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1. lnleiding 

De CO2—Prestatie|adder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven 
stimuieren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2—Prestatie|adder. De CO2- 
Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te 
reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. 

BESIX streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden 
behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een beiangrijk uitgangspunt is het streven naar een 
zo'n klein mogelijk ecologische voetafdruk. 

Sinds 2011 heeft BESIX een oertificering voor het hoogste niveau van de CO2 bewust oertifioaat, niveau 5. 
Momenteel heeft BESIX een reductiedoelstelling van de CO2 emissie als gevoig van afval van 2% per jaar. 
Een maatregel die hiervoor genomen moet worden is het verbeteren van het inzicht in vermeden ketenemissies 
door aantoonbaar jaarlijks onderdeien van de meest materiéle ketens nauwkeuriger te rapporteren, 

De rapportage over de CO2-emissie-inventaris is voor de CO2—Prestatie|adder opgesteld conform ISO 14064-1 
Afhankelijk van het niveau op de CO2—Prestatie|adder omvat de CO2-emissie-inventaris de directe en indirecte 
emissies ten gevolge van de bedrijfsaotiviteiten, onderverdeeld in scope 1, 2 en 3 emissies. Het gaat hier primair 
om de materiéle (scope 1 en 2) en relevante (scope 3) emissies. De indirecte scope 3 emissies kunnen zowei 
upstream als downstream ontstaan. Onderstaand figuur is een grafische weergave van deze 3 scopes. 
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Figuur 1.1 CO2 prestatieladder Scopediagram 
Scope I 

Omvat de directe emissies die veroorzaakt worden door de organisatie. Het gaat daarbij om de verbranding van 
brandstoffen en het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de organisatie. Ook omvat de scope de 
toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties van bedrijfslocaties. 

Scope // 

Omvat de indirecte emissies van de eigen organisatie door opwekking van ingekochte elektriciteit, stoom of 
warmte en de indirecte emissies als gevolg van zakelijk verkeer met privé voertuigen en de zakelijke vliegreizen. 

Scope III 

Omvat de overige indirecte emissies van bronnen als gevolg van activiteiten van de organisatie, maar welke niet 
direct door de organisatie worden gecontroleerd, te weten woon-werk verkeer, afvalverwerking, papierverbruik, 
elektriciteitsverbruik op Iocaties van klanten en thuiswerkende medewerkers, uitbestede emissies door 
Ieveranciers, zakelijk openbaar vervoer. De onderdelen “Zake|ijk verkeer privé auto” en "Zake|ijke vliegtuigreizen 
vallen volgens het GHG-protocol ook onder scope Ill. SKAO rekent deze onderdelen echter tot scope ll. 

Deze rapportage dient tot het inzicht verschaffen in de emissies binnen scope 3 die ontstaan uit de activiteiten 
van BESIX. Hiermee wordt voldaan aan eis A.4.1 en eis A.4.3 uit het handboek CO2 prestatieladder 3.0. 
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Op basis van de vaststelling van de meest materieie emissie categorieén, is de keuze gemaakt om ‘I van de 2 
ketenanalyses uit te voeren op afval. Hiermee worden zowel een upstream als een downstream keten 
geanalyseerd.

~ 

Handreiking 
Aanbesteden 

3_0_ C 02-PRESTATIELADDER"; 

Figuur 1.2 Handboek CO2 prestatieladder 3.0 

2. Beschrijving Ketenanalyse 

Deze rapportage beschrijft de ketenanalyse van afval. Deze rapportage bouwt voort op de opgedane kennis uit de 
vorige ketenanalyse: 
"Ketenana|yse Afvai 2017" zoals opgesteld door KWA bedrijfsadviseurs in opdracht van BESIX. 

De opbouw van deze ketenanalyse is gebaseerd op de herkenbare structuur van de vier aigemene stappen uit de 
“A Corporate Accounting and Reporting Standard” (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries): 

1. Beschrijf de betreffende keten 

2. Bepaal welke scope 3 categorieén relevant zijn 

3. Identificeer de partners in de keten 

4. Kwantificeer de scope 3 emissies 

Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk “Reductie moge|ijkheden”. 

Afva/keten 

De afvalinzameling is in de volgende stappen te onderscheiden: 
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1. Start van het (ver)bouwproject. Dan vindt de definitieve keuze plaats welke afvalstromen op het project worden 
gescheiden en hoeveel per afvalstroom naar verwachting vrijkomt. Op basis daarvan en de beschikbare ruimte op 
de projectlocatie worden de containers geplaatst. 
2. Plaatsing van de container of containers op het project bij aanvang. 
3. Vervangen van volle containers door iege gedurende het project. 
4. Bij afsluiting van het project weghalen van de laatste container of containers. 

Deels is dit bouwafval gemengd, deels wordt het bouwafval reeds op de bouwplaats gescheiden. Zowel de 
ongescheiden als de gescheiden afvalstromen worden door Renewi vanaf de bouwplaats getransporteerd naar 
de bewerkingslocatie van Renewi. De afvalstromen waarvoor nog sortering noodzakelijk is, worden bij Renewi 
gescheiden. De gescheiden stromen worden al dan niet na nog een bewerkingsstap (bijvoorbeeld na het breken 
van het puin) naar de afnemers getransporteerd. Daar vervangen ze primair geproduceerde materialen. Dit betreft 
dan een vermeden emissie. 
De vermeden emissie wordt in deze analyse meegenomen omdat de gehele afvaivervverking tot doel heeft deze 
vermeden emissie zo hoog mogeiijk te maken. De vermeden emissies immers betekenen in de meeste gevailen 
een (grote) besparing op de CO2-emissie van de primaire productie. Deze besparing is vrijwel altijd (veel) hoger 
dan de CO2-emissie als gevolg van het energiegebruik van de afvalscheiding en het hergebruik. Bij de 
hergebruikstappen gaat het erom het afvalverwerkingssysteem zo efficiént mogeiijk te maken: meer scheiding bij 
minder energiegebruik. 

3. Identificeren schakels in de keten 

De ketenpartner voor de afvalinzameling is Renewi. Renewi registreert de hoeveelheden afval die het afvoert voor 
BESIX (in soort, gewicht, volume en aantal ritten) en is verantwoordelijk voor het periodiek en overzichtelijk 
aanieveren hiervan in een ‘dashboard’. Hiermee kan de benodigde analyse gemaakt worden (en waar nodig 
bijgestuurd worden). Ook kan hiermee op verschillende manieren gecommuniceerd worden om het inzicht in de 
activiteiten op dit gebied te vergroten 

Afhankelijk van de beschikbare ruimte bij een project worden er containers geleverd en kan er een zo hoog 
mogeiijk niveau van scheiding worden behaald. Het afval van deze containers wordt op de locatie van Renewi 
gesorteerd op de Bouw en Sloop sorteerinstallatie. De vrijgekomen deelfracties worden vervolgens ondergebracht 
bij de ketenpartners van Renewi voor verdere verwerking en vermarkting. Hieronder staat een overzicht van de 
belangrijkste ketenpartners van Renewi voor de deelstromen die vrijkomen uit het afval van BESIX. 

Grondstof voor de spaanplaatindustrie 
Gemengd Puin Renewi Wateringen Granulaat voor o.a. wegenbouw 
Zeefzand Renewi Mineralz Bouwstoffen 
Bedrijfsafval AVR Rotterdam Elektriciteit en stadsverwarming 
Metalen Jansen Recycling Group Grondstof voor de hoogovens 

Pagina 7 van 14
I



Figuur 3.1 Overzicht van ketenpartners 

Resthout Neder/and 

Resthout Nederland heeft contracten gesloten met bedrijven voor het bufferen van gebroken afvalhout. Op deze 
locaties wordt het afvalhout gereedgemaakt (ook op kwaliteit) om geleverd te worden aan de eindven/verkers al 
naar gelang hun specifieke behoeften. Uiteindelijk wordt dit ingezet voor de productie van spaanplaat of pallets. 

http://www.resthout.n|/ 

Rene wi Wateringen 
Op de locatie van Renewi te Wateringen Staat een puinbreker. Deze breekt het aangeleverde puin. De ontstane 
fracties worden opgeslagen en verhandeld voor inzet in onder andere de wegenbouw en productie van nieuwe 
bouwstoffen. 

http://wvvw.vanv|ietcontrans.nl/web/Nieuws/Nieuwsbericht/Overeenkomst-qetekend—voor—nieuwe-puinbreker.htm 

Renewi Mineralz 

Met behulp van een extractieve reinigingsinstallatie (fysisch-chemisch) worden scheiden de schone bestanddelen 
(zand) van de verontreinigde delen (slib). Het gereinigde zand is geschikt voor hergebruik en wordt geleverd met 
een certificaat volgens de BRL 7500. Het zand is zeer geschikt als ophoog-, aanvu|— en funderingsmateriaal. 

httg://www.minera|z.com/ 

A VR Rotterdam 
De restafvalfractie die vrijkomt uit de sorteerinstallatie van Renewi wordt getransporteerd naar de R1 
gecertificeerde afvalverbrandingsinstallatie van AVR. Hier wordt het verbrand. De warmte die hieruit ontstaat 
wordt onder andere gebruikt voor de stadsverwarming in Rotterdam. 

https://wvvw.avr.nl/nl/de-cirke|—is—r0nd 

Jansen Recycling Groep 

De metalen die vrijkomen uit het sorteerproces worden afgevoerd naar Jansen. Hier worden de verschillende 
metaalstromen gescheiden aangeboden. Ze worden ontdaan van andere materialen op maat gemaakt. Tot slot 
worden de metaalstromen aangeboden aan smelters die er weer grondstoffen van maken voor diverse 
toepassingen. 

http://www.iansenqroup.com 
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4. CO2-uitstoot per schakel in de keten 
Om de CO2-uitstoot van de afvalketen goed in beeld te krijgen wordt deze uiteen getrokken in 3 aparte 

deelgebiedenz 

- Logistiek; 

- Bewerking; 
- Recycling. 

Per deeigebied wordt nu bepaald wat de CO2-emissie is op basis van dezelfde uitgangspunten als bij de 
ketenanalyse die voor 2017 is uitgevoerd. 

4. 1 Logistiek 

In de afvalrapportage van worden alle gereden ritten voor BESIX geregistreerd. Dit zorgt ervoor dat er een zo 
goed mogelijke benadering gemaakt kan worden van het totaal aantal gereden kilometers dat Renewi heeft 
gemaakt in de dienstverlening richting BESIX. Dit betreft de periode van 1 januari 2018 tot en met 17 mei 2018. 

In deze periode zijn er 105 ritten uitgevoerd met afzetcontainers en 10 ritten met rolcontainers. Dit resulteert in: 
- 105 X 30 km. X 1,077 kg. = 3.392 kg. CO2 
- 10 X 15 km. X 1,077 kg. = 161 kg. CO2 

Totale impact voor deze periode is 3.553 kg. CO2 

Afvalsoort Tonnages Ritten 
Bouw- en Sloopafval 57 33 
Gemengd puin 724 65 
Afvalhout B-Kwaliteit 27 16 
Bedrijfsafval (Brandbaar) 85 12 
Papier/Karton 1 5 
Overig 7 8 
Eindtotaal 901,0 139 

Figuur 4.1 Aantal ritten per afvalstroom 
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4.2 Bewerking 

De bewerking van de afvalstromen bestaat uit de sortering in afvalfracties met behulp van verschillende 
scheidingstechnieken. De verschillende fracties die hieruit vrijkomen worden vervolgens weer afgezet bij 
verschillende eindverwerkers. 

In de periode van 1 januari 2018 tot en met 17 mei 2018 is er namens BESIX 71 ton Bouw en sioopafval over de 
sorteerinstallatie van Renewi gegaan. Uitgaande van 6,06 KWH per ton materiaal resulteert dit in: 

- 71 ton afval X 3,188 Kg. CO2 = 226 kg. CO2 

Daarnaast wordt het puin gebroken tot granulaat en vervoigens verkocht ais grondstof. In de periode van 1 

januari 2018 tot en met 17 mei 2018 is er voor BESIX 590 ton puin gebroken. Dit vertegenwoordigt: 

- 590 ton afval X 1,454 kg. CO2 = 858 kg. CO2 

4.3 Recycling 

Voor de afvalstromen die door de sorteerinstallatie heen zijn gehaald en voor de stromen die rechtstreeks naar 
de eindverwerking gaan geldt dat deze tonnen een vermijding van CO2 productie realiseren door hun inzet in 
plaats van virgin grondstoffen. In figuur 4.2 is te zien hoeveel er van de verschillende afvalstromen hiervoor is 
ingezet. 

Afvalsoort Tonnages Sorteerlijn direct 
Metalen 1,14 1,14 0 
Zeefzand 17,67 17,67 0 
Gemengd puin 741,67 17,67 724 
Afvalhout B-Kwaliteit 35,55 8,55 27 
Bedrijfsafval (Brandbaar) 96,4 1 1,4 85 
Papier/Karton 1,421 0 1 

Overig 7,57 0,57 7 
Ei ndtotaal 901,4 

Figuur 4.2 Tonnages afvalstromen direct en via sorteerlijn. 

Meta/en 

Metalen worden weer opnieuw ingezet ais metalen. Het metaalafval is doorgaans voor een groot deel 
wapeningsstaal, hierdoor is het gevolg van de herinzet van metalen bepaald op basis van de emissiefactor van 
wapeningsstaal van Nationale Miiieudatabase: SBK 2010 Steel, Rebar (World Steel data, rebar). Deze 
conversiefactor geeft aan dat de vermeden emissie van metalen 1.271 kilo ton CO2/ton is 
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Zeefzand 

Het zeefzand wordt toegepast voor versterking onder wegen. Aangenomen is dat het hiermee industriezand 
vervangt. Op basis van MRPi—b|ad: industriezand, Cascade. MRPI-code: 30.1.00019.005 vertegenwoordigt de 
winning van industriezand een CO2-impact van 2,41 kilo CO2 per ton industriezand. 

Puin 

Het gebroken puin wordt eveneens toegepast voor versterking onder wegen. Daarbij vervangt het eveneens 
industriezand. Op basis van MRPI-blad: industriezand, Cascade. MRP|code: 30.1.00019.005 vertegenwoordigt de 
winning van industriezand een CO2-impact van 2,41 kilo CO2 per ton industriezand. 

B—hout 

Het B—hout onder andere ingezet in de spaanplaatproductie. Per ton resthout wordt 703 kg CO2 vermeden. Dit is 
bepaald op basis van de vermeden CO2—emissie beschreven op www.afvaIwiizer.nl. 

Bedrijfsafval 

De restfractie en het bedrijfsafval wordt afgevoerd naar een afvalverbrandingsinstallatie (AVI). De 
afvaIverbrandingsinstallatie Ievert warmte en elektriciteit, waardoor CO2—emisie van het opwekken van warmte 
en elektriciteit door middel van fossiele brandstoffen wordt gemeden. Uit een studie van CE Delftl blijkt dat de 
vermeden CO2—uitstoot door het verbranden van afvai in een afvaIverbrandingsinstallatie sterk verschilt per 
centrale. In deze ketenanaiyse is een gemiddelde waarde genomen van circa 400 kilo vermeden CO2—emissie per 
ton afval. 

Papier/Karfon 

Papier en karton worden gerecycled en opnieuw ingezet als andere papier en kartonnen producten. Hierdoor 
hoeft er geen Virgin materiaal te worden gebruikt om nieuw papier en karton te maken. Per ton papier en 
karton wordt hiermee 820 kg CO2 vermeden. Dit is bepaald op basis van de vermeden CO2—emissie beschreven 
op www.afvalwijzer.nl. 

De totale hoeveelheid vermeden kilogrammen CO2 Zou dan neerkomen op: 
Afvalsoort Tonna es Sorteerli‘n direct Kg. C02Iton KG. CO2 totaal 
Metaien 1,14 1,14 0 1,271 1.44894 Zeefzand 17,67 17,67 0 2,41 42,5847 Gemengd puin 741,67 17,67 724 2,41 1787,4247 
Afvaihout B-Kwaiiteit 35,55 8,55 27 703 24991 ,65 
Bedrijfsafval (Brandbaar) 96,4 1 1,4 85 400 38560 
Papier/Karton 1,421 0 1 820 1165,22 
Overig 7,57 0,57 7 0 O 
Eindtotaal 901,4 66548,328 

Figuur 4.3 Overzicht van vermeden kg CO2 inzake recycling 
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4.4 Totaaloverzicht CO2 productie afva/keten 
We hebben nu voor de 3 verschillende deelgebieden bepaald wat de impact is op de CO2 productie van de 
totale afvalketen. Totaal komt het nu op het volgende neer: 

Deelgebied KG. C02 totaal 
Logistiek 3553 
Bewerking 1084 
Recycling -66548 
Eindtotaal -61911 

Figuur 4.4 Totaaloverzicht CO2 productie 
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5. Reductie mogelijkheden & afspraken 
Voor de reductie van de CO2—uitstoot zijn een aantal aandachtsgebieden die de prestatie van BESIX op een hoger 
niveau kunnen tillen. Deze verschillende punten zullen op volgorde van de Ladder van Lansink aan bod komen. 

Pre ventie 

Door te voorkomen dat iets afval wordt, hoeft dit materiaal ook niet te worden opgenomen worden in de 
afvalketen. Voorbeelden zijn het reduceren van verpakkingsmateriaal, efficient gebruik van grondstoffen en 
retourregelingen met Ieveranciers afspraken. 

Hergebruik 

Door het hergebruik van materialen kan de levenscyclus verlengd worden en wordt onnodige opname in de 
afvalketen vermeden. Dit kan door de inzet van meervoudig bruikbare verpakkingsmaterialen, retourregelingen 
Voor verpakkingsmaterialen en overtollige bouwmaterialen. 

Optima/isatie 

In overleg met Renewi wordt er gekozen voor een optimale Iogistiek waarbij de hoofdprocessen van BESIX met 
in het gedrang komen. Door transporten meer te combineren en te werken met grotere containers kan het 
aantal kilometers dat per ton afval wordt verreden worden gereduceerd. 

Recycling 

Op bouwplaatsen komen vaak verschillende Ieveranciers die ook weer verschillende verpakkingsmaterialen 
gebruiken voor hun leveringen. Door uniformering toe te passen in deze materialen ontstaat er een homogene 
afvalstroom die beter geschikt is voor hoogwaardige recycling. Zo kan er bijvoorbeeld alleen nog gewerkt 
worden met doorzichtige folie. 

Wanneer dit wordt gecombineerd met bronscheiding van de verschillende afvalstromen zullen er minder tonnen 
als restafval gekenmerkt worden en dus een hoogwaardige recycling kunnen ondergaan. 
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Om de doelstelling van 2% reductie perjaar in relatie tot afval te halen zijn er ook diverse afspraken gemaakt 
tussen BESIX en Renewi. Op deze wijze wordt de voortgang bewaakt en kunnen er tijdig maatregelen worden 
genomen om de beoogde doelstelling te behalen. 

Project Afvalplan 

Voor ieder project van BESIX NL waar Renewi de afvaldienstverlening voor uitvoert, zal in samenwerking met het 
projectteam door Renewi een afvalplan worden opgesteld. Uitgangspunt voor het afvalplan betreft een optimale 
scheiding van het afval en een minimale uitstoot van CO2. Het afvalplan wordt verstrekt aan projectteam en 
BESIX NL (lees Albert—Jan van der Hulst). 

Kwartaa/rapportage Project Afvalplan 

Ieder kwartaal wordt door Renewi voor elk project waar een Project Afvalplan is opgesteld, een 
afvalkwartaalrapportage opgesteld, die wordt vertrekt aan het betreffende projectteam en BESIX NL (lees 
Albert-Jan van der Hulst). 

Ha/fiaar//jkse Rapportage Ketenanalyse Afval 

Tweemaal perjaar wordt door Renewi een rapportage betreffende voortgang ketenanalyse Afval opgesteld en 
besproken met BESIX NL (lees A|bert—Jan van der Hulst). In deze rapportage wordt per project en in totaal over 
alle projecten een overzicht weergegeven van de totale CO2 uitstoot, inclusief een analyse + aanbevellngen om 
het proces verder te optimaliseren. 

In deze rapportage client ook te zijn aangeven of BESIX NL haar CO2 reductie doelstelllng van 2% perjaar heeft 
behaald. 
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