De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden de 
netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten 
minste 55%  te verminderen (ten opzichte van het niveau 
van  1990) en zal tegen 2050 netto nul zijn.  Aan 
 om dit doel te bereiken, heeft  de EU  een reeks wetgeving  
ingevoerd die  van invloed is op geotechnische bedrijven. 

 

3.2.1 EU-richtlijn energie-efficiëntie 
Deze  richtlijn, ook bekend als het Energy Savings Opportunity 
Scheme (ESOS),  is bedoeld om bedrijven te  helpen bij het  
identificeren van de commerciële kansen voor 
koolstofbesparing.  De richtlijn is verplicht voor bedrijven 
met: 
■ 250+ medewerkers OR 

■  >€ 50 miljoen jaaromzet  en > € 43 miljoen jaarlijkse 
balans
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Het vereist dat bedrijven  een interne geaccrediteerde be-
oordelaar  hebben om hun totale energieverbruik te be-
rekenen, de grootste gebieden van energieverbruik te identi-
ficeren en vast te stellen welke verbeteringen kunnen worden 
aangebracht om deze te verminderen.  Belangrijk is dat dit ook 
de terugverdientijd voor het maken van  koolstof-besparingen 
moet schatten.  Dit omvat energie die wordt gebruikt bij het 
transport van personeel en materialen, productieprocessen, 
kantoorprocessen en de bouw van faciliteiten.  Daarom kan 
deze wetgeving geotechnische bedrijven helpen manieren te 
vinden om  hun koolstofemissies  te  verminderen door 
efficiëntiebesparingen. 

 

3.2.2 EU Non-financial Reporting Directive (NFRD)  
De EU NFRD-richtlijn  is verplicht voor beursgenoteerde 
ondernemingen die aandelen  naar een Europese beurs 
hebben  gebracht.  Naast verschillende andere criteria, voor 
koolstof vereist het dat bedrijven broeikasgas scope 1 &  2-
emissies rapporteren.  Emissies worden gerapporteerd in CO 2-
equivalent (CO2e), waarbij alle broeikasgassen  worden 
opgenomen  in hun aardopwarmingsvermogen. Bedrijven 
moeten ook de methodologie die wordt gebruikt om deze 
emissies te berekenen in hun jaarverslag publiceren en ze 
koppelen aan hun inkomsten of bedrijfsactiviteiten, zoals  CO2e 
per € miljoen, of CO2e per 100 gewerkte uren op de locatie. 

 

3.2.3 Richtlijn inzake duurzaamheids-
rapportage voorondernemingen (CSRD) 
De EU CSRD is aankomende wetgeving, die naar verwachting  in 
2023-2024 zal  worden ingevoerd.  De  duurzaamheids-
verslaggeving wordt uitgebreid tot alle kleine en middelgrote 
ondernemingen met  ten minste twee van de volgende drie 
criteria: 
■ >€ 20+ miljoen balans  
■ >€ 40 miljoen  netto-omzet  
■ 250+ medewerkers 
CSRD  verhoogt ook de eisen voor duurzaamheidsverslag-
geving.  In termen van koolstof zullen   bedrijven scope 1- en 2-
koolstofemissies moeten bekend-maken.    Ze  zullen echter  
ook de risico's en kansen moeten benadrukken die klimaat-
verandering met zich meebrengt voor  hun bedrijf en toe-
leveringsketen.  Dit omvat de fysieke effecten van  klimaat-
verandering, zoals schade aan bevoorradings-netwerken of 
meer werkzaamheden aan projecten zoals waterkeringen.  Het 
omvat ook  overgangs-effecten   van de overgang naar een  
koolstofarme economie, zoals  de kosten van het upgraden van 
platforms  of reputatierisico's. Csrd  zal naar verwachting ook 
openbaarmaking van een decarboni-satiestrategie vereisen,   
evenals  een governance openbaar-making  om de rollen en 
verantwoordelijkheden voor duurzaamheid in het bedrijf te  
benadrukken. 

 

3.2.4  Lage-emissiezones  
Lage en ultra lage-emissiezones  , gebruikelijk in steden in  
heel Europa, leggen een dagelijkse heffing op motoren die 
een  bepaalde leeftijd overschrijden of die de gespecificeerde 
emissielimieten overschrijden. De regelingen zijn gericht op  
het verbeteren van de  luchtkwaliteit in steden,  evenals  het 
verminderen van de relatieve  uitstoot van broeikasgassen,  
het verminderen van het brandstofverbruik  en het verhogen 
van de motorefficiëntie.  Alle voertuigen die  worden gebruikt 
om mensen en materialen naar locaties binnen deze zones te 
vervoeren, worden rechtstreeks beïnvloed door deze zones.  
In toenemende mate   worden deze lage-emissiezones  ook 
toegepast op machines en platforms. Dit wordt vaak bereikt 
door zones te koppelen aan de   EU-emissienormen voor 
nieuwe niet voor de weg bestemde machines, waarbij mini-
mumniveaus voor motoren worden vastgesteld  waaraan 
platforms en machines moeten voldoen. Dit kan ertoe leiden 
dat oudere, meer vervuilende platforms niet in staat zijn om  
in de lage-emissiezones te werken, of hoge boetes oplopen 
voor hun voortdurende activiteiten in deze gebieden. 
 

3.2.5  EU-regeling voor de handel in emissie-rechten 
en mechanisme voor aanpassing aan koolstofgrenzen 
De  EU-regeling voor de handel in emissierechten  (ETS) is 
ontworpen om de koolstofemissies in koolstof intensieve 
sectoren te verminderen. Hoewel funderingsaannemers niet 
rechtstreeks deel uitmaken van ETS, zijn alle staal-, beton- en  
brandstofleveranciers moeten  zich conformeren.  Het ETS 
beïnvloedt daarom  indirect het werk van funderings-
aannemers door de prijs van goederen en diensten in de 
toeleveringsketen te  controleren.   Het ETS werkt door aan   
elk bedrijf een emissieplafond  toe  te wijzen.  Bedrijven die 
hun uitstoot verminderen, kunnen hun resterende 'koolstof-
kredieten' veilen aan meer vervuilende bedrijven.   Als een 
bedrijf  zijn emissie-doelstellingen overschrijdt, moeten ze 
meer koolstofeenheden kopen of zware  boetes krijgen.  
Deze regeling voor de handel in emissierechten  is bedoeld 
om een financiële stimulans te  bieden voor koolstof-
reductie.  Daarom zullen toeleverings-ketens  waarschijnlijk 
alle ETS-koolstofkrediet-kosten doorberekenen    aan 
funderings-contractanten. Deze  drang naar  de-carbonisatie 
in de toeleveringsketen  kan  echter helpen de  scope 3-
emissies  van  funderingsaannemers te verminderen . 
 
Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een 
koolstofbelasting  die wordt toegepast op cement, staal en 
brandstof die  van buiten de EU worden geïmporteerd.  Het is 
bedoeld om de kosten van deze materialen in  evenwicht te 
brengen in vergelijking met  binnen de EU, aangezien EU-
materialen  aan de ETS moeten voldoen  (zie hierboven).  
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Importeurs van deze materialen moeten  CBAM-certificaten 
kopen om rekening   te houden met de koolstof die wordt 
uitgestoten tijdens de productie van het cement / staal / 
brandstof.  De prijs van deze certificaten zijn gebaseerd op de 
ton  CO2 die is uitgestoten en de gemiddelde 'carbon credit' 
prijs van het ETS die week.  Geotechnische bedrijven moeten  
zich ervan bewust zijn dat dit de prijs van materialen die  ze 
gebruiken kan verhogen,  maar uiteindelijk moet het helpen 
hun Scope 3-emissies koolstofvrij te maken. 
 

3.2.6 EU-taxonomierichtlijn  
De taxonomierichtlijn  regelt wat beleggers 'duurzame' 
beleggingen  kunnen noemen.  Het controleert ook de 
duurzame subsidies en financiering waartoe bedrijven en 
projecten toegang  hebben.  Om deze financiering / 
investering te  verkrijgen,  moeten bedrijven bewijzen dat ze 
een positieve impact  hebben op  ten minste één van de zes 
milieudoelstellingen  en geen significante schade toebrengen 
aan  de anderen.  Deze doelstellingen zijn: 
■ Mitigatie van klimaatverandering 
■ Aanpassing  aan klimaatverandering  
■ Duurzaam gebruik en bescherming van  watervoorraden 
■ Transitie naar een circulaire economie 
■ Preventie  en bestrijding van verontreiniging 
■ Bescherming van de biodiversiteit 
De eerste twee doelstellingen richten zich op 
koolstofreductie  en klimaatverandering.  De eerste  vereist 
dat bedrijven zich richten op het verminderen van koolstof, 
terwijl de tweede ervoor zorgt dat bedrijven zich helpen 
aanpassen 
aan de fysieke en  transitierisico's van  klimaatverandering.  
Voor meer informatie over deze risico's en kansen van  
klimaatverandering, zie paragraaf 3.3 over  MVOD. 
 
Houd er rekening mee dat landen buiten de EU verschillende 
wettelijke vereisten kunnen hebben.  Er zijn ook een aantal  
landspecifieke richtlijnen en wetgevingsteksten .  Meer 
informatie over alle EU-richtlijnen wordt gegeven over de eu-
wetgevingszoekfunctie  :  
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
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De EFFC SWG heeft veel goede praktijken verzameld die geo-
technische bedrijven kunnen helpen  hun koolstofemissies te 
verminderen.  Hoewel de volledige lijst aan het einde van deze 
gids is opgenomen,  kiezen  we hier onze  belangrijkste manieren 
om bepaalde delen van een geotechnisch bouwbedrijf koolstof-
vrij te  maken.  Deze belangrijke manieren zijn bedoeld als uit-
gangspunt  om  bedrijven  te  helpen koolstof  te besparen. Het 
zijn suggesties en zijn niet bedoeld als een uitputtende lijst, 
noch als  minimumnormen voor de geotechnische sector. 

 
In grote lijnen helpt het om te werken aan de CO2reductie-
hiërarchie  van het  Institute for Environmental Management & 
Assessment (IEMA), om eerst de grootste verbeteringen aan te 
brengen: 

1. Elimineer: bijv. hergebruik van funderingen voor stedelijke 

locaties, videobellen in plaats van  reizen 

2. Beperk: bijv. grondverbetering  in plaats van heien, 

efficiëntieverbeteringen , kleinere diameter / kortere palen 
of minder palen 

3. Vervang: bijv.  koolstofarm cement / staal, biobrandstoffen 

4. Compenseer: als  laatste redmiddel bv. geaccrediteerde  

koolstofcompensatie 

 
Stappen hoger in de IEMA- CO2-reductiehiërarchie (figuur 3) 
zullen waarschijnlijk  de grootste CO2-reductie mogelijk maken.

Soortgelijke  koolstofreductiehiërarchieën  bestaan in andere 
richtsnoeren, bijvoorbeeld  PAS 2080: 2016 (Publicly Available 
Standard for Carbon Management in Infrastructure) richt zich op 
koolstofreductie gedurende het  hele leven,  en gebruikt een in 
grote lijnen vergelijkbare hiërarchie van: 
Niets bouwen ¬ minder bouwen ¬ slim bouwen ¬ efficiënt  
bouwen. 

 

4.1 De  koolstofreductiecyclus  
 Om   de koolstofimpact   van uw bedrijf te verminderen, helpt  
het als u uw huidige impact begrijpt. Hiermee kunt u de ge-
bieden identificeren  waar u de grootste invloed zou kunnen 
hebben en  waar u mogelijk    de snelste wijzigingen kunt aan-
brengen. Figuur 4 illustreert het proces. 

 
Voordat u begint, definieert u   de grenzen waar u rekening  zult 
houden met uw koolstofimpact.   Het is misschien het een-
voudigst om te beginnen met Scope 1- en  2-emissies (het 
directe fossiele brandstof- en directe elektriciteitsverbruik van 
het bedrijf  ) en vervolgens scope  3-emissies  te overwegen ( 
emissies in verband met de  toeleveringsketen), hoewel scope  3-
emissies aanzienlijk groter kunnen zijn  dan scope  1 en 2.  

 

 
 

Elimineer 

Beperk  

Vervang 

Compenseer 

■ bv. Voorkom emissies gedurende de hele  
levenscyclus  

■ bv Transitie naar nieuwe  business-modellen, 

producten en diensten 

 
■ bv. Verminder het energieverbruik  

■ bv. Efficiëntieverbeteringen  

■ bv. Ontwerpen  en benaderingen optimaliseren 

 
■ bv Adopteer hernieuwbare / koolstofarme  

technologieën 

■ bv Verminder de koolstofintensiteit  

van gebruikte / gekochte energie  

■ bv Koop lagere belichaamde koolstofmaterialen  

 
■ bv Aankoop  CO2-compensaties voor 

restemissies  

■ bv. Gebruik technologieën die koolstofnegatief  
zijn 

  (  
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1. Meet de koolstofuitstoot voor uw bedrijf. 

2. Maak een plan voor het verminderen van koolstof-
emissies.  Met inzicht in uw uitstoot kunt u uw doelen en 
targets definiëren.  Focus eerst op de gebieden met de 
grootste  koolstofimpact en/of de eenvoudigste 
implementatie.  

3. Resterende  emissies compenseren (indien gericht op  het  
bereiken van netto nul uitstoot) 

4. Rapporteer emissies en emissiereductie aan belang-
hebbenden. Dit kan op  kwartaal -, tweejaarlijkse of 
jaarlijkse basis zijn.  

5. Review en herhaal, op zoek naar  continue verbetering. 
 

 

 
 
 

4.2 Belangrijke quick wins 
■ Hergebruik materialen zoals  damwanden ,  staalpalen, 

slooppuin  of bestaande funderingen op brownfieldsites . 

■ Verminder overconsumptie van brandstof en materialen, 

door  efficiënt gebruik van apparatuur te bevorderen 
en ontwerpen te optimaliseren. 

■ Sluit aan op het elektriciteitsnet indien mogelijk  om  
het gebruik van generatoren te verminderen. 

■ Afval  volgens de afvalreductiehiërarchie 
beperken,: elimineren, beperken, vervangen, compenseren. 

■ Streef naar efficiëntieverbeteringen  bij het vervangen 

/ upgraden van apparatuur. 

■ Educatie en bewustzijn: bijvoorbeeld , educatieve site 

teams over  energie-efficiëntie, ontwerpers over het hele 
leven koolstof en koolstof terugverdientijden. 

■ Verminder het cementgebruik : ontwerp cementvrije 

grondverbeteringsoplossingen en specificeer lage gewone 
Portland Cement (OPC) mengsels.  Bijvoorbeeld  door 
cement-vervanging door Ground Granular Blast Furnace Slakken 
(GGBS) / Pulverised Fly Ash (PFA) (bijv. CEMIII B) indien lokaal 
beschikbaar.  

 

 

4.3 Belangrijke manieren om materialen 
koolstofvrij te maken 

■ Verminder materiaalhoeveelheden: als u  in staat bent, 

stelt u andere, niet/minder op cement gebaseerde technieken 

voor grondverbetering voor   (bijv. stenen kolommen of goed 

ontworpen grondmenging). Als u in staat bent om het ontwerp 

te bepalen of aan te passen, kunt u het  optimaliseren.  Deze 

wijzigingen kunnen ook geld  besparen.  De EFFC/DFI Carbon 

Calculator is een uitstekend hulpmiddel om verschillende 
concepten, ontwerpen en gebruik van (alternatieve) materialen 
te vergelijken om de optie met de laagste koolstofvoetafdruk te 
bepalen. 

■ Gebruik   koolstofarme materialen: stel het gebruik van 

cementsoorten met minder impact dan het klassieke Portland 
Cement.  (gebruik CEMII of CEMII ter vervanging van CEMI).  Let 
natuurlijk op de technische geschiktheid van  bijvoorbeeld EFFC 
Tremie beton voor Deep Foundations.  Zie vervanging van 
cement door het gebruik van GGBS (Ground Granulated Blast 
Furnace Slakken).  Stel alternatieve materialen voor.  
Bijvoorbeeld alkali geactiveerde  materialen (AAM's).  micro-
macro synthetische vezel ter vervanging van  staalversterking. 

■ Focus op het hergebruik van materialen: als je in staat bent, 

overweeg hergebruik van damwanden  van  eerdere locaties of  
bestaande funderingen die al op de site liggen.  Gerecyclede 
aggregaten zijn mogelijk in beton (als de normen dit  toelaten).  
Afvalstoffen kunnen worden hergebruikt als aggregaat en voor 
werkplatforms. 

■ Ga in gesprek met leveranciers: spreek je intenties uit voor 

koolstofreductie en optimalisatie. Meer informatie over hun 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Overweeg om 
leveranciers met een lager koolstofgehalte te belonen  tijdens 
de inkoop.  Vraag leveranciers om de ecologische voetafdruk 
van hun producten te verstrekken. 

  (aangepast van 
 

https://www.geotechnicalcarboncalculator.com/nl
https://www.geotechnicalcarboncalculator.com/nl
https://www.geotechnicalcarboncalculator.com/nl
https://www.geotechnicalcarboncalculator.com/nl
https://www.effc.org/media_corner/effc-dfi-guide-to-tremie-concrete-for-deep-foundations-2nd-edition/
https://www.effc.org/media_corner/effc-dfi-guide-to-tremie-concrete-for-deep-foundations-2nd-edition/
https://www.effc.org/media_corner/effc-dfi-guide-to-tremie-concrete-for-deep-foundations-2nd-edition/
https://www.effc.org/media_corner/effc-dfi-guide-to-tremie-concrete-for-deep-foundations-2nd-edition/
https://www.effc.org/media_corner/effc-dfi-guide-to-tremie-concrete-for-deep-foundations-2nd-edition/
https://www.effc.org/media_corner/effc-dfi-guide-to-tremie-concrete-for-deep-foundations-2nd-edition/
https://www.effc.org/media_corner/effc-dfi-guide-to-tremie-concrete-for-deep-foundations-2nd-edition/
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4.4 Belangrijke manieren om inkoop 
koolstofvrij te maken  

Aanbestedingen moeten eerlijke concurrentie met gelijke 
kansen voor alle inschrijvers blijven bevorderen. De 
praktische uitvoering van maatregelen ter bevordering van 
het koolstofvrij maken door middel van aanbestedingen, zoals 
hieronder voorgesteld, moet met dit in gedachten zorgvuldig 
worden herzien. 

 

■ Stimuleer de supply chain: gun een percentage van 

de aanbesteding op basis van  de   koolstofvoetafdruk 
van de leverancier  en inzet voor koolstofreductie.  Onze    
eindklanten moeten er  ook voor zorgen dat dit 
standaard  transparant  wordt ingebouwd in hun 
inkoopproces.  

■ Stel minimumnormen vast  : zorg ervoor dat 

leveranciers voldoen aan minimale naleving van 
koolstofrapportage en lokale en andere toepasselijke 
normen (ISO14001, EMAS, Eco lighthouse enz.) 

■ Vraag producten aan met een lagere ecologische 
voetafdruk: Environmental Product Declarations (EPD's) 

kunnen helpen bij  het nemen van beslissingen, maar zijn 
mogelijk nog niet beschikbaar.  Neem de hele 
levenscyclus van een product (LCA) op bij het kiezen van 
een leverancier. 

■ Overweeg langdurige partnerschappen met 

bepaalde  leveranciers  om  wederzijds koolstofvrij te 
maken en het risico bij het beleggen te verminderen. 

■ Bekijk uw balans van plant en activa eigendom 

versus leasing.  Dit heeft invloed op de hoeveelheid 
berekende Scope 1- en  2-emissies.  Eigendom plaatst meer 
emissies direct in uw controle, leasing kan toegang  bieden 
tot koolstofarme opties voor minder geïnvesteerd 
kapitaal 

■ Denk aan reparatie en onderhoud van 
apparatuur: prioriteit te geven aan de gevolgen van de 

hele levenscyclus bij de aanschaf van apparatuur. Focus op 
zowel de efficiëntie  van de apparatuur,   als de 
hoeveelheid energie en materialen die nodig zijn om 
deze te onderhouden. 

 

4.5 Belangrijke manieren om transport 
koolstofvrij te maken 

■ Kies het beste voertuig: spoor- en watertransport  zijn 

vaak het meest koolstofefficiënt. Voor wegtransport is het 
gebruik van minder, grotere   (volgeladen) voertuigen 
brandstof-, koolstof- en vaak kostenefficiënter dan veel 
kleine leveringen. Minimaliseer lege of halfbeladen 
voertuigbewegingen. 

■ Lokale leveranciers en werven:  transportafstanden 

zullen  korter zijn, en dus minder koolstof, bij het gebruik van 
lokale leveranciers.  Evenzo wordt het aantal en de  afstand 
van lege ritten tijdens    de   bouwplaatsopstelling bepaald 
door  de locatie van opslagwerven  en bouwwerven. 

■ Workforce journeys: kies  koolstofarmere vervoerswijzen 

van vervoer. Begin met prioriteit te geven aan openbaar 
vervoer, dan autodelen, kortere  reisafstanden en uiteindelijk 
elektrische bedrijfswagens.  Kortere ritten  en gebruik van het 
openbaar vervoer verbeteren ook de veiligheid. 

■ Elektrisch vermogen: wanneer een 

elektriciteitsvoorziening beschikbaar  is, sluit elektrische 
apparatuur aan voor een goedkope, koolstofarme oplossing.  
Als alternatief kan  batterij-aangedreven apparatuur worden 
gebruikt waar geen elektriciteitsnetaansluiting beschikbaar is.  

■ HVO: het gebruik van waterstofbehandelde plantaardige olie 

(HVO) vermindert  koolstofemissies  van bestaande 
apparatuur kunnen dus  nuttig  zijn als overgangsmaatregel.  
HVO uit niet-afvalbronnen kan  echter aanzienlijke en 
langdurige negatieve ecologische effecten hebben, 
waaronder verlies van biodiversiteit en vermindering van het 
koolstofafnamepotentieel van land. 

 

 

4.6 Belangrijke manieren om een site CO2-vrij 
te maken 

Zodra een ontwerp is bevestigd, zijn er nog een aantal 
verbeteringen die op de site zelf kunnen worden 
aangebracht. 

 

■ Gebruik een  elektriciteitsnetaansluiting: indien 

beschikbaar, zoals  op brownfieldsites, is netstroom  een 
koolstofarme energiebron.  Het kan worden gebruikt om  
generatoren, pompen, kleine machines, terreinverlichting 
en welzijnscabines van stroom te voorzien. Nieuwe 
elektrische platforms en kranen kunnen ook worden 
opgeladen of op het net worden aangesloten, waardoor 
een goedkope en koolstofarme stroombron voor machines 
op locatie wordt geboden. 

■ Specificeer en gebruik de juiste apparatuur: 

specificeren de juiste grootte generatoren en rigs is 
belangrijk om onnodige emissies te voorkomen.  Het laten 
draaien van grote generatoren op volle capaciteit wanneer 
dat niet nodig is,  maakt extra diesel nodig, waardoor 
onnodige emissies en kosten worden gecreëerd.  Het 
specificeren van de nieuwste uitrusting, met tier 4 final- of 
tier 5-motoren  , helpt de brandstofefficiëntie te 
verbeteren en de uitstoot te verminderen. Anti-stationair 
draaiende of start-stop systemen zijn ook een geweldige 

manier om emissies te verminderen. 
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■ Transport  van, naar en rond de site: deze emissiebron blijft 

vaak ongezien, maar hoe mensen, materialen en afval op en 
van het terrein komen, is een grote bron van emissies.   Het 
gebruik van lokale materialen, lokale werknemers, open-
baar vervoer, minder voertuigen en efficiëntere  voertuig-
en kunnen allemaal helpen  om een site  koolstofvrij te 
maken.  Zie voor meer  informatie hierover  rubriek 4.5. 

■ Verminder uw gebruik van apparatuur: een project plannen 
het verminderen van dagen op locatie en het verminderen 
van rig / welzijn  cabinebewegingen vermindert de uitstoot 
op locatie, maar vermindert ook de uitstoot door 
personeel dat minder dagen pendelt. 

■ Overweeg  transitiebrandstoffen: gecertificeerd Hydro-
behandeld Plantaardige olie (HVO)  is  in bepaalde Europese 
landen goedgekeurd voor gebruik in veel verschillende 
heistellingen. Dit kan een manier zijn  om bestaande 
platforms koolstofvrij te maken,  maar HVO uit niet-
afvalbronnen  kan aanzienlijke en langdurige negatieve 
ecologische effecten hebben,  waaronder verlies van bio-
diversiteit en vermindering van het koolstofafname-
potentieel van land. 

■ Automatisering: stimuleer de automatisering van de  bouw-
machines en processen om de efficiëntie te verbeteren.  Dit 
vermindert het materiaal- en energieverbruik en vermindert 
de tijd van werknemers op locatie. 

■ Meten: het meten van koolstof stelt ons in staat  om  het in 
de toekomst.  Alle stappen die kunnen worden ingevoerd   
om  deze gegevensverzameling te automatiseren, van het 
ge-bruik van  rapportage-  / bewakingsapparatuur op 
platforms  tot rechtstreeks contact met leveranciers en 
leveringsbonnen  ,  helpt bij het identificeren  van    
koolstofhotspots en maakt siteteams vrij . 

 

4.7 Belangrijke manieren om het gebruik 
van elektriciteit CO2-vrij te maken 

■ Schakel over op de nationale neten energievoorziening  
waar beschikbaar, in plaats van te draaien op 
dieselgeneratoren. 

■  Energie-efficiëntie verbeteren: overweeg een energie  
efficiëntie-audit, om te laten zien waar u koolstof kunt 
besparen en geld kunt besparen. Belangrijke veranderingen 
zijn onder meer het verbeteren van de efficiëntie van 
elektrische motoren / machines, anti-stationair draaien 
voor rigs, specificeer kleinere generatoren. 

■ Informeer de beroepsbevolking over manieren om het 
energieverbruik te verlagen , stationair draaien verminderen  
en hun eigen processen verbeteren. 

■ Vervangende elektriciteitsvoorziening: Stap over naar een 
groene energieleverancier, of wek uw eigen hernieuwbare 
elektriciteit op, voor kantoren, onderhoudswerven en  
algemene werfuitrusting (bijvoorbeeld door zonnepanelen te 

installeren). 

4.8 Belangrijke manieren om  een 
koolstofvolwassen bedrijf te verbeteren 

■ Onderwijs en motiveer het hele personeels-
bestand  intrin-siek: koolstofreductie moet worden 

ingebouwd in de manier waarop u zaken  doet.  Empower-
ment van duurzaamheids-bewuste medewerkers kunnen 
helpen om de cultuur in uw bedrijf  te  veranderen. Aan-
vullend op communicatie is onderwijs de sleutel. Koolstof-
reductie moet een integraal onderdeel  zijn van introductie- 
en opleidingsprogramma's. 

■ Informeer uw mensen: communiceer de voortgang van 

de bedrijf of resultaten van projecten aan de werknemers. 
Het benadrukt het belang van de inzet van het bedrijf voor 
duurzaamheid.  Het maakt het mogelijk om  successen te 
vieren en moedigt continue verbetering aan. 

■ Verplicht het bedrijf tot een accreditatie voor een 

milieu-  of duurzaamheidsbeheersysteem (zie punt 4.11).    
Het opzetten van  procedures helpt  u om uw emissies te 
begrijpen, te benchmarken, de  voortgang op te volgen  en 
uw engagement te communiceren naar  uw bestaande en 
toekomstige klanten. 

■ Koolstofberekeningen uitvoeren en vergelijken; 

projecten voer    koolstofberekeningen uit  voor elk  project 
om een koolstofbasislijn vast te stellen en uw emissies te 
verbeteren, met behulp van de EFFC-DFI-koolstofcalculator 
(zie sectie 5). Het werken met projectaccreditaties (zie 
paragraaf 4.10) kan u ook helpen om dit correct te doen. 

■ Hotspot analyse: bepalen welke processen  de meeste 

impact voor het bedrijf (welke delen van je werk hebben de 
grootste ecologische voetafdruk en op welke gebieden kun je  
de grootste invloed hebben).  Start  werkgroepen  om deze 
processen aan te pakken. 

■ Betrek uw stakeholders: ontwikkel relaties met 

toeleveringsketen, wetgevers, normalisatie-instellingen en 
langetermijnklanten om decarbonisatie in de industrie te 
stimuleren. 

 

 
4.9 Belangrijke manieren om de koolstof 
van een actief gedurende de hele 
levensduur  te  verminderen 
Sommige van deze ideeën  kunnen buiten het directe bereik 
van het  contract van de  funderingsaannemer vallen, maar 
het is nog steeds nuttig voor de aannemer om de 
koolstofcontext van elk  te begrijpen project. Soms is  het 
mogelijk om samen te werken, of de  opdracht  uit te dagen,  
om een lager totaal koolstofgehalte te bereiken. 
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■ Daag de  projectomvang uit: weet  de klant wat de 

gewenste resultaten  zijn?   Is er een koolstofarmere manier  
om ze te bereiken?  Wat kan er worden gedaan om het 
risico van de constructie van koolstofarme ontwerpen  te  
verminderen? 

■ Denk aan koolstof voor de hele levensduur: soms is 

het de moeite waard  koolstof investeren door een actief  
te bouwen om  koolstof gedurende de hele levensduur te 
verminderen. Het bieden van de beste   route-uitlijning voor  
een verkeersbrug  zou bijvoorbeeld  de koolstof van de 
gebruiker minimaliseren.  Dit kan het bouwen van 
funderingen in moeilijke grondomstandigheden 
betekenen  . 

■ Challenge normen en specificaties: daar kunnen  

mogelijkheden zijn om  normen/specificaties  aan te 
vechten wanneer ze te conservatief zijn.  Bijvoorbeeld  
overspecificatie van belastingen. 

■ Retrofit  - en renovatieprojecten  hebben meestal een 

lagere   koolstofvoetafdruk dan  nieuwbouw - zoek naar 
mogelijkheden om  aan dit soort  projecten te  werken 

■ Bescherm het  koolstofvastleggingspotentieel  
van de grond:  zorg voor de bovengrond op locaties, 

zodat  deze kan worden hergebruikt;  het minimaliseren 
van verkeersgebieden op greenfield-locaties; minimaliseer 
de impact op de grondwaterdoorlatendheid als u de keuze 
en grootte van funderingen kunt beïnvloeden. 

 
 

4.10 Mogelijke  projectaccreditaties 
■ CO2-prestatieladder: CO2-managementsysteem  en 

inkooptool, gebruikt om leveranciers  met een lagere 
koolstofuitstoot te  belonen in inkoopprocessen. 

■ BREEAM (Building Research Establishment) 
Environmental Assessment Method) is een  

duurzaamheidsbeoordelingssysteem, meestal gebruikt voor 
gebouwen, maar kan worden toegepast voor   hoofdplanning 
en infrastructuur. 

■ CEEQUAL (Civieltechnische  Milieu  
Kwaliteitsbeoordeling & gunningsregeling).  
Britse duurzaamheidsbeoordelingsregeling voor 
infrastructuurprojecten. 

■ LEED (Leiderschap in energie en milieu Ontwerp): 
Het  beoordelingssysteem van de US Green Building Council,  
wereldwijd aangenomen. 

■ DGNB (Duitse Duurzame Raad ) Bauen): Duitse 

Green Building Council certificering voor  
bouwduurzaamheid en de "duurzame bouwplaats". 

4.11 Mogelijke  bedrijfsaccreditaties 
■ PAS 2080 (koolstofbeheer in infrastructuur): deze 

openbaar beschikbare specificatie voor koolstofbeheer in 
infrastructuur beschrijft een proces voor het beheer van 
koolstof gedurende de hele levensduur.  Daarin staan de 
verantwoordelijkheden van de betrokken partijen (zoals  
opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers).  Het moedigt 
voortdurende verbetering aan  bij het verminderen van 
koolstof gedurende de hele levensduur, inclusief het vaststellen 
van een basislijn, het vaststellen van doelen voor 
koolstofreductie, het mogelijk maken van koolstofreductie  
en rapportage gedurende de hele levenscyclus van het 
project. 

■ ISO 14090 (aanpassing aan klimaatverandering ): 
hoewel dit minder vaak voorkomt dan ISO 14001, kan dit 
bedrijven helpen  bij het identificeren van en reageren op  de  
specifieke fysieke en transitierisico's van klimaatverandering 
in hun bedrijf. 

■ ISO 14001 (milieumanagement ) standaard): een 

norm voor een milieubeheersysteem (EMS),  gericht op de  
bescherming en verbetering van het  milieu, alsmede  op het 
in evenwicht brengen ervan  met sociale en economische 
duurzaamheid.  Het zorgt ervoor dat bedrijven  verschillende 
beleidslijnen en procedures hebben om hun impact op het 
milieu te verbeteren. 

■ EMAS (milieubeheer- en milieuauditsysteem ): een  

milieumanagementnorm  voor bedrijven, zoals een iets 
strengere ISO 14001.  Het vereist voortdurende 
verbeteringen van het milieubeheer  en EMAS-audits 
moeten worden uitgevoerd door overheidsauditors voor 
elke individuele entiteit in een bedrijf. 

 

 

4.12 Volledige lijst 
De volledige lijst met koolstofbesparende  mogelijkheden 

voor geotechnische bedrijven is hier  beschikbaar: 

https://www.effc.org/effc-carbon-reduction-guide 

 
 

 
 

https://www.effc.org/effc-carbon-reduction-guide/
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Een belangrijk onderdeel van de  koolstofreductiecyclus  is het  
meten van koolstofemissies  en het stellen van 
reductiedoelstellingen.  Deze doelstellingen en vooruitgang 
moeten regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd.  De  
onderstaande schets is de huidige goede praktijk, gebaseerd op 
de BKG 
Protocol en ISO 14067-3 richtlijnen voor het verifiëren en valideren 
van broeikasgassen.  Merk op dat  koolstofreductiedoelstellingen  
nog  niet  verplicht  zijn voor de meeste geotechnische bedrijven 
in Europa, dus deze richtlijnen kunnen worden vervangen door de 
komende CSRD-vereisten (zie paragraaf 3.2.3). 

■ Absolute statistieken: absolute statistieken zijn de basis 

voor netto nuldoelstellingen, aangezien het gaat om totale 
bedragen.  Voorbeelden hiervan zijn onze jaarlijkse Scope 1- of 
Scope  2-emissies. 

■ Relatieve statistieken: relatieve statistieken helpen om 

verandering te  stimuleren 

naar netto nul.  Voorbeelden hiervan zijn emissies per £ m 
omzet of per 100.000 gewerkte uren. 

■ Achterblijvende doelstellingen: Achterblijvende 

doelstellingen stellen een algemeen doel om 
bereiken.  Voorbeelden van achterblijvende doelstellingen zijn 
de totale ton CO2e of ton CO2e per €m omzet 

■ Leidende doelen: leidende doelen zitten  er dan onder 

deze achterblijvende doelen, die verandering proberen te 
stimuleren.  Voorbeelden van toonaangevende doelen zijn 
meten, trainen en investeren. 

 
Bij het stellen van doelen kan het voor bedrijven nuttig zijn om 
de SMART-aanpak te gebruiken: 

■ Specific: richt u op een specifiek gebied van koolstofreductie  

met een 
tastbaar resultaat 

■ Measurable: duidelijke maatstaven voor het meten van 

vooruitgang en succes 

■ Eenchievable: het doel moet voldoende realistisch zijn, 
terwijl het ook ambitieus is 

■ R-equivalent: de doelstelling moet relevant zijn voor uw 

bedrijf en netto nul bereiken 

■ Timely: is er een datum om dit te bereiken  (bijv. netto nul in 

2050 
of 10% reductie tegen  2030) 

5.1 Meting van bedrijfsniveau  
 

5.1.1  Koolstofreductiedoelstellingen   vaststellen 
Om  een   koolstofreductiedoelstelling voor een bedrijf in te stellen, 
moet  u: 

■ Meet alle relevante koolstofemissies  

■   Stel een basisjaar vast om de voortgang van de 

koolstofreductie  te meten vanaf 

■  Een koolstofreductiepad opzetten  en een route uitzetten   
hoe u  netto nul bereikt  

■ Stel tussentijdse achterblijvende doelen om 

koolstofreducties  te  bereiken - laat het niet tot het 

laatste jaar 

■ Stel een  aantal toonaangevende doelen om de koolstof te  
stimuleren 
 reductieproces 

 
Als u van deze netto nuldoelstelling een 'wetenschappelijk 
onderbouwd  doel'  wilt  maken, moet u ook: 

■ Scope 3: zorg ervoor dat uw doelstelling scope  3-emissies omvat 

■ Eerlijk aandeel in de uitstoot: bereken  hoeveel koolstof u 

kunt vrijgeven om uw aandeel van +1,5 °C klimaatverandering  te  
halen 

■ Cumulatieve emissies: bereken en beperk uw 

cumulatieve emissies sinds uw referentiejaar  
■ Klik hier voor meer informatie over Science Based Targets 

 
5.1.2 EFFC bedrijfsgegevens  verzamelen 
De EFFC is begonnen met hun eigen proef met het verzamelen van 
koolstofcijfers van bedrijven in heel Europa.  Dit is een volledig 
optionele 
pilot om geotechnische bedrijven te  helpen,  dus er is momenteel 
geen verplichting voor bedrijven om deel te nemen.  Voor de 
bedrijven die hun uitstoot al berekenen en vrijwillig deelnemen aan  
de proef, vraagt  de EFFC om elk kwartaal: 
■ Scope  1-emissies (absolute en per €m omzet) 
■ Scope  2-emissies (absoluut en per €miljoen omzet) 
■ Optionele Scope  3-emissies (zakenreizen,  afvalverwijdering,  

materiaaltransport, materialen en /of andere) 

https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
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Voor die bedrijven die momenteel hun eigen emissies  niet be-
rekenen en willen deelnemen aan  de proef, heeft  de EFFC een 
eenvoudige sjabloon gemaakt om geotechnische bedrijven te 
helpen deze koolstofmetingen te berekenen.   De  emissiefac-
toren, om liters of kWh om te zetten in CO2e, zijn te vinden in de 
EFFC-tool of de EFFC-DFI koolstofcalculator.   Bepaalde landen 
ook  openbaar beschikbare, lokale emissiefactoren hebben.  De 
gegevens die nodig zijn om Scope  1- en  2-gegevens   te  be-
rekenen, worden hieronder  uiteengezet. 

 
De meest voorkomende bronnen van Scope  1-emissies voor 
geotechnische bedrijven zijn: 
■ Dieselverbruik  
■ Benzine / benzineverbruik  
■ Aardgasverbruik  
■ Olie - en vetverbruik  
■ Verbruik van biobrandstoffen  (bv. met waterstofbehandelde 

plantaardige olie) 
 

Scope  2-emissies zijn afhankelijk  van: 
■ De hoeveelheid  gebruikte elektriciteit  (bijv. kantoren, 

onderhoudswerven , locaties) 
■ De koolstofintensiteit  van het nationale net (bijv. hoeveel 

elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare versus niet-her-
nieuwbare bronnen) 

■ Of de elektriciteit wordt afgenomen van een tarief voor 
hernieuwbare energie 

■ Of het geotechnisch bedrijf    zelf duurzame energie opwekt 
 

Scope 3 kan meerdere gebieden bestrijken.  Merk op dat deze 
emissies meestal voorkomen in de  toeleveringsketens  van geo-
technische bedrijven, dus kunnen  moeilijker te meten zijn.  De 
meest voorkomende gevolgen voor geotechnische bedrijven zijn: 
■  Materiaalwinning, fabricage en transport 
■  Transport en verwijdering van afval 
■  Emissies van zakenreizen 

 
Voor meer richtlijnen over scope  3-systeemgrenzen  en  
conversiefactoren raadpleegt u de EFFC-DFI-koolstofcalculator   of 
de EFFC-richtsnoeren voor  bedrijfskoolstofrapportage.  

https://www.effc.org/how-we-operate/eco%e2%82%82-foundations/
https://www.effc.org/how-we-operate/eco%e2%82%82-foundations/
https://www.effc.org/how-we-operate/eco%e2%82%82-foundations/
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5.2 Meting op projectniveau  
In 2014 creëerden de EFFC en DFI een gestandaardiseerde  
koolstofcalculator om  de koolstofemissies  voor 
geotechnische projecten te berekenen.  Deze calculator 
verving veel bedrijfsspecifieke   koolstofcalculators, wat zorgde 
voor een gelijk speelveld voor het berekenen van 
koolstofemissies in de geotechnische sector.  Het wordt 
regelmatig onderhouden met de nieuwste  
koolstofvermenigvuldigers door de EFFC en DFI, in 
samenwerking met Carbone 4. 

 
Deze  koolstofcalculator is cradle-to-gate, wat betekent dat het 
emissies van grondstofwinning tot en met de 

 
 

installatie van de funderingen in de grond.  Dit stelt 
geotechnische bedrijven en hun klanten in staat  om  de 
belichaamde koolstof van verschillende geotechnische 
oplossingen te vergelijken en zo koolstofarme oplossingen te 
promoten (figuur 5). 

 
Deze koolstofcalculator is op grote schaal toegepast door 
geotechnische bedrijven in Europa. Sommige bedrijven 
gebruiken deze tool ook om ontworpen versus werkelijke 
koolstof te vergelijken 
emissies voor hun projecten, om te zien of ze hun totale 
koolstofbudget kunnen verminderen. 

 

 
 

 
 

Deze  koolstofcalculator is gecertificeerd volgens de gangbare  levenscyclusnormen, waaronder ISO 14067, het GHG Protocol en PAS 2050.  Dit 
betekent dat het waarschijnlijk consistent is met andere tools die  worden gebruikt door geotechnische bedrijfsklanten. 

  

https://www.effc.org/how-we-operate/eco%e2%82%82-foundations/
https://www.effc.org/how-we-operate/eco%e2%82%82-foundations/
https://www.effc.org/how-we-operate/eco%e2%82%82-foundations/
https://www.effc.org/how-we-operate/eco%e2%82%82-foundations/
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