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Inleiding 
Vanaf 2020 (gekozen referentiejaar) brengt AB de CO2-uitstoot van het bedrijf en haar werven in kaart 
om zo gericht CO2-reducerende maatregelen te kunnen nemen. Vanaf 2021 publiceert AB tweemaal 
per jaar een voortgangsrapport. Hierin wordt de CO2-footprint van AB van de eerste jaarhelft of het 
volledige jaar besproken, wordt de vooruitgang getoetst aan de reeds gestelde doelstellingen en 
worden eventueel nieuwe doelstellingen toegevoegd. Deze voortgangsrapporten worden besproken 
op de directiebeoordeling en worden zowel intern als extern gecommuniceerd. 

In dit voortgangsrapport worden de resultaten van het volledige jaar 2021 voorgesteld en besproken. 
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Organisational Boundary 

Activiteiten van de organisatie 
Dagelijks zetten bijna 200 AB’ers zich in op onze werven, op ons hoofdkantoor in Antwerpen en vanop 
flexplekken om onze projecten te realiseren en de bouwheer maximaal te ontzorgen. Al jarenlang 
bouwen we projecten op de publieke en private markt, dit zowel in de gebouwen, in de burgerlijke 
bouwkunde, alsook in de industrie. Enkele referenties waar we met trots op terugkijken zijn dan ook 
de renovatie van het Sportpaleis in Antwerpen, De Waalse Krook in Gent en de Kieldrechtsluis in de 
Waaslandhaven. Antwerpse Bouwwerken drukt haar stempel op bouwprojecten van de kust tot 
voorbij Antwerpen. AB houdt van de uitdagingen in het bouwen: we blinken uit in het tot uitvoering 
brengen van innovatieve ideeën op het terrein. 

CO2 emissies 2021 
In onderstaande tabel zijn de CO2-emissies per locatie en energiestroom berekend volgens de 
verbruiken van het gehele jaar 2021 en de conversiefactoren  van 
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ . 
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Vaststellingen CO2-footprint 
Uit het taartdiagram blijkt dat het elektriciteitsverbruik (grijze stroom) en het dieselverbruik van AB in 
2021 nog steeds verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de uitstoot, namelijk voor 94% van 
de totale uitstoot. Sinds 2022 is AB overgestapt op groene stroom van Belgische oorsprong, waardoor 
de uitstoot door elektriciteitsgebruik vanaf begin 2022 zeer drastisch zal dalen.  

In de toekomst is het nodig om de focus te leggen op het verminderen van het dieselverbruik (zowel 
het dieselverbruik van het wagenpark als de dieselleveringen op de werven). 
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Analyse t.o.v. jaar 2020 
In onderstaande grafiek is de CO2-uitstoot voor het hoofdkantoor, wagenpark en werven weergegeven 
voor zowel 2020 als 2021. 

 

We stellen vast dat: 

 De uitstoot van het hoofdkantoor voor 2021 hetzelfde was als 2020. 
 De uitstoot van het wagenpark licht gestegen is. Dit hadden we ook verwacht door de 

strengere lockdowns die er in ons referentiejaar 2020 geweest zijn door Covid. 
 De absolute uitstoot van de AB-werven voor 2021 ongeveer 30% minder was dan 2020, maar 

ook de omzet van de AB-werven was in 2021 ongeveer 30% minder als het jaar voorheen 
doordat AB in 2021 ook een veel grotere participatie had in Tijdelijke Maatschappen voor de 
uitvoering van projecten. Deze werven worden voor de berekening van de CO2-uitstoot buiten 
beschouwing gelaten zoals bepaald in de boundary. Per miljoen € omzet stootten de werven 
iets meer dan 8 ton CO2/jaar uit voor beide jaren. Een belangrijke parameter die we de 
volgende jaren willen reduceren.  

Wegens de grote omzetfluctuatie van de AB werven – TM’s enerzijds en een redelijk stabiel aantal 
bedrijfswagens en hoofdkantoor anderzijds, lijkt het ons juister om in de toekomst deze cijfers ook 
apart voor te stellen. De CO2-uitstoot van het hoofdkantoor en het wagenpark wordt nog steeds in 
absolute tonnages uitgedrukt. De CO2-uitstoot van de werven drukken we uit in ton/M€ omzet van 
die werven: 
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Zoals verwacht liggen de cijfers van 2021 in lijn met de cijfers van 2020 en hebben de CO2-reducerende 
acties, nog geen merkbare invloed gehad op de resultaten van 2021, gezien de eerste maatregelen pas 
eind 2021 geïmplementeerd zijn. 

Energiebeleid 
Antwerpse Bouwwerken stelt efficiënt gebruik en een duurzame productie van energie als één van zijn 
beleidsvisies en wenst dit te bereiken door: 

- het inventariseren en continu actualiseren van energiestromen binnen zijn kantoren en 
projecten 

- het systematisch evalueren van het energiegebruik 
- het systematisch evalueren van de duurzaamheid van zijn energiebevoorrading 
- het plannen en realiseren van energiebesparende maatregelen  
- het ter beschikking stellen van voldoende mensen, middelen en informatie  
- het periodiek beoordelen van het resultaat van de energiebesparende maatregelen en 

duurzame energiebevoorrading  
- interne en externe communicatie van zijn energieprestaties 
- projecten te realiseren volgens wetten, regels, codes van goede praktijk,  … 

Het CO2- en energie-managementsysteem wordt als “tool” beschouwd en niet als “doel” binnen het 
energiebeleid. 

Het management vertrouwt erop dat alle betrokkenen zich vanuit zijn of haar functie en taken zich 
maximaal zullen inzetten om de reductie van het energieverbruik en duurzaamheid van de 
energiebronnen te optimaliseren. 
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Energiedoelstellingen 
Voortgang huidige doelstellingen 
Doelstelling 1: Groene stroom 
Overschakeling van grijze naar groene stroom van Belgische of Nederlandse oorsprong 

1.1: op nieuwe werven vanaf 01/01/2022 voor 99% 

Te realiseren tegen:       vanaf opstart werf 
Absolute reductie in 2022 t.o.v. 2020 (schatting):   -86 ton CO2 
Relatieve reductie in 2022 t.o.v. CO2-uitstoot werven in 2020:  -1,17 ton CO2/M€/jaar 
 

 Alle nieuwe werven die een nieuw leveringscontract aanvragen onder het 
kadercontract Eiffage Benelux – Engie, vallen onder groene stroom van Belgische 
oorsprong vanaf 01/01/2022. 

1.2: op het hoofdkantoor voor 100% 

Te realiseren tegen:       01/03/2022 
Absolute reductie in 2022 t.o.v. 2020:     -121 ton CO2 
Relatieve reductie in 2022 t.o.v. CO2-uitstoot  
hoofdkantoor + wagenpark in 2020:     -23% 
 

 Alle lopende leveringscontracten onder het kadercontract Eiffage Benelux – Engie, zijn 
overgeschakeld op groene stroom van Belgische oorsprong vanaf 01/01/2022. 

1.3: op lopende werven voor 99% 

Te realiseren tegen:       01/06/2023 
Absolute reductie in 2023 t.o.v. 2020:     -86 ton CO2 
Relatieve reductie in 2023 t.o.v. CO2-uitstoot werven in 2020:  -1,17 ton CO2/M€/jaar 
 

 Alle lopende leveringscontracten onder het kadercontract Eiffage Benelux – Engie, zijn 
overgeschakeld op groene stroom van Belgische oorsprong vanaf 01/01/2022. 

Doelstelling 2: Wagenpark 
CO2-uitstoot van het wagenpark verlagen volgens onderstaande KPI’s: 

 

 

 

 
 
 
 
 

Te realiseren tegen:       31/12/2025 
Absolute reductie in 2025 t.o.v. 2020:     -49 ton CO2 

CO2-uitstoot in kg/aantal bedrijfswagens 
 

jaar KPI realiteit opmerking 
2020 

 
4.559 meting 

2021 4.908 4.605 OK! 
2022 4.646 

  

2023 4.405 
  

2024 4.178 
  

2025 3.903 
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Relatieve reductie in 2022 t.o.v. CO2-uitstoot  
hoofdkantoor + wagenpark in 2020:    -9% 

 KPI 2021 behaald. 

Doelstelling 3: Dieselstroomgroepen afbouwen 
Vervanging van dieselstroomgroepen door elektrische batterijgroepen (op te laden met groene 
stroom) op onze werven. 

3.1: Minstens één elektrische batterijgroep op een van onze werven: 

Te realiseren tegen:       01/07/2022 
Absolute reductie in 2022 t.o.v. 2020 (schatting):   -12,5 ton CO2 
Relatieve reductie in 2022 t.o.v. CO2-uitstoot werven in 2020: -0,17 ton CO2/M€/jaar 
 

3.2: Minstens twee elektrische batterijgroepen op onze werven: 

Te realiseren tegen:       01/07/2023 
Absolute reductie in 2023 t.o.v. 2020 (schatting):   -37 ton CO2 
Relatieve reductie in 2023 t.o.v. CO2-uitstoot werven in 2020: -0,5 ton CO2/M€/jaar 
 

 Sinds eind 2021 maken 2 werven gebruik van een Green Box i.p.v. een 
dieselstroomgroep. Voorlopig zijn beide toekomstige deeldoelstellingen dus reeds 
behaald. Toch moeten we deze doelstelling blijven opvolgen gezien het tijdelijk 
karakter van een werf. Het blijft nodig om bij de opstart van iedere werf te zoeken 
naar een duurzame energievoorziening (hierbij zijn dieselstroomgroepen zoveel 
mogelijk te vermijden) voor zowel de ruwbouw- als afwerkfase. 

Nieuwe doelstellingen 
Verder engageert AB zich voor volgende bijkomende reductiedoelstellingen: 

Doelstelling 4: Energie-audit hoofdkantoor 
Een energie-audit uitvoeren van het hoofdkantoor waaruit een verbeteringstraject & 
investeringsplanning volgt. 

Te realiseren tegen:       31/12/2022 

Doelstelling 5: Extra laadpalen hoofdkantoor 
Bestelling van 4 extra laadpalen op de parkeerplaatsen van AB op het hoofdkantoor, bovenop de 
huidige 2 laadpalen. 

Te realiseren tegen:       31/12/2022 

Doelstelling 6: Duurzaamheid als topic op de startvergadering 
Duurzaamheid als topic op iedere startvergadering van iedere werf.  

Bij de start van iedere werf wordt naast Sodemat ook de Ingenieur Duurzame Ontwikkeling 
uitgenodigd op een startvergadering. Tijdens deze startvergadering wordt er naar duurzame 
opportuniteiten gezocht voor de specifieke werfsituatie. In elk geval zal samen afgetoetst worden wat 
de beste oplossing is voor de stroomvoorziening zowel in de ruwbouwfase als in de afwerkfase. 

Implementatie tegen:       31/12/2022 
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Tijdslijn 
De CO2-footprint per energiestroom wordt hieronder weergegeven op de tijdslijn. Voor de afgeronde 
jaren in het verleden, zijn dit de werkelijke resultaten. Voor het huidige jaar en de jaren in de toekomst 
zijn dit de verwachte resultaten rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen. 

Zoals eerder in het rapport vermeld, stellen we, omwille van de jaarlijkse fluctuatie van de omzet van 
de werven, de evolutie van de energiestromen voor: 

- Enerzijds voor het hoofdkantoor + wagenpark, uitgedrukt in % t.o.v. het basisjaar. 
- Anderzijds worden de energiestromen op de werven weergegeven in ton CO2/M € omzet. 

Het hoofdkantoor en wagenpark is immers zo goed als niet afhankelijk van de omzet van de AB 
werven (excl. TM’s).

 

 

 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Te verwachten) Evolutie CO2-uitstoot hoofdkantoor & wagenpark (% tov 
ref. jaar)

aardgas hoofdkantoor brandstof wagenpark elektriciteit wagenpark elektriciteit hoofdkantoor

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

to
n 

CO
2

/M
€ 

om
ze

t

(Te verwachten) Evolutie CO2-uitstoot werven (ton CO2/M€ omzet)

aardgas werven Acetyleen + propaan brandstof werven elektriciteit werven

-40% CO2 

8,2 8,4 

2,9 

-65% CO2 



 

CO2 PRESTATIELADDER   
Document 3B1 

Revisie 04 
Pagina 9 van  10 

25/05/2022 
VOORTGANGSRAPPORT: JAAR 2021 

 
Globale doelstelling 
Met dit duurzaamheidsplan toont AB aan dat zij zich engageert om tegen 2025 haar uitstoot te 
verminderen met 

- 40% in het hoofdkantoor en wagenpark 
- 65% op de werven 

t.o.v. het basisjaar 2020! 

CO2-Management Systeem 
AB is sinds 03/03/2022 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3.  

Laatste energie-audit interne controle: 11/01/2022 
Laatste Interne audits:   12-17/01/2022 
Laatste directiebeoordeling:  18/01/2022 
Externe audits: Eerste externe audit (basisjaar 2020) uitgevoerd  

op 26/01/’22, 14-15/02/’22 
Aanbevelingen:    Geen specifieke aandachtspunten 
Corrigerende maatregelen:  Geen specifieke aandachtspunten 
Preventieve maatregelen:  Geen specifieke aandachtspunten 

Interne communicatie 
De vooropgestelde doelstellingen waarnaar AB streeft & de resultaten van de voorbije periode, 
worden aan de bedienden voorgesteld op de infomomenten & ecokwartiertjes. Ook wordt deze info 
kenbaar gemaakt via de digitale nieuwsbrief die per mail wordt verstuurd. 

 Op 24/02/2022 werd de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen op het infomoment 
toegelicht 

 In het ecokwartiertje van maart werd de CO2-footprint 2021 besproken. 

Externe communicatie 
Dit rapport is op de pagina ‘duurzaamheid & innovatie’ van de website raadpleegbaar, samen met het 
CO2- bewust Certificaat Niveau 3, het certificaat groene stroom, het communicatieplan en de 
deelnamelijst van AB. 

https://antwerpsebouwwerken.be/duurzaamheid-innovatie-duurzaam-bouwen/ 

Verder communiceert AB geregeld over onze CO2-inzet op social media zoals  LinkedIn & Instagram. 

Samenwerking 
- Interne werkgroep Bas Carbon Eiffage Benelux 
- Green Board VBA-ADEB  
- Energie & Milieu – gerelateerde initiatieven van Confederatie Bouw 
- Lidmaatschap van CO2 relevante LinkedIn groepen 
- Gebruikersgroep To bio or not to bio in samenwerking met Odisee Hogeschool 
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Besluit 
Dit is het 2de jaar dat AB zijn CO2-uitstoot in kaart brengt. In dit rapport werd de CO2-uitstoot van het 
volledige jaar 2021 van AB voorgesteld en zowel voor het hoofdkantoor, het wagenpark als de werven 
globaal vergeleken met de uitstoot van het basisjaar 2020. 

Verder werd de voortgang van de huidige doelstellingen afgetoetst en in samenspraak met de directie 
nieuwe bijkomende doelstellingen vooropgesteld. Hiervoor baseerde AB zich op de verbeterkansen 
die voortvloeiden uit het energiebeoordelingsrapport 2021 waarin de CO2-uitstoot 2021 meer in detail 
werd geanalyseerd. 

AB heeft sedert eind 2021 grote reductiestappen gezet, waardoor onze uitstoot vanaf 2022 drastisch 
zal verminderen. Ook in de toekomst wil AB zich blijven engageren om haar uitstoot te beperken. Met 
het hierboven besproken actieplan, streeft AB ernaar om tegen 2025 haar uitstoot met 40% te 
verminderen in het hoofdkantoor en wagenpark en wel met 65% te verminderen op haar werven! 
Een doelstelling waar we trots op zijn en waar we in geloven! 


