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 Voorwoord Raad van Bestuur 

Met genoegen presenteer ik namens het bestuur van Gasunie onze resultaten 

over het jaar 2012 op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO). Nu nog in een separaat jaarverslag; op afzienbare termijn zullen we de 

rapportage over onze fi nanciële en MVO-resultaten volledig integreren. 

Wij streven naar een duurzame relatie met onze klanten, maatschappij en 

omgeving bij het uitvoeren van onze maatschappelijke functie. Wij werken 

elke dag hard aan een veilig en betrouwbaar gastransport, zodat iedereen altijd 

kan beschikken over aardgas. Daarmee dragen we bij aan een stabiele energie-

voorziening in Nederland en Noord-Duitsland. 

We zetten ons actief in voor een energietoekomst die aan de ene kant schoon 

is en tegelijkertijd betaalbaar blijft. In een uitgebalanceerde energiemix, 

speelt gas een belangrijke rol. Vanwege zijn aard en unieke eigenschappen 

biedt de inzet van gas ook alle ruimte aan de verdere groei van hernieuwbare 

energiebronnen zoals zon en wind. Want als er niet genoeg duurzame 

energie beschikbaar is, kunnen elektriciteitscentrales op gas snel worden 

bijgeschakeld. Op die manier blijft de energievoorziening als geheel stabiel, 

met gebruik van de bestaande gasinfrastructuur. 

Gas zelf kan vergroenen, door de toevoeging van biogas. Een ontwikkeling 

waar wij van harte aan meewerken, door onder meer onderzoek te doen naar 

de veilige invoeding van groen gas in ons landelijke gastransportnetwerk. 

In 2012 hebben we stappen gezet om onze eigen energievoorziening verder 

te verduurzamen en onze uitstoot terug te dringen. We hebben een begin 

gemaakt met het vergroenen van ons hele wagenpark door de aanschaf van 

bedrijfswagens die rijden op groen gas. In 2013 willen we met de ondersteuning 

van een extern adviesbureau bepalen welke concrete stappen we de komende 

jaren nog kunnen zetten.

Wij geloven dat de gasinfrastructuur een instrument is dat op effi ciënte 

wijze kan bijdragen aan een low carbon Europese economie. Een goede 

samenwerking met andere Europese gasinfrastructuurbedrijven biedt hiervoor 

de meeste kansen. Om die reden hebben we samen met het Deense Energinet.dk 

en het Belgische Fluxys in 2012 het gezamenlijke voornemen vastgelegd om 

in 2050 onze landelijke gastransportnetten geheel CO2-neutraal te maken. 
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Daarvoor zullen we know-how uitwisselen, de mogelijkheden verkennen voor 

gezamenlijke demonstratieprojecten en initiatief nemen om tot een goed 

functionerende markt voor hernieuwbare gascertifi caten in Noord-Europa 

te komen. Andere gasinfrastructuurbedrijven hebben inmiddels interesse 

getoond om mee te doen aan ons initiatief om zo de ontwikkeling van een 

duurzame Europese economie te ondersteunen. Een schonere energietoe-

komst bereiken we alleen door goed met elkaar samen te werken. Hierbij is de 

samenwerking tussen bedrijven onderling van belang, maar even zo goed de 

samenwerking tussen bedrijven, politiek en maatschappelijke organisaties. 

In 2013 willen we deze vormen van samenwerking actief stimuleren. We 

onderzoeken de mogelijkheden om ons aan te sluiten bij of samen te werken 

met de Dutch Sustainable Growth Coalition, een initiatief van Ernst&Young. 

We hebben de thema’s People, Planet en Profi t doorvertaald in onze collectieve 

bedrijfsdoelstellingen. Dit geldt vooral voor die aandachtsgebieden die voor 

de uitvoering van ons werk cruciaal zijn, zoals veiligheid, leveringszekerheid 

en fi nanciën. We hebben deze aangevuld met doelstellingen die het duurzaam 

handelen door onze medewerkers stimuleren, zoals het verminderen van 

zakelijke kilometers en het terugdringen van het papierverbruik in de kantoren. 

In 2013 zullen we dit actief blijven stimuleren en faciliteren.

Ik ben er trots op dat onze medewerkers op eigen initiatief in 2012 maatschap-

pelijke doelen actief gesteund hebben. Uit de vele voorbeelden wil ik hier graag 

het team van Gasunie-collega’s noemen dat in 2012 heeft deelgenomen aan de 

Alpe d’Huzes, een jaarlijks terugkerend evenement van KWF Kankerstichting 

waarbij deelnemers geld inzamelen voor onderzoek door de Alpe d’ Huez te 

beklimmen. Het team heeft prachtige resultaten behaald.

In 2013 zullen we de opwaartse lijn vasthouden en waar mogelijk zullen we 

onze activiteiten verder verbeteren. Met een concreet plan willen we groeien 

naar een near paper free concept waarbij onze werknemers gebruik maken van 

moderne elektronische hulpmiddelen.  Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee 

een duurzamere én betaalbare energievoorziening een stap dichterbij brengen. 

Namens de Raad van Bestuur

Paul van Gelder, CEO
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Profi el

Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Via ons 

netwerk stroomt jaarlijks ongeveer 125 miljard kubieke meter aardgas (1.221 

miljard kWh), bijna een kwart van het totale gasverbruik in de EU. We zijn het 

eerste Europese gastransportbedrijf met een grensoverschrijdend netwerk. 

Dat bestaat uit ruim 15.500 kilometer pijpleidingen in Nederland en Duitsland, 

aansluitingen op (inter)nationale pijpleidingsystemen en honderden 

installaties, waaronder een LNG-installatie (peak shaver) en ongeveer 1.300 

gasontvangstations. 

Wij zijn ons bewust van onze belangrijke maatschappelijke rol en werken hard 

aan het dag in dag uit op peil houden van de gasvoorziening. 

We hebben twee dochterondernemingen die het gastransportnet beheren: in 

Duitsland is dit Gasunie Deutschland (GUD) en in Nederland Gasunie Transport 

Services (GTS).

Daarnaast hebben we dochterbedrijf Vertogas, dat fungeert als certifi cerings-

instantie voor groen gas. Het geeft certifi caten uit waarmee de duurzame 

herkomst van gas en de duurzame productiewijze transparant en aantoonbaar 

maakt. 

Het streven naar een duurzame energievoorziening is verankerd in onze visie 

en strategie. Wij geloven dat een duurzame toekomst met een uitgebalan-

ceerde energiemix haalbaar is. Gas zal hierin een rol van betekenis blijven 

spelen, als stabiele backbone van een duurzame energievoorziening. Hier ligt 

een nieuwe taak voor Nederland als gasland, waar op dit moment al hard aan 

gewerkt wordt. 

Als toonaangevend gasinfrastructuurbedrijf in Europa nemen we actief deel 

in een aantal samenwerkingsverbanden en instellingen die zich bezighouden 

met de verspreiding van kennis en technologie op energie- en gasgebied (onder 

meer in de International Gas Union en het Energy Delta Institute). We zijn 

ook lid van verschillende nationale en internationale organisaties zoals Gas 

Infrastructure Europe (GIE) en ENTSOG (European Network of Transmission 

System Operators for Gas). Zowel nationaal als Europees stellen we ons, 

door het inbrengen van onze expertise en het verstrekken van informatie, 
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proactief op bij het helpen ontwikkelen van energiebeleid en relevante nieuwe 

wet- en regelgeving. Daarnaast ondersteunen we een aantal organisaties en 

evenementen op een breed maatschappelijk gebied. Daarmee dragen we bij 

aan het versterken van de positie en het imago van Nederland in de Europese 

energiewereld.

Eind 2012 waren er 1.701 Gasunie-medewerkers, verspreid over ruim 30 locaties 

in Nederland en Noord-Duitsland en met vertegenwoordigingen in Den Haag, 

Brussel en Moskou. Het hoofdkantoor van Gasunie staat in Groningen, de 

hoofdvestiging in Duitsland is gevestigd in Hannover. Daarnaast wordt, ten 

behoeve van onze grote projecten, werkgelegenheid geboden aan duizenden 

medewerkers van aannemers en onderaannemers in Nederland en Duitsland. 
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Missie, visie en strategie in het kort

Missie
Gasunie is een leidende Europese gasinfrastructuuronderneming. We dienen 
het publiek belang, bieden onze klanten geïntegreerde transport- en 
infrastructuurdiensten en houden ons aan de hoogste veiligheids- en 
businessstandaarden. We richten ons op waardecreatie, zowel voor de korte 
als de lange termijn, voor onze aandeelhouder(s), andere stakeholders en 
onze omgeving.

Visie
Wij geloven in een duurzame toekomst met een uitgebalanceerde energiemix 

en een blijvende rol voor gas dat afkomstig is uit verschillende bronnen. We 

geloven dat we onze klanten het best bedienen met innovatieve oplossingen op 

het gebied van gasinfrastructuur.

Strategie
Onze strategie is erop gericht om de gasvoorziening in Europa te faciliteren 

en te bevorderen, nu en in de toekomst. Omdat de aardgasproductie in Europa 

zelf afneemt, zal een steeds groter deel van de aardgasvoorziening van buiten 

Europa moeten komen. Ons netwerk vervult een sleutelrol in deze aardgasvoor-

ziening. De Nederlandse overheid streeft ernaar dat Nederland als knooppunt 

(gasrotonde) in de internationale gasstromen en als belangrijk distributiecen-

trum van gas in Europa fungeert. De verdere ontwikkeling van deze gasrotonde 

levert een belangrijke bijdrage aan Europese doelstellingen op het gebied van 

voorzieningszekerheid. 

Een goede infrastructuur met voldoende alternatieve routes vergroot de voor-

zieningszekerheid in Europa en zorgt voor een betere marktwerking, waardoor 

er stabiele prijsvorming kan ontstaan. 

De hoge kwaliteit van onze infrastructuur met zijn strategische ligging, talrijke 

verbindingen met internationale gasstromen, en het hoge kennis- en experti-

seniveau van onze mensen staan er borg voor dat ons netwerk een onmisbare 

rol vervult bij het goed functioneren van de Europese gasmarkt. Ons netwerk 
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wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor grensoverschrijdende gasstromen 

en vormt hierdoor de kern van wat de ‘gasrotonde’ van Europa wordt genoemd. 

Leveringszekerheid is onze license to operate.

 

De volgende strategische pijlers staan centraal bij onze activiteiten:

  Het uitbreiden van de aantrekkelijkheid van onze bestaande assets;

  Het versterken van onze leidende positie als grensoverschrijdend 

gasinfrastructuurbedrijf in Europa; 

  Het mogelijk maken van de transitie naar meer duurzaam energiegebruik.
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MVO-visie en -beleid

Visie
In onze visie is vastgelegd dat we geloven in een duurzame toekomst met een 

uitgebalanceerde energiemix en een blijvende rol voor gas, dat afkomstig is uit 

verschillende bronnen. Gas zorgt ervoor dat duurzame bronnen zoals zon en 

wind kunnen worden ingezet wanneer ze beschikbaar zijn, terwijl de ener-

gievoorziening als geheel stabiel en betrouwbaar blijft omdat gas snel kan 

worden ingezet als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Dat kan met de al 

bestaande gasinfrastructuur, waardoor geen grote investeringen nodig zijn.

We willen bijdragen aan de overheidsdoelstellingen om 20% minder CO2 uit 

te stoten in 2020, een jaarlijkse energiebesparing te bereiken van 2% en 15% 

duurzame energieopwekking in 2020.

In onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen staan veilig en 

betrouwbaar gastransport en de bevordering van effi ciënt gasgebruik centraal. 

We werken aan verduurzaming van onze activiteiten, niet alleen vanuit 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid maar ook vanuit een bedrijfs-

economisch perspectief. Zo kunnen onze inspanningen ook op lange termijn 

bijdragen aan een schone, duurzame en effi ciënte energievoorziening. 

Beleid
In ons MVO-beleid focussen we op enkele speerpunten, die rechtstreeks 

aansluiten bij onze corporate strategie en kernwaarden. Hieronder vallen: 

duurzaamheid, goed werkgeverschap, milieuzorg, betrokkenheid bij onze 

omgeving, veiligheid en leveringszekerheid, verantwoord ketenbeheer en 

stakeholdermanagement. 

Voor een aantal speerpunten zijn kritische prestatie-indicatoren en 

doelstellingen bepaald, die verderop in dit verslag worden vermeld. 

Net als andere belangrijke onderwerpen, worden onze doelstellingen op 

MVO-gebied ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Bij het 

vaststellen van de doelstellingen wordt tevens in overleg met de betrokken 

afdelingen gekeken of de noodzakelijke randvoorwaarden binnen ons bedrijf 

voldoende aanwezig en geborgd zijn.
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Elk jaar worden onze prestaties ten aanzien van de belangrijkste kritische 

prestatie-indicatoren beoordeeld, onder ander door het uitvoeren van in- en 

externe audits. Aan de hand van de uitkomsten daarvan beoordelen we de 

werking van onze managementsystemen en bepalen we of deze aangepast 

dienen te worden. Ook stellen we vast of aanpassing/verscherping van het 

beleid en doelstellingen noodzakelijk of wenselijk is.

We volgen de (inter)nationale wetgeving die op ons bedrijf van toepassing is. 

Daarnaast hanteren we eigen strenge eisen: we vinden het belangrijk dat er 

duidelijke normen en waarden ten grondslag liggen aan onze prestaties. In de 

‘Gasunie Technische Standaards’ zijn onze technische standaarden vastgelegd, 

in het ‘Commitment voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu’ onze VGM-

standaarden en in onze ‘Gedragscode’ staat wat we van onze medewerkers 

verwachten ten aanzien van integer, veilig en verantwoord handelen. Op de 

Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn daarnaast separate 

reglementen van toepassing (respectievelijk het Reglement houdende principes en 

best practices voor het Bestuur en het Reglement houdende principes en best practices 

voor de Raad van Commissarissen). 

We beschikken over een klokkenluidersregeling (Regeling voor het omgaan met 

een vermoeden van een misstand) en hebben hiervoor een vertrouwenspersoon 

aangesteld.

Ons beleid op het gebied van veiligheid en milieu is ISO 14001 gecertifi ceerd. 

In 2011 hebben we onze corporate strategie aangescherpt. In 2012 zijn we een 

traject gestart om te kijken of ons MVO-beleid daar nog voldoende bij aansluit. 

We verwachten dat we ook dit beleid in 2013 zullen aanscherpen, zowel qua 

focus als qua organisatorische borging. We gebruiken daarvoor de kennis en 

kunde die binnen de organisatie aanwezig is. We hebben twee gespreksrondes 

gevoerd met medewerkers die sleutelposities hebben ten aanzien van MVO-

gerelateerde thema’s. Daaruit kwamen suggesties naar voren om zowel de 

focus als de organisatorische borging aan te scherpen. In 2013 zullen we deze 

verwerken in een voorstel voor een nieuw beleid, dat naar verwachting in 

hetzelfde jaar wordt geïmplementeerd.
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MVO en beloning

Onze prestaties op MVO-gebied worden meegenomen in ons belonings-

systeem. Dat bestaat onder andere uit individuele afspraken en targets van 

managers en medewerkers ten aanzien van MVO-aspecten, die rechtstreeks op 

hen betrekking hebben. Zowel de Raad van Bestuur als de medewerkers worden 

beloond voor de gehaalde collectieve kritische prestatie-indicatoren, die we 

vooral stellen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. De criteria voor 

de toekenning van de variabele beloning aan de Raad van Bestuur zijn vooral 

gerelateerd aan de uitvoering van de strategie. Deze strategie is geaccordeerd 

door de Raad van Commissarissen en is getoetst aan het publieke belang 

van onze onderneming. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in uitdagende 

kwantitatieve doelstellingen op het gebied van veiligheid, leveringszekerheid 

en kosteneffi ciëntie. 

In het fi nanciële jaarverslag is hierover meer informatie opgenomen.

We toetsen enkele van onze MVO-resultaten aan die van onze peers door 

middel van benchmarks, zoals onze resultaten op het gebied van leidingbe-

schadigingen.

Strategische MVO-prioriteiten 
Aan de onderstaande MVO-speerpunten geven we een hoge prioriteit; deze 

vormen de basis voor onze license to operate. 

Veiligheid en leveringszekerheid

Zorgen voor veilig en ononderbroken gastransport is onze core business. 

Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit. We hebben de Golden 

Rules of Safety ontwikkeld: dat zijn tien regels op het gebied van veiligheid die 

cruciaal zijn voor veilig werken binnen ons bedrijf. 

We zien leveringszekerheid in Nederland als een van onze belangrijkste taken. 

We zetten ons in om te voldoen aan de eisen op dit gebied, zowel in Nederland 

als in Duitsland. 
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Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. We investeren in ze door 

hen opleiding en bijscholing te bieden, en ook door specifi eke programma’s 

voor bepaalde groepen medewerkers te ontwikkelen. Ons management 

wordt getraind in coachend leidinggeven, met als doel dat medewerkers zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. 

Milieuzorg

Een van onze doelstellingen is om onze impact op het milieu tot een minimum 

te beperken. In ons ‘Commitment Veiligheid, Gezondheid en Milieu’ zijn onze 

uitgangspunten en doelstellingen op milieugebied opgenomen. We hanteren 

zeer strenge eisen ten aanzien van bijvoorbeeld geluidhinder, gebruik van 

schadelijke stoffen, bodemvervuiling, affakkelen van aardgas en afvoer van 

afvalstoffen. We zijn op verschillende manieren actief om onze footprint te 

verkleinen. Voorbeeld daarvan is onze collectieve doelstelling om het aantal 

zakelijke kilometers te reduceren.

Stakeholdermanagement

We vinden een goede relatie met onze omgeving van groot belang en gaan daar 

heel bewust mee om. We hebben een speciaal model voor stakeholder-

management ontwikkeld, waarin we beschrijven hoe we willen omgaan met 

alle personen en organisaties die van invloed kunnen zijn op onze activiteiten. 

Betrokkenheid bij onze omgeving

We leveren vanuit ons MVO-beleid een actieve bijdrage aan de samenleving, 

waarvan we onderdeel uitmaken. Onze belangrijkste speerpunten op dit 

gebied zijn jeugd, sport, cultuur en onderwijs. Onze bijdrage vindt plaats op 

verschillende manieren, onder andere via sponsoring en donaties. 

Verantwoord ketenbeheer en duurzaamheid

Wij spelen als gastransporteur een belangrijke rol in de gaswaardeketen, die 

van aardgaswinning tot aardgastoepassing bij de gebruiker loopt. We nemen 

onze verantwoordelijkheid in deze keten en spelen daarin een actieve rol. Om 

bij te dragen aan de ontwikkeling naar een duurzame energietoekomst houden 

we ons onder meer bezig met de vergroening van aardgas. 
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Kansen en risico’s voor MVO
Bij onze activiteiten maken we een afweging tussen sociale en maatschap-

pelijke aspecten enerzijds en fi nancieel-economische aspecten anderzijds. We 

brengen alle aspecten in kaart voordat we een investeringsbeslissing nemen. 

Om fi nancieel-economische risico’s zo veel mogelijk te beperken, hanteren we 

bij projecten een gefaseerd investeringsbeslissingensysteem. We onderzoeken 

tevens of samenwerkingsverbanden in de keten mogelijk zijn. Daarnaast 

beperken we de maatschappelijke risico’s door steeds in een vroegtijdig 

stadium met de betrokken partijen een dialoog aan te gaan en zoveel mogelijk 

een oplossing te zoeken die acceptabel is voor alle partijen. 

In onze doelstellingen voor footprintreductie liggen kansen om onze operational 

excellence naar een nog hogere standaard te brengen. Maar ook daaraan zijn 

risico’s verbonden. Invoering van bijvoorbeeld het concept van emissievrije 

meet- en regelstations (M&R’s) brengt hoge kosten met zich mee. Een goede 

afweging tussen fi nancieel-economische en maatschappelijke overwegingen is 

hier dus op zijn plaats. We hebben besloten dat we dit project gefaseerd verder 

ontwikkelen. Als onderdeel hiervan zijn we een renovatieprogramma gestart 

van onze meet- en regelstations, waarbij regelaars die methaan uitstoten 

zullen worden vervangen door emissievrije apparatuur. 

Onze maatschappij vraagt om op een goede gasvoorziening en vertrouwt 

daarop. De aanleg daarvan heeft (tijdelijke) gevolgen voor mens en milieu. 

Daaruit ontstaat het dilemma dat onze werkzaamheden plaatsvinden in 

het kader van het maatschappelijke belang, maar dat ze tijdelijke hinder 

met zich mee kunnen brengen in dichtbevolkte gebieden. Hierdoor kunnen 

tegenstrijdige stakeholderbelangen ontstaan. In de ontwerpfase van nieuwe 

leidingen en installaties besteden we veel aandacht aan een verantwoorde 

landschappelijke inpassing, waarbij we aandacht besteden aan de gevolgen 

voor fl ora, fauna en de omwonenden. We hechten aan transparante 

communicatie en we willen de directe omgeving daar zoveel mogelijk bij 

betrekken. We streven ernaar eventuele overlast tot een minimum te beperken. 

Dat doen we bijvoorbeeld in het Noord-Zuid-project, een belangrijk onderdeel 

van de uitbreiding van de gasinfrastructuur in Nederland. Dit project 

wordt uitgevoerd in verschillende fases. Bij elke fase worden de betrokken 
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stakeholders en de gevolgen van de leidingaanleg in hun gebied in kaart 

gebracht, om een dialoog te kunnen starten. Daarbij zetten we ook social 

media in.
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Corporate Governance en risicomanagement

Corporate Governance
De Nederlandse Corporate Governance Code moet bijdragen aan een effi ciënter 

toezicht op het bestuur en een evenwichtiger verdeling van invloed tussen 

bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders. De code is in principe 

alleen van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. Hoewel onze 

onderneming niet beursgenoteerd is, vinden de Raad van Bestuur en de Raad 

van Commissarissen het belangrijk de richtlijnen en best practices

 van de code zo goed mogelijk toe te passen. Het beginsel van behoorlijk 

bestuur, het afl eggen van verantwoording, de onafhankelijkheid van toezicht, 

de transparantie en het verantwoord ondernemerschap zijn door de Raad 

van Bestuur en de Raad van Commissarissen overgenomen en ook in 2012 

toegepast. 

Verankering en verantwoordelijkheid MVO-beleid

De Raad van Bestuur stelt het beleid en de doelstellingen vast en draagt de 

verantwoordelijk voor beleid en prestaties op MVO-gebied. Het beleid wordt 

afgestemd met de Raad van Commissarissen.

De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor input ten aanzien van het 

MVO-beleid op hun vakgebied, de uitvoering daarvan en de bijsturing.

Verdere verankering MVO in managementprocessen

Om goede uitvoering te kunnen geven aan ons MVO-beleid volgen we - naast 

(inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid 

en mensenrechten - onze eigen aanvullende eisen. Op het gebied van veilig 

onderhoud aan onze leidingen en installaties hebben we ook aanvullende 

normen opgesteld, die zijn vastgelegd in onze Gasunie Technische Standaards. 

Ook aannemers die voor ons aan het werk gaan, moeten volgens deze 

aanvullende eisen opereren. Daarnaast moeten ze VCA-gecertifi ceerd zijn.

Omdat we met zorg willen omgaan met het milieu, is ons milieuzorgsysteem 

ISO 14001 gecertifi ceerd. 

In onze handboeken hebben we uitgebreide procedures opgenomen ten 

aanzien van verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord 
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ondernemen, zoals veilig handelen, arbovoorschriften, beloningsprocedures 

etc.

We hebben een gedragscode opgesteld, waarin is beschreven wat we van onze 

medewerkers verwachten op het gebied van integer handelen. Daarin zijn 

onder andere voorschriften opgenomen ten aanzien van respectvol omgaan 

met collega’s, omkoping/corruptie en het gebruik van drank en drugs. Ook 

aandachtspunten voor veiligheid en milieu zijn terug te vinden in onze 

gedragscode. 

We hebben een klachtencommissie ingericht waar medewerkers terecht 

kunnen met eventuele klachten. Daarnaast kennen we vertrouwensper-

sonen voor diverse gebieden, onder meer ten aanzien van ongewenste 

omgangsvormen. Ook met de afhandeling van klachten uit onze omgeving 

gaan we zorgvuldig om.

Meer informatie over onze corporate governance structuur is opgenomen in 

het fi nanciële jaarverslag.

Risicomanagement 
Aan onze bedrijfsactiviteiten zijn risico’s verbonden als gevolg van 

veranderende omstandigheden in onze interne en externe omgeving. We 

streven ernaar om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Daarom is 

risicomanagement een integraal onderdeel van al onze bedrijfsprocessen en 

activiteiten.

In ons fi nanciële jaarverslag over 2012 wordt aan dit onderwerp verder aandacht 

besteed. De risico’s waarmee wij als bedrijf te maken hebben worden daarin 

toegelicht, en ook de beheersmaatregelen die wij in dat kader hebben 

getroffen.
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Resultaten in het kort

Omzet en volume 
In 2012 bedroeg onze totale omzet 1,5 miljard euro, ten opzichte van 1,7 miljard 

euro in 2011. 

Het totaal getransporteerde volume bedroeg in 2012 105 miljard m3 (1.025 

miljard kWh) in Nederland en 24,18 miljard m3  (236 miljard kWh) in Duitsland. 

Het totaal kwam uit op 129 miljard m3 , exclusief het getransporteerde volume 

door de BBL. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 126,5 miljard m3  (1.236 

miljard kWh) getransporteerd aardgas in 2011.

Veiligheid
In het verslagjaar hebben wij verscherpt toezicht gehouden op de 

werkzaamheden van onze aannemers. Bij aannemers, regie- en inleenper-

soneel en stagiairs in Nederland hebben zich in 2012 vijf letselgevallen met 

verzuim voorgedaan (2011: zeven). Het aantal reportable letselgevallen per 

miljoen gewerkte uren is in het verslagjaar met 2,5 ruim onder de target van 

< 5,0 gebleven (in 2011: 4,3). Dit is het beste resultaat sinds we zijn begonnen 

met het op deze manier registreren van reportables (vanaf 2006). Het aantal 

leidingincidenten door (mechanische) graafhandelingen is ten opzichte van 

2011 gedaald van 7 naar 5. Met dit aantal leidingincidenten zijn wij precies 

binnen de gestelde signaalwaarde voor 2012 gebleven. 

Goed werkgeverschap
Het aantal medewerkers daalde in 2012 licht ten opzichte van 2011: van 

1.707 naar 1.701. De gemiddelde leeftijd is gestegen van 45,5 naar 47,1. Er 

zijn in 2012 drie WIA-beoordelingen aangevraagd vanwege (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid (in 2011: drie).In 2012 is het project Competentie-

management afgerond, dat tot doel had om beter te kunnen sturen op 

kennis en vaardigheden van onze medewerkers om de doelstellingen van 

onze organisatie te bereiken. Ons wervings- en selectieproces is hierdoor 

transparanter en effi ciënter geworden.
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Groen gas
In 2012 is het aantal geregistreerde partijen die gebruik maken van de groen-

gascertifi caten van Vertogas gestegen naar 19. Het gecertifi ceerde volume 

groen gas steeg van 15 miljoen m3  (146,5 miljoen kWh) in 2011 naar 26 miljoen m3  

(254 miljoen kWh) in 2012. 

Als onderdeel van ons footprintreductiebeleid, zijn we in 2012 gestart met de 

vergroening van ons wagenpark. 

Stakeholdermanagement
Ook in 2012 hebben we onze stakeholders regelmatig betrokken bij onze be-

drijfsvoering. Als onderdeel daarvan hebben we voor verschillende projecten 

overleg gevoerd met omwonenden en lokale overheden. Doel daarbij 

was om de omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen tijdens onze 

werkzaamheden, of om gezamenlijk te komen tot een goede landschappelijke 

inpassing van onze infrastructuur. 

Als onderdeel van stakeholdermanagement organiseerde GTS voor haar klanten 

in 2012 Industriedagen en Shippermeetings. Uit het jaarlijkse klanttevreden-

heidsonderzoek dat GTS uitvoert bleek dat haar dienstverlening ook in 2012 met 

een score van 7,2 goed werd gewaardeerd door haar klanten.

Milieuzorg
De totale CO2-equivalentemissie in 2012 is iets hoger dan in 2011. Deze toename 

wordt vooral veroorzaakt door de koude winterperioden aan het begin en 

het eind van 2012. Daardoor moest meer aardgas worden gecomprimeerd, 

waarbij meer koolstofdioxide vrijkwam. Onze methaanemissies zijn in 2012 

gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling is niet aan één specifi eke oorzaak 

toe te schrijven, maar één van de belangrijkste oorzaken is dat er minder gas is 

afgeblazen tijdens werkzaamheden.
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Verantwoord ketenbeheer en duurzaamheid
In 2012 zijn de eerste onderzoeken in het kader van Energy Delta Gas Research 

programma (EDGaR) afgerond. Het doel van dit onderzoeksprogramma is om 

vanuit de sterke Nederlandse gaspositie opties voor een duurzame energie-

toekomst te verkennen. Daarnaast hebben we ons beziggehouden met diverse 

onderzoeken naar innovaties op het gebied van smart grids, small scale LNG en 

CO2-neutraal gastransport.

Betrokkenheid bij onze omgeving
Ook in 2012 hebben we via sponsoring en donaties diverse maatschappelijke 

initiatieven ondersteund. We namen wederom deel aan de Nacht van de Nacht 

en de Dag van de Duurzaamheid. 
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Sociale aspecten van de bedrijfsvoering

Medewerkers 
Onze organisatie is de afgelopen jaren veranderd van een Nederlands in een 

Europees infrastructuurbedrijf. Een bedrijf dat opereert in een dynamische 

en concurrerende omgeving. Dit stelt andere eisen aan de inrichting van 

onze organisatie en aan onze medewerkers. We willen als organisatie alert 

en snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de energiesector en 

op interessante business opportunities. Dat vereist nieuwe vaardigheden en 

kennis, bijvoorbeeld op het gebied van fusies en overnames, ondergrondse 

gasopslagactiviteiten en duurzaamheid. We zullen daarom de komende jaren 

intensief aandacht besteden aan kennismanagement, performancemanage-

ment en opleiding en training.

Het aantal medewerkers daalde in 2012 licht ten opzichte van 2011: van 1.707 

naar 1.701 medewerkers. Bij Gasunie Deutschland werken 240 collega’s, bij 

Gasunie in Nederland 1.461 collega’s. 

Profi el medewerkers

Van onze medewerkers is 13% vrouw en 87% man. Dat komt vooral omdat we 

zeer veel technische functies hebben. Het aantal vrouwen in Nederland dat een 

technische opleiding heeft gevolgd, is relatief gering en dat wordt gerefl ecteerd 

in onze personeelssamenstelling. 

De gemiddelde leeftijd in ons bedrijf is 47,1 jaar; het gemiddelde aantal 

dienstjaren bedraagt 16,0. Het opleidingsniveau van onze medewerkers is zeer 

divers.
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Leeftijdsopbouw Gasunie in Nederland (GUN)

Leeftijdscategorie Aantal MDW* % MDW

van tot

15 25 0 0%

25 35 139 9%

35 45 423 28,8%

45 55 557 38%

55 65 339 23%

65 99 3 0,2%

*MDW staat voor medewerkers

Leeftijdsopbouw Gasunie in Duitsland (GUD)

Leeftijdscategorie Aantal MDW* % MDW

van tot

15 25 4 0,2%

25 35 41 17%

35 45 76 32,8%

45 55 69 29%

55 65 50 21%

65 99 0 0%

Hoogst genoten opleiding GUN % MDW

LBO 12 %

MBO  38 %

HBO  32 %

WO  18 %

 

Inleenkrachten (GUN) Aantal FTE (ultimo 2012)

Technische inleen 338,7

ICT inleen 199,6

Overige inleen 45,5

Totaal 583,8
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Het gemiddelde salaris van vrouwen ligt bij ons bedrijf lager dan het 

gemiddelde salaris van mannen (50.957 euro versus 56.484 euro bij een 

100% dienstverband). Gasunie hanteert het beleid dat mannen en vrouwen op 

dezelfde functies hetzelfde worden beloond.

Diversiteit
We geloven dat werken in teams met een diverse samenstelling tot betere 

resultaten leidt. Daarom blijven wij diversiteit binnen onze organisatie verder 

stimuleren. Daarnaast willen we onze ‘vijver van talent’ zo veel mogelijk 

vergroten om mogelijke toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt te kunnen 

opvangen. Om onze medewerkers bewuster te maken van de wenselijkheid van 

diversiteit, hebben we de afgelopen jaren interne workshops georganiseerd 

rondom dit thema. Verder wordt bij onze arbeidsmarktcommunicatie 

nadrukkelijker aandacht gevraagd voor vrouwen.

In 2013 zullen we het ‘Charter Talent naar de Top’ wederom actief ondersteunen. 

Dit charter is gericht op het vergroten van diversiteit binnen organisaties. 

Daarnaast sponsoren we en dragen we actief bij aan het initiatief 

‘Professional Boards Forum’, dat tot doel heeft het aantal vrouwen binnen 

Raden van Bestuur en Commissarissen te vergroten.

Ontwikkeling van medewerkers 
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich gedurende hun loopbaan 

kunnen ontwikkelen en verder kunnen groeien. We bieden ze daarom de 

mogelijkheid om gericht opleidingen en trainingen te volgen.

De achterliggende doelstellingen van ons opleidingsbeleid zijn: 

  bereiken van bedrijfsdoelstellingen: beschikken over de juiste kennis en 

competenties, 

  ontwikkelen van medewerkers: loopbaanbegeleiding,

  stimuleren van gezonde in-, door- en uitstroom van medewerkers.
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Competentiemanagement

Onder competentiemanagement verstaan we het sturen op kennis en 

vaardigheden van onze medewerkers om de doelstellingen van onze 

organisatie te bereiken. We passen dit toe bij de ontwikkeling van 

medewerkers om iedereen zo goed mogelijk te laten functioneren en om iedere 

medewerker de mogelijkheid te geven zich te ontplooien. Ook bij het proces 

van werving & selectie wordt competentiemanagement ingezet. 

Competentiemanagement vormde een belangrijk uitgangspunt voor het 

project Generiek Functiebouwwerk, dat in 2011 startte. Doel hiervan was 

het stroomlijnen van het interne functiebouwwerk door het meer uniform 

maken van functiebeschrijvingen. Aan de nieuwe generieke functieomschrij-

vingen die zijn opgesteld, zijn direct competenties gekoppeld. In 2012 is dit 

project afgerond. Ons wervings- en selectieproces is hierdoor transparanter en 

effi ciënter geworden.

Management development

Op het gebied van Management Development ontplooien we verschillende 

initiatieven. Binnen de zogenaamde Gasunie Academy hebben we deze 

initiatieven samengebracht. Gasunie 2012 is een opleidingsprogramma dat in 

2008 is gestart voor ons senior management in Nederland en Duitsland. In 2012 

is dit programma voortgezet voor het middenkader. De laatste modules van het 

programma zullen in 2013 plaatsvinden.

De thema’s Leiderschap en Change management zijn en blijven belangrijke 

thema’s voor onze organisatie. Daarom startte in 2012 als vervolg op de 

Gasunie 2012 training het Gasunie Leadership programma voor onze topmanagers.

Startende hbo-ers en wo-ers worden bij ons ingedeeld in de zogenaamde 

Young Development Scales (YDS). Hieronder valt ook een groep trainees, die 

een aanvullend development programma krijgt aangeboden. De medewerkers 

in de YDS krijgen een individueel budget tot hun beschikking van waaruit 

ze drie vaardigheidstrainingen kunnen kiezen in overleg met hun manager. 

De trainingen die ze volgen zijn afhankelijk van de competenties die ze 

verder moeten ontwikkelen. Ook in 2013 zullen we deze specifi eke groep de 

mogelijkheid bieden om via intervisiegroepen met elkaar en van elkaar te leren 

over het werken bij Gasunie. 
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Opleidingsbudgetten

Bovenstaande activiteiten, die afdelingsoverstijgend zijn, worden ontwikkeld 

en gefaciliteerd vanuit de afdeling HRM, die budgetverantwoordelijk is. 

Daarnaast beschikken alle afdelingsmanagers over hun eigen opleidingsbudget. 

We hebben in 2012 voor 2.793.000 euro besteed aan opleidingen, cursussen 

en trainingen. Dit betekent dat er per mensjaar een bedrag van 1.948 euro is 

besteed. Voor 2013 staat er 3.682.000 euro gebudgetteerd, dat wil zeggen dat er 

een bedrag van 2.568 euro per mensjaar beschikbaar is. 

Er zijn in 2012 ongeveer 2.150 technische opleidingen en 550 overige 

opleidingen gevolgd. Het aantal opleidingen in 2011 was resp. 2.300 en 600.

Prestatie en loopbaanontwikkeling
We hanteren bij ons bedrijf de zogenaamde performancecyclus: een jaarlijkse 

cyclus om de performance van medewerkers te monitoren en te beoordelen. 

De cyclus begint bij het maken van de werkafspraken; de voortgang en 

realisatie van deze werkafspraken worden in het functioneringsgesprek met 

de medewerkers besproken. In dat gesprek komen tevens de ambities en de 

benodigde ontwikkeling van de medewerker aan de orde. De ambities en 

ontwikkelwensen van de medewerker worden vervolgens tijdens de perso-

neelsreview afgezet tegen de groeimogelijkheden die de leidinggevende ziet. 

Als afsluiting van de cyclus vindt een beoordelingsgesprek plaats waarin de 

performance van de medewerker wordt beoordeeld aan de hand van de thema’s 

Resultaatgerichtheid, Kennis en Vaardigheden. 

Het Nieuwe Werken
Ook wij hebben elementen uit Het Nieuwe Werken omarmd. Zo hanteren we 

fl exibele arbeidsvoorwaarden ten aanzien van waar en wanneer medewerkers 

hun werk doen en hanteren we targets. Hierdoor komt de focus te liggen op 

‘sturen op resultaat’ in plaats van ‘sturen op aanwezigheid’. Medewerkers 

hebben hierdoor zelf meer regie over hoe ze tot resultaten komen. 

Goede technologische ondersteuning is onontbeerlijk voor het doen slagen van 

Het Nieuwe Werken. In 2012 is de modernisering van de interne ICT-inrichting 

voortgezet. Bijna alle medewerkers beschikken reeds over een mobiele (smart)
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telefoon. In 2013 zullen een nieuwe ICT-architectuur en nieuwe computers voor 

alle medewerkers worden geïnstalleerd, die medewerkers in staat stellen om  

indien mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk (samen) te werken. Teamwork 

vraagt er natuurlijk wel om dat medewerkers geregeld samenkomen. Deze 

nieuwe ontwikkelingen dragen niet alleen bij aan een meer effectieve 

bedrijfsvoering en meer werkplezier, maar ook aan het reduceren van het 

aantal dienstreizen en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot. Het draagt 

daarmee bij aan een van onze collectieve targets. 

Beloning
We hanteren een duidelijke beloningsstructuur, die voor alle medewerkers 

transparant is. Deze is opgenomen in onze HRM-handboeken, die via intranet 

voor alle medewerkers toegankelijk zijn. Naast een percentage uit de jaarlijkse 

persoonlijke beoordeling (variërend van 0 tot 5%, afhankelijk van de individuele 

prestatie) wordt een percentage toegekend volgens de CAO (voor 2012 was 

dat 0%, maar werd een eenmalig een bedrag van € 2.012 naar rato uitgekeerd). 

Bovendien kunnen onze medewerkers een beloning ontvangen die voortkomt 

uit het behalen van onze collectieve targets. 
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Collectieve targets

Bij de cao-onderhandelingen is een uitkering van maximaal 500 euro 

bruto afgesproken wanneer de collectieve targets over 2012 zouden worden 

gehaald. Deze targets zijn gesteld op de gebieden fi nanciën, veiligheid en 

duurzaamheid. In 2012 zijn de fi nanciële en veiligheidstarget volledig gehaald; 

het duurzaamheidstarget werd voor de helft gehaald. Medewerkers die onder 

de cao vallen en medewerkers in een young development-schaal kregen een 

eenmalige uitkering van 375,00 euro bruto. Medewerkers die in deeltijd werken 

kregen de uitkering naar evenredigheid uitgekeerd. 

De realisatie per onderdeel was in 2012  als volgt: 

Financiën

  Operationele kosten onder de 340 miljoen euro: deze target is gehaald met 

een realisatie van 326 miljoen;

  Operationele resultaat minimaal 878 miljoen euro: met 965 miljoen is ook 

deze target gehaald.

Veiligheid

  Aantal reportables (ongevallen gevolgd door verzuim, medische 

handelingen, vervangend werk of dodelijke slachtoffers) per miljoen 

gewerkte uren is uitgekomen op 2,5; de target hiervoor was < 5,0. De target 

is daarmee gehaald; 

  Er vonden 5 pijpleidingincidenten plaats; het doel was maximaal 6 pijp-

leidingincidenten in 2012;

  Ook de target ‘Minder dan 10 keer een niet-levering’ werd gehaald met een 

score van 3. 

Duurzaamheid

  Vermindering van het aantal zakelijke kilometers (incl. de leasekilometers) 

met 5% ten opzichte van 2011: deze target werd met een score van 1% niet 

gehaald;

  Vermindering van het papierverbruik met 15% ten opzichte van 2011; er werd 

in 2012 23% minder papier verbruikt, waarmee de target is gehaald.
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Het tweede duurzaamheidstarget is gehaald; er is vooraf afgesproken dat het 

behalen van één van de twee onderdelen zou leiden tot een 50% score op dit 

onderdeel.

Voor 2013 zijn nieuwe collectieve targets voorbereid, onder andere op het 

gebied duurzaamheid. 

Individuele gratifi catie

We bieden managers de mogelijkheid hun medewerkers een individuele 

gratifi catie toe te kennen bij uitzonderlijke prestaties. Management en 

executives kunnen in aanmerking komen voor een extra targetbeloning.

Buiten de CAO plaatsing

Op 1.073 van onze medewerkers is een CAO van toepassing; dat is 73,4% van 

het totaal aantal medewerkers. Sinds 2008 bieden we medewerkers van 

opleidingsniveau hbo en hoger de mogelijkheid om buiten de cao te treden. 

Deze vrijwillige optie biedt medewerkers de gelegenheid om fl exibele 

afspraken te maken over werktijden. Binnen deze groep wordt ook gewerkt 

met een targetbeloning. 

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Onderdeel van onze arbeidsvoorwaarden is het zogenaamde fl exibilise-

ringbudget, dat aan elke medewerker wordt toegekend. Dit budget kan op 

verschillende manieren worden besteed. Het kan worden ingezet om vrije tijd 

te kopen, maar er bestaat ook de optie om het uit te laten betalen. 

Verhuiskostenvergoeding
We bieden medewerkers die voor hun werk moeten verhuizen een verhuis-

kostenvergoeding. Deze is bedoeld voor werknemers die moeten verhuizen 

wanneer ze bij ons in dienst treden en voor werknemers die tijdens hun 

dienstverband worden overgeplaatst en in dat kader moeten verhuizen. 

In dergelijke gevallen kan een redelijke vergoeding van de kosten worden 

toegekend. In 2012 werd elf maal gebruik gemaakt van deze regeling.
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Mogelijkheid stage/afstuderen

Jaarlijks geven we vele studenten de mogelijkheid om stage bij ons te lopen 

of af te studeren. In 2012 hebben 49 studenten van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt.

Gezondheid medewerkers

Ziekteverzuimpercentage en -frequentie

We streven naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Het percentage 

werkverzuim wegens ziekte bij Gasunie in Nederland bedroeg in 2012 3,3% (ook 

in 2011 3,3%). 

Verzuimpercentage 2007 2008 2009 2010 2011
2012

Kortdurend verzuim 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

Middellang verzuim 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6

Langdurig verzuim 1,8 1,8 1,7 1,4 1,8 1,8

In 2012 heeft 44,4% van onze werknemers zich geen enkele maal ziek gemeld 

(het zogenoemde nul-verzuim). In 2011 bedroeg dit percentage 46,5%. Landelijk 

wordt uitgegaan van een gemiddelde van 30% nulverzuimers.

Arbeidsgerelateerd ziekteverzuim 

Bij een ziekmelding kunnen medewerkers aangeven of er een verband is tussen 

hun ziekteverzuim en hun werk. In 2012 hebben medewerkers 14 keer een 

relatie met het werk aangegeven (in 2011: 9). In 2012 is 1 melding gedaan aan 

het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB). Het betrof een situatie 

waarbij beeldschermwerk een rol speelde bij het ontstaan van de klachten van 

de medewerker (in 2011: 1).

WIA 

Er zijn in 2012 drie WIA-beoordelingen aangevraagd vanwege (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid (in 2011: drie).
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Arbo

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is in Nederland vastgelegd in de 

Arbeidsomstandighedenwet. Wij vullen deze zorg in met ondersteuning van 

ArboUnie.

 

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek

Medewerkers van veertig jaar en ouder bieden we de mogelijkheid om een 

periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek te volgen, dat wordt uitgevoerd bij 

de Arbodienst.

Meten werkdruk

Eens in de twee jaar meten we door middel van een medewerkersonderzoek 

onder andere hoe medewerkers de werkdruk ervaren. 

Medewerkers 55+

Medewerkers die 55 jaar of ouder zijn worden, wanneer ze in dagdienst 

werkzaam zijn, niet verplicht tot volcontinudienst. Ze worden ook niet 

verplicht tot overwerk, tenzij ze zijn ingedeeld in de wachtdienst. Als 

medewerkers in deze leeftijdscategorie vanwege bedrijfsomstandigheden of 

medische redenen een lager gewaardeerde functie gaan vervullen, behouden ze 

tenminste het salaris dat ze op het moment van de functiewijziging hadden.

Inrichting werkplekken

In overleg met de bedrijfsarts bezoekt een landelijke arbocoördinator twee 

maal per jaar locaties met kantoorwerkplekken, om ervoor te zorgen dat 

iedere medewerker de beschikking heeft over een optimale werkplek. De arts 

beoordeelt de werkplekken op procesergonomische en productergonomische 

aspecten. Bij procesergonomische aspecten wordt gekeken naar het proces en 

de taken die de medewerker uitvoert; bij productergonomie wordt gekeken 

of daarvoor het juiste meubilair wordt ingezet. In 2012 zijn ter voorkoming 

van diverse klachten verschillende aanpassingen doorgevoerd, variërend van 

ergonomisch meubilair tot het aanpassen van werkprocessen.
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Gedragscode
We hebben een gedragscode opgesteld, waarin staat wat we van onze 

medewerkers verwachten op het gebied van integer handelen. Daarin zijn 

onder andere voorschriften opgenomen ten aanzien van respectvol omgaan 

met collega’s, ethiek, omkoping/corruptie, het gebruik van drank en drugs, 

omgaan met commercieel gevoelige informatie, gebruik van social media 

en telefoneren tijdens het autorijden. Als de gedragscode wordt overtreden, 

worden maatregelen genomen. In 2012 hebben we geen gevallen van omkoping 

of corruptie geconstateerd. Andere in 2012 gemelde inbreuken op deze code 

zijn aan de orde gesteld en er zijn passende maatregelen genomen door het 

bevoegde management. 

Vertrouwenspersonen
We hebben voor medewerkers een intern platform gecreëerd waar ze terecht 

kunnen met eventuele individuele klachten over de werksituatie. Ook is een 

vertrouwenspersoon aangesteld waaraan ongewenste omgangsvormen 

kunnen worden gemeld, zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, 

geweld of seksuele intimidatie. 

Klachten kunnen ingediend worden door werknemers van ons bedrijf en 

door derden die we daaraan gelijkstellen, zoals stagiaires, inleenkrachten 

en anderen die voor ons bedrijf werkzaamheden uitvoeren. In 2012 zijn geen 

klachten gemeld.

Ondernemingsraad Nederland
De Ondernemingsraad (OR) heeft in 2012 diverse adviesaanvragen en instem-

mingverzoeken behandeld. Onder andere over de volgende onderwerpen: Het 

Masterplan Effi ciency (dat tot doel heeft de effi ciency van de organisatie met 

15% te verbeteren in een periode van drie jaar), organisatorische aanpassingen 

en andere aanpassingen van de organisatie als gevolg van het Masterplan. Deze 

adviesaanvraag is omvangrijk en heeft gevolgen voor verschillende onderdelen 

het bedrijf. In 2012 heeft de Ondernemingsraad de bestuurder verzocht om een 

sociale paragraaf aan het plan toe te voegen.

Andere onderwerpen waren fi nanciën, de vacature binnen de Raad van 
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Commissarissen (versterkt aanbevelingsrecht), de benoeming van onze 

nieuwe CFO, de aanpassing van het beloningssysteem, wijzigingen in de 

ploegendienst en de afronding van de in 2011 ingezette aanpassing van de 

organisatie. 

In de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGMW) is 

maatschappelijk verantwoord ondernemen een vast agendapunt. De OR 

in 2012 een voorstel bij de bestuurder ingediend over het invoeren van een 

MVO-modelcode; dit voorstel heeft het niet gehaald. De organisatie heeft wel 

een studie uitgevoerd naar het huidige MVO-beleid. De OR zou graag zien dat 

daarin elementen uit de Modelcode worden overgenomen.

Ondernemingsraad Gasunie Deutschland
De raad in Duitsland heeft gediscussieerd, geadviseerd en besloten ten aanzien 

van thema’s die volgens de Duitse wet aan de ondernemingsraad moeten 

worden voorgelegd. In 2014 zullen verkiezingen voor een nieuwe 

Ondernemingsraad plaatsvinden.
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Stakeholdermanagement

We vinden een goede relatie met onze omgeving van groot belang en gaan 

daar heel bewust mee om. We hebben een speciaal model voor ‘stakeholder-

management’ ontwikkeld, waarin we beschrijven hoe we willen omgaan met 

alle personen en organisaties die van invloed kunnen zijn op onze activiteiten. 

Als belangrijkste stakeholders onderscheiden we onder meer de landelijke 

politieke vertegenwoordiging, (regionale) overheden, toezichthouders, 

aandeelhouder, klanten, leveranciers, omwonenden, de media en natuur- en 

milieuorganisaties. We streven ernaar een juiste afweging te maken tussen de 

belangen van alle betrokkenen.

We participeren in vele lokale, nationale en internationale overlegstructuren, 

waarin we structureel een dialoog voeren met de belangrijkste stakeholders, 

zoals EnergieNed, Marcogaz en IGU. 

We zijn eigenaar en beheerder van een van de meest uitgebreide en fi jnmazige 

gastransportnetwerken ter wereld. Ruim 15.500 kilometer leidingen liggen in 

de Nederlandse en Duitse bodem, onder een van de dichtstbevolkte gebieden 

ter wereld. Vanuit dat gegeven hebben we een goede reputatie opgebouwd ten 

aanzien van omgevingsbewust handelen. We betrekken de omgeving waarin 

we werkzaamheden uitvoeren zo veel mogelijk bij onze plannen. Daarvoor 

creëren we mogelijkheden om te komen tot een dialoog, zoals bijvoorbeeld 

informatie- en inspraakavonden en Open Dagen. We beschouwen de feedback 

en input van onze stakeholders bij de deze overlegmomenten als zeer 

waardevol. 

Structurele stakeholderdialoog

Met onze klanten, shippers en rechtstreeks op ons netwerk aangesloten 

bedrijven, onderhouden we structureel nauwe contacten in reguliere 

bijeenkomsten die wij jaarlijks voor deze groepen organiseren. In 2012 heeft 

GTS wederom deze zogenaamde ‘Shippermeetings’ en ‘Industriedagen’ 

georganiseerd. Deze platforms dienen als informatiebijeenkomst en als net-

werkbijeenkomst voor de betrokken stakeholders. Tijdens deze bijeenkomsten 

wordt met klanten van gedachten gewisseld over ontwikkelingen in de 
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gasmarkt en ontwikkelingen binnen GTS. Op verzoek van de klanten van 

GTS zijn aan het programma van deze bijeenkomsten diverse interactieve 

workshops toegevoegd. Deze worden goed gewaardeerd.

GTS streeft ernaar haar klanten zo effi ciënt en professioneel mogelijk te 

bedienen. Daarom is het afgelopen jaar veel zorg besteed aan de dienstverle-

ning. De klantengroep van GTS groeit nog steeds en wordt diverser. Om het 

breder wordende scala aan vragen effi ciënt te beantwoorden is de website 

gebruiksvriendelijker gemaakt en is een Customer Desk ingesteld in september 

2012. Voor vragen aan GTS kunnen klanten nu mailen en bellen met deze 

Customer Desk. Terugkoppeling van klanten leert dat de eerste ervaringen 

hiermee positief zijn. 

De vernieuwde website biedt tal van voordelen ten opzichte van de oude: de 

zoekfunctionaliteit is sterk verbeterd waardoor de bezoeker gemakkelijker 

informatie kan vinden. Daarnaast zijn de producten en diensten overzichtelij-

ker ingedeeld en zijn FAQ’s toegevoegd. Bovendien heeft GTS in een speciaal 

gedeelte van haar website ruimte ingericht om stakeholders te informeren over 

nieuwe ontwikkelingen.

Klanttevredenheidsonderzoek

Voor de dienstverlening over 2012 ontving GTS van haar klanten een score 

van 7,2. Dat blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat GTS in 

september 2012 heeft gehouden. Als verbeterpunten werden door de klanten 

genoemd de vindbaarheid van informatie via de website en de bereikbaarheid 

van de frontoffi ce en backoffi ce van GTS. Door de introductie van de nieuwe 

website en de Customer Desk verwacht GTS dat ze haar dienstverlening op deze 

punten zal verbeteren; ze zal monitoren of dat inderdaad het geval is.

Stakeholdermanagement Gasunie Deutschland

In Duitsland is op 1 oktober 2012 de Kooperationsvereinbarung IV, KoV IV 

van kracht geworden. Daarin waren grote wijzigingen noodzakelijk naar 

aanleiding van amendementen van de regulator, facturering, kredietwaardig-

heidsonderzoeken en enkele andere aspecten. 

Alle betrokken stakeholders werden in 2012 actief geïnformeerd over 
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geplande projecten in het kader van het Integrated Open Season. Het betrof 

vooral stakeholders die betrokken zijn bij de bouw van compressorstations, 

waaronder omwonenden en (lokale) overheden.

Stakeholderdilemma’s
In ons werk hebben we continu te maken met het afwegen van de belangen van 

stakeholders, zoals klanten en omgeving. We breiden ons netwerk alleen uit als 

onze klanten daarom vragen, met als uiteindelijke doel het vergroten van de 

leveringszekerheid op het gebied van aardgas. 

De werkzaamheden die daaruit voortkomen gaan soms gepaard met overlast 

voor de omgeving. Dat leidt tot dilemma’s, die elke keer weer een goede 

belangenafweging vergen, naast een goede dialoog met de rechtstreeks 

betrokkenen. 

We plannen leidingprojecten zo effi ciënt mogelijk, om de kosten voor onze 

klanten zo laag mogelijk te houden. Het belang van effi ciency voor onze 

klanten staat soms haaks op de belangen van de omgeving, die (tijdelijke) 

overlast kan ondervinden van onze werkzaamheden. We proberen daarin goede 

afwegingen te maken door de belangrijkste stakeholders zo vroeg mogelijk bij 

de plannen te betrekken.

Dilemma: project Compressorstation Wijngaarden

Vanwege de komst van vloeibaar aardgas op de Maasvlakte en een nieuwe 

leiding naar Zeeland, was nabij Wijngaarden een nieuw compressorstation 

nodig. Dit stuitte op weerstand in de omgeving, zowel bij de lokale overheid 

als bij belangengroepen en burgers. Aangezien wij veel belang hechten 

aan effi ciency om de kosten voor onze klanten zo laag mogelijk te kunnen 

houden, stelde dit ons voor een dilemma. We hebben 18 alternatieve locaties 

onderzocht, waarbij Wijngaarden als beste uit de bus bleef komen. Wij hebben 

vervolgens de dialoog gezocht met alle betrokken partijen. In overleg werd 

afgesproken het compressorstation zoveel mogelijk landschappelijk in te 

passen en dit te doen in samenspraak met omwonenden en belangengroepen. 

Met de provincie en gemeente werd hiervoor een samenwerkingsovereen-

komst gesloten. De genomen maatregelen leidden ertoe dat de directe kosten 
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voor ons stegen, maar dat het station op afzienbare termijn gerealiseerd 

kon worden. Daardoor konden we voldoen aan onze contracten en aan het 

uitgangspunt om onze infrastructuur zo effi ciënt mogelijk te bouwen. De 

lessons learned uit Wijngaarden zijn ook meegenomen in het relatiemanage-

ment rond de nieuwbouw van een compressorstation in Quarnstedt (nabij 

Neumünster in Duitsland).

Dilemma: leidingaanleg in een bosrijk gebied 

Wanneer een transportleiding aangelegd wordt, moet deze worden ingepast 

in de Ruimtelijke Ordening. Om de bodem zo effi ciënt mogelijk te benutten 

kennen we in Nederland het zogenaamde ‘bundelingsprincipe’. Dat betekent 

dat alle leidingen die aangelegd worden – of dat gasleidingen of waterleidingen 

zijn – gebundeld moeten worden aangelegd, ook als het een bosrijk gebied 

betreft. Bij de geplande aanleg van een gastransportleiding in Limburg 

moesten we vanwege dit bundelingsprincipe een bosgebied kruisen. Om de 

leiding te kunnen leggen, was een tijdelijke werkstrook van ongeveer 40 meter  

breed nodig. We hebben hierover overlegd met de belangrijkste stakeholders: 

de gemeente, Bosgroep Zuid en direct betrokkenen zoals omwonenden. Op 

basis van dit overleg hebben we onze plannen aangepast. Om de overlast 

voor de omgeving te beperken hebben we de kapwerkzaamheden vervroegd; 

zo konden deze worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden die 

Bosgroep Zuid al voor dat gebied had gepland. Daarnaast hebben we met de 

gemeente en Bosgroep Zuid een inrichtingsplan van dit gebied gemaakt voor 

als de leiding is aangelegd. Hierbij hebben we rekening gehouden met dier- 

en plantensoorten die in dit gebied van oudsher voorkomen. We hebben niet 

alleen bosranden aangelegd, maar ook heidebiotopen voor onder andere de 

zandhagedis.

De leidingaanleg is medio 2012 voltooid.
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Klachtenafhandeling
We houden bij het uitvoeren van onze activiteiten zo veel mogelijk 

rekening met onze omgeving. Mochten er onverhoopt toch klachten bij ons 

binnenkomen telefonisch, via e-mail of anderszins, dan worden deze op een 

centraal punt in het bedrijf (afdeling Corporate Communicatie) verzameld en, 

in overleg met de betrokken afdeling, afgehandeld. We streven ernaar om dat 

zo snel mogelijk en naar tevredenheid van alle betrokken partijen te doen.

Maatschappelijke betrokkenheid
We leveren vanuit ons MVO-beleid een actieve bijdrage aan de samenleving. 

Onze belangrijkste speerpunten op dit gebied zijn jeugd, sport, cultuur en 

onderwijs. Onze bijdrage vindt plaats op verschillende manieren. Sponsoring 

en donaties maken hiervan deel uit. Die zijn met name gericht op het 

ondersteunen van sportactiviteiten voor de jeugd en culturele evenementen 

in regio’s waar we actief zijn. Ook het verzorgen van lezingen op middelbare 

scholen en universiteiten, onder andere over MVO, hoort bij ons beleid. We 

stellen regelmatig gratis ons hoofdkantoor en onze cateringfaciliteiten ter 

beschikking van (studenten)organisaties waarbij ook wij een zeker belang 

of relatie hebben. Ook sponsoren we studentenevenementen door het gratis 

beschikbaar stellen van producten die verbonden zijn aan de organisatie van 

congressen.

Jaarlijks geven we vele studenten de mogelijkheid om stage bij ons te lopen 

of af te studeren. In 2011 hebben 47 studenten van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt.

Bijenproject met Wageningen University Research (WUR)

Wilde bijen zijn belangrijk voor de agrarische sector, maar de bijensterfte 

neemt toe in Nederland. Dat komt onder meer omdat ze hun leefgebied steeds 

verder zien verdwijnen. Daarom hebben we samen met Wageningen UR de 

handen ineen geslagen om te kijken of we daar iets aan kunnen doen. We 

onderzoeken nu of industriële gebieden met enkele aanpassingen geschikt 

gemaakt kunnen worden als leefgebied voor wilde bijen. Een van onze locaties 

en verschillende leidingtracés zijn ingericht als leefgebied voor wilde bijen. 
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Daarbij is een bloemmengsel ingezaaid dat lang bloeit en er zijn nestgelegen-

heden aangebracht. Enkele van onze medewerkers zijn door een onderzoeker 

van Wageningen getraind om data te verzamelen, die door Wageningen 

worden verwerkt. Het project duurt drie jaar. Als blijkt dat we in onze opzet 

zijn geslaagd, zullen we kijken of we meer locaties op deze manier kunnen 

inrichten. 

Light Challenge

In 2012 hebben we besloten wederom te participeren in de Light Challenge, 

een wedstrijd voor studenten die in deze competitie worden uitgedaagd om 

innovatieve oplossingen te bedenken voor openbare verlichting. De volgende 

editie vindt plaatst in 2013. 

Scholenpakket

Wanneer grote infrastructurele werken worden gestart, zoals de aanleg 

van een leiding of de bouw van een locatie, gaat dit gepaard met veel zwaar 

verkeer. De chauffeurs zijn speciaal getraind op het gebied van veiligheid in 

druk bevolkte gebieden. Om de veiligheidsaspecten rondom deze transporten 

te verhogen hebben we een scholenpakket samengesteld dat we toesturen 

aan de basisscholen die zich rondom de werkzaamheden bevinden. We hebben 

daaraan een afl evering van het jeugdprogramma Het Klokhuis toegevoegd, 

waaraan we hebben meegewerkt. Hierin leggen we uit waarvoor gastransport 

dient en hoe dit op een veilige manier plaatsvindt.

De meeste middelen zijn voor iedereen toegankelijk op onze website.

Initiatieven medewerkers

Diverse van onze medewerkers ontplooien ook privé activiteiten op 

verschillende MVO-gebieden. Zo doen zij vrijwilligerswerk voor sportvereni-

gingen, ondersteunen zij culturele projecten, participeren ze in (regionale) 

politiek, spannen zij zich in voor de toepassing van duurzame energie en zetten 

ze zich in voor de leefbaarheid van hun omgeving.

In 2012 heeft een zevental collega’s het initiatief opgevat om de Alpe d’Huzes te 

fi etsen en zo veel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerstichting. We 

hebben ze daarbij van harte fi nancieel en qua middelen ondersteund. Het team 

heeft een topprestatie geleverd en maar liefst € 45.000 euro bij elkaar gefi etst.



41

Kunst

We geloven dat kunst in de kantooromgeving bijdraagt een aangename 

werkomgeving voor onze medewerkers. We hebben een bedrijfskunstcollectie, 

met veel werk dat is gemaakt door jonge kunstenaars. Deze collectie hangt 

verspreid over onze kantoren in Nederland en Duitsland. 

Nacht van de Nacht

Op zaterdag 27 oktober 2012 vond het jaarlijkse evenement de Nacht van de 

Nacht plaats, dat wordt georganiseerd door de Stichting Natuur en Milieu 

en de Provinciale Milieufederaties. Het doel is enerzijds aandacht te vragen 

voor de negatieve invloed van verlichting op het leven van nachtdieren, 

anderzijds voor zuinig energiegebruik. Dit is een evenement waarin tal 

van bijzondere nachtelijke activiteiten voor het publiek worden georganiseerd, 

zoals speurtochten of sterren kijken. Onderdeel hiervan is een oproep aan het 

bedrijfsleven en overheden om deze nacht hun lichten te doven. Wij deden in 

2012 jaar voor de 7e keer mee.  

Budgetten

In 2012 hebben we de volgende budgetten besteed aan maatschappelijke 

betrokkenheid:

 Kunst: 31.000 euro;

 Sponsoring en donaties: 290.000 euro. 
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Gasunie Commitment voor Veiligheid, 

Gezondheid en Milieu

We hebben de uitgangspunten die we 

hanteren ten aanzien van veiligheid, 

gezondheid en milieu vastgelegd in 

het Gasunie Commitment voor Veiligheid, 

gezondheid en Milieu.

We geven veiligheid, gezondheid en 

milieu de hoogste prioriteit omdat 

het een voorwaarde is voor het 

voortbestaan van de onderneming.

Dit commitment past bij onze missie 

om te zorgen voor veilig, betrouwbaar 

en duurzaam gastransport. Het 

vermijden van risico’s tijdens de 

uitvoering van werkzaamheden is een 

kernelement bij al onze activiteiten.

Wij verbeteren voortdurend onze 

prestaties ten aanzien van veiligheid, 

gezondheid en milieu en passen daarbij 

nieuw ontwikkelde technieken en 

kennis toe. 

Norm
Wij voldoen aan hoge eisen voor 

veiligheid, gezondheid en milieu, 

zodat eigen medewerkers, derden die 

voor ons werkzaam zijn en het milieu 

worden beschermd.

Geen ongevallen, ernstige 
incidenten en 
leidingbeschadigingen
Ons doel is het voorkomen van alle 

ongevallen, ernstige incidenten en 

leidingbeschadigingen. We streven 

dat doel krachtig na. Ook buiten de 

werksituatie stimuleren wij Gasunie-

medewerkers veilig en gezond te leven.

Bij activiteiten brengen wij vooraf de 

veiligheids- en gezondheidsrisico’s in 

kaart. Wij zullen adequate maatregelen 

treffen om die risico’s weg te nemen.

Wij handhaven de veiligheid en 

betrouwbaarheid van het gastrans-

portnetwerk op het niveau van onze 

eigen standaard en overeenkomstig 

de wettelijke eisen voor externe 

veiligheid.

In samenwerking met alle betrokken 

partijen zullen wij het aantal lei-

ding-beschadigingen door derden 

terugdringen.

Verminderen milieubelasting
Wij zorgen ervoor dat al onze 

activiteiten vanuit milieuoogpunt 

verantwoord worden uitgevoerd. Wij 

gaan effi ciënt met ons energiever-

bruik om en zullen de uitstoot van 
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schadelijke stoffen beperken. Wij 

verminderen de hoeveelheid afval en 

stimuleren hergebruik.

Met andere bedrijven uit onze branche 

streven we naar standaarden voor onze 

industrie op basis van zelfregulering.

Duurzaam ondernemen
Wij zijn bereid een bijdrage te leveren 

aan de beheersing en oplossing van 

maatschappelijke vraagstukken die te 

maken hebben met onze activiteiten.

Wij leveren een bijdrage aan de overgang 

naar een duurzame energievoorziening. 

We ondersteunen de essentiële rol die 

aardgas in een duurzame energie-

voorziening heeft, dankzij het feit dat 

het fl exibel ingezet kan worden en een 

stabiele basis vormt voor de energie-

voorziening als geheel. 

Verantwoordelijkheid en 
verantwoording
De Raad van Bestuur blijft op de 

hoogte van belangrijke gebeurtenissen 

op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en milieu en ziet erop toe 

dat het managementsysteem voor 

veiligheid, gezondheid en milieu goed 

functioneert en dat de regels worden 

nageleefd. De Raad zorgt ervoor dat de 

inzet van mensen en middelen zodanig 

is dat aan deze afspraken kan worden 

voldaan. De Raad zal zich publiekelijk 

verantwoorden met betrekking tot de 

naleving van dit commitment.

Het management is verantwoorde-

lijk voor de ontwikkeling van kennis, 

vaardigheden en motivatie van de 

medewerkers. Het management ziet 

erop toe dat dit commitment en de 

wet- en regelgeving worden nageleefd.

Iedere Gasunie-medewerker en iedere 

medewerker van derden werkzaam 

voor Gasunie, is persoonlijk ver-

antwoordelijk voor naleving van 

dit commitment en van de wet- en 

regelgeving. Dit is een belangrijke 

voorwaarde voor alle dienstverbanden 

en contracten.
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Veiligheid, Gezondheid en Milieu Algemeen
De bedrijfsactiviteiten die kenmerkend zijn voor onze sector, zoals het 

leggen van leidingen, het bouwen van gasinstallaties, het op druk brengen, 

transporteren en mengen van aardgas, het meten en regelen van gasstromen, 

het reduceren van de gasdruk en het onderhoud aan installaties, beïnvloeden 

het milieu. Voor deze activiteiten is energie nodig, dus er vindt emissie plaats. 

Daarnaast worden bepaalde stoffen gebruikt zoals glycol en smeerolie zodat 

gastransportinstallaties veilig kunnen functioneren. De werkzaamheden 

op onze kantoren hebben tevens een beperkte invloed op het milieu. Deze 

invloed willen we tot een minimum beperken. We hebben daarvoor een beleid 

opgesteld, dat is uitgewerkt in milieudoelstellingen, die onder het hoofdstuk 

Milieu nader worden toegelicht.

Onze prioriteit ligt bij het realiseren van een gezonde en veilige werkomgeving 

voor onze medewerkers en bij het minimaliseren van risico’s voor de omgeving. 

Daarnaast besteden we in onze bedrijfsvoering aandacht aan het milieu en 

aan duurzaamheid. Ten aanzien van onze veiligheidsprestaties willen we bij de 

beste van de internationale gasinfrastructuurbedrijven blijven behoren. Uit de 

resultaten van Europese benchmarks met vergelijkbare gastransport-

ondernemingen, blijkt dat we deze positie ook daadwerkelijk innemen. We 

streven ernaar deze positie te behouden.

Om te waarborgen dat de zorg voor milieu wordt meegenomen in alle relevante 

bedrijfsprocessen is ons milieuzorgsysteem gecertifi ceerd conform ISO 14001 

voor wat betreft het onderdeel milieu. In 2012 heeft de periodieke hercertifi ce-

ring plaatsgevonden, bij zowel Gasunie in Nederland als Gasunie in Duitsland. 

Om onze VGM-prestaties te kunnen beoordelen rapporteren we periodiek en 

voeren we stelselmatig analyses uit om te leren van onze prestaties. Kritische 

prestatie-indicatoren zijn onder meer letselgevallen met een medische 

handeling, ziekteverzuimpercentage en -frequentie, leidingincidenten (externe 

veiligheid) en milieuafwijkingen. Daarnaast hanteren wij een top-10 van meest 

voorkomende risico’s. Voor elk van deze risico’s zijn presentaties gemaakt die 

worden gebruikt om het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers verder te 

vergroten. 
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Om de interne veiligheidscultuur verder te versterken heeft het Veiligheids-

support team, dat bestaat uit medewerkers met veel operationele praktijk-

ervaring die dicht bij de werkvloer staan, in 2012 verschillende activiteiten 

uitgevoerd. Het Veiligheidssupport team heeft als doel om de praktische 

implementatie van beleidsdoelstellingen op de werkvloer te verzorgen.

In één van de bijlagen achter in dit verslag is een overzicht opgenomen van 

onze resultaten ten aanzien van onze kritische prestatie-indicatoren in 2012. 
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Veiligheid

Arbeidsveiligheid
Veiligheid van medewerkers

We besteden veel aandacht aan het creëren van een gezonde en veilige 

werkplek. In ons HRM-handboek hebben we daarvoor voorschriften 

opgenomen, zowel ten aanzien van arbotechnisch verantwoorde arbeids-

plaatsen voor kantoorpersoneel, als voor medewerkers in het veld. Een goede 

uitrusting ten aanzien van noodzakelijke beschermingsmiddelen maakt 

daarvan onderdeel uit.

Ons veiligheidsbeleid kenmerkt zich door een proactieve benadering ter 

voorkoming van ongevallen tijdens werkzaamheden, zowel bij ons eigen 

personeel als bij personeel van derden. Iedereen die voor ons werkt, is verplicht 

dit volgens de Arbowet en onze eigen aanvullende eisen te doen. Daarnaast 

stellen we bij meldingen met betrekking tot ongevallen, incidenten, milieu-

afwijkingen en gevaarlijke situaties vast welke maatregelen noodzakelijk zijn 

om vergelijkbare voorvallen in het vervolg te voorkomen. Het gaat hierbij om 

vervangingen en aanpassingen aan het gastransportsysteem, voorlichting 

aan en instructie van medewerkers, overleg met en toezicht op derden over te 

volgen regels en procedures, aanpassing van werkmethodes, aanpassing van 

regels en procedures en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

In het verslagjaar is opnieuw veel aandacht besteed aan het stimuleren van 

veilig gedrag bij ons personeel en het verbeteren van onze veiligheidscultuur. 

In 2012 heeft zich bij eigen medewerkers in Nederland géén verzuimongeval 

voorgedaan (2011: 1). Bij Gasunie Duitsland hebben zich in 2012 twee ongevallen 

met verzuim voorgedaan (2011: geen), waarvan één bij eigen personeel en één 

bij derden.

We registreren ook het aantal potentieel ernstige gebeurtenissen die goed zijn 

gegaan maar ernstig hadden kunnen afl open (PE’s). In 2012 zijn er 17 van deze 

potentieel ernstige gebeurtenissen geregistreerd, in 2011 waren dit er 121.
1  In het voorgaande verslag rapporteerden we alleen over het aantal HPE’s (high potential events: potentieel ernstige gebeurtenissen), 
dat 6 bedroeg in 2011. Vanaf dit jaar rapporteren we over het aantal PE’s (potential events). Dat omvat naast potentieel ernstige 
gebeurtenissen ook de minder ernstige gebeurtenissen die gevolgen hadden kunnen hebben, maar die goed zijn afgelopen.



48

Omdat we willen dat onze medewerkers niet alleen op de werkplek maar ook 

onderweg veilig handelen, hebben we in onze gedragscode regels opgenomen 

ten aanzien van telefoneren tijdens het autorijden. Daarin hebben we een 

algemeen verbod opgenomen, ook op handsfree bellen. Slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen (calamiteiten) mag hiervan worden afgeweken.

De in 2011 geïntroduceerde Golden Rules of Safety ontwikkeld zijn in 2012 verder 

binnen onze organisatie geïmplementeerd. Ook is hiervoor een speciale 

website gelanceerd, zowel voor ons eigen personeel als voor medewerkers van 

derden. Deze regels gelden voor iedereen in ons bedrijf inclusief inleenkrachten 

en personeel van derden. Ze hebben tot doel binnen het hele bedrijf het risico- 

en veiligheidsbewustzijn verder te verbeteren. 

Managers spelen een belangrijke rol bij het creëren van veilige werk-

omstandigheden en hebben grote invloed op de veiligheidscultuur. Daarom is 

er naast de naast de Golden Rules voor medewerkers ook een Management code 

VGM ontwikkeld.

Veiligheidstrainingen

Niet alleen medewerkers in het veld volgen trainingen op het gebied van 

veiligheid, ook kantoorpersoneel, indien dat voor hun werkzaamheden 

wenselijk is. In 2012 werden de volgende trainingen gevolgd: heftruck-

training, veilig werken op grote hoogte en het veilig bevrijden van 

opgesloten liftpassagiers.

Veiligheid bij aannemers 

We spannen ons actief in om veiligheid ook bij derden en aannemers te 

vergroten. Het aantal incidenten bij aannemers ligt hoger dan bij onze eigen 

medewerkers en is ernstiger van aard, mede door de aard van het werk. Daarom 

hanteren wij zeer strenge voorschriften. Ook in het verslagjaar hebben wij 

verscherpt toezicht gehouden op de werkzaamheden van onze aannemers. Bij 

aannemers, regie- en inleenpersoneel en stagiairs in Nederland hebben zich in 

2012 vijf letselgevallen met verzuim voorgedaan (2011: zeven). De veiligheid van 

werknemers en contractors blijft ook in 2013 een belangrijk aandachtspunt. 

We zullen het komende jaar onze Golden Rules of Safety gebruiken om de 

communicatie met aannemers hierover te verbeteren.
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Letselgevallen met verzuim 

Het aantal letselgevallen met verzuim bij onze aannemers is met 1,7 

ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren bij Gasunie Nederland 

licht gestegen ten opzichte van 2011 (1,5). Dat komt omdat in 2012 minder 

uren werden gemaakt dan in 2011. Het aantal letselgevallen met verzuim voor 

eigen medewerkers per miljoen gewerkte uren is bij Gasunie Nederland op 

nul uitgekomen. Het totaal voor Gasunie Nederland (eigen medewerkers en 

aannemers) per miljoen gewerkte uren is 0,8. Het aantal letselgevallen met 

verzuim voor eigen personeel bedroeg in 2012 één bij Gasunie Deutschland, in 

Nederland 0. Bij aannemers waren er in 2012 7 letselgevallen met verzuim (5 bij 

Gasunie Nederland en 2 bij Gasunie Duitsland). 

Reportable letselgevallen

Onder reportable letselgevallen verstaan we alle letselgevallen met dodelijke 

afl oop, verzuim, vervangend werk of een medische (niet EHBO-) handeling. In 

2012 hadden we hiervoor (net als in 2011) een bedrijfsbrede target. Het aantal 

reportable letselgevallen per miljoen gewerkte uren is in het verslagjaar met 2,5 

ruim onder de target van < 5,0 gebleven (in 2011: 4,3). Dit is het beste resultaat 

sinds we zijn begonnen met het op deze manier registreren van reportables 

(vanaf 2006). Opvallend is dat er het laatste kwartaal van 2012 geen enkel 

reportable letselgeval is gerapporteerd. Ook dit heeft zich nog niet eerder 

voorgedaan.

Veiligheid van leidingen en installaties
Veilig beheer en onderhoud 

Operational excellence is een essentieel onderdeel van onze license to operate. Het 

beheren en onderhouden van het gastransportnetwerk om gas op een veilige, 

betrouwbare, effi ciënte en duurzame manier te kunnen transporteren maakt 

deel uit van dit proces, evenals het naleven van wetten, regels en plaatselijke 

eisen. Een speciaal onderdeel van het onderhoudsproces is het inspecteren van 

het leidingnetwerk met robots (intelligent pigs) en directe inspecties. Naast het 

geven van voorlichting, het plaatsen van markeringspalen boven de leidingen 

en het houden van zichtinspecties, inspecteren we het tracé door middel van 

inspectievluchten per helikopter.
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Installaties 

Onze (transport)installaties voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving 

stellen aan externe veiligheid. In onze veiligheidsrapportages wordt hierover 

transparant gerapporteerd. Voor grote locaties geldt eveneens een rappor-

tageplicht in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en/

of de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE). Ons beleid met 

betrekking tot risico’s hebben we vastgelegd in het Preventiebeleid Zware 

Ongevallen (PBZO), dat voor alle medewerkers beschikbaar is.

Leidingintegriteit 

Om ondergrondse leidingen in goede conditie te houden, nemen we zowel 

preventieve als repressieve maatregelen. Bovengrondse pijpleidingen worden 

gecoat en regelmatig aan zichtinspecties onderworpen. Ondergrondse 

leidingen worden gecoat en kathodisch beschermd tegen corrosie. We voeren 

doorlopend inspecties uit om de integriteit van het transportsysteem te 

bewaken. We inspecteren de leidingen ook inwendig met intelligent pigs, die 

door de gasstroom worden meegenomen in de leiding. De pigs verzamelen 

gegevens die we gebruiken om eventuele aanpassingen in het net door 

te voeren. In 2012 hebben we 12 HTL-leidingen met een totale lengte van 

295 kilometer inwendig geïnspecteerd en 15 RTL-leidingen met een totale 

lengte van 280 kilometer. Daarnaast werd nog eens ruim 80 kilometer leiding 

die niet met behulp van de robots kon worden geïnspecteerd, gecontroleerd 

met bovengrondse inspectiemethodes in het kader van External Corrosion Direct 

Assessment (ECDA). ECDA is een door ons ontwikkelde integriteitsaanpak voor 

de inspectie van leidinggedeeltes die niet (goed) pigbaar zijn.

Zonering buisleidingen 

In Nederland is het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB) en de 

bijbehorende regeling op onze leidingen van toepassing. In dit besluit is 

geregeld dat buisleidingen met gevaarlijke stoffen moeten worden opgenomen 

in bestemmingsplannen (inclusief de bijbehorende belemmeringenstrook 

en een aanlegvergunningstelsel in die strook ter bescherming van leidingen 

en de energievoorziening). Daar waar kwetsbare bestemmingen zich niet 

laten verenigen met de risico’s van ter plaatse aanwezige aardgasleidingen 

(berekend conform de regels van het BEVB), nemen we maatregelen om de 
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situatie in overeenstemming te krijgen met de vereisten van het BEVB. De 

planning is om eind 2013 alle knelpunten opgelost te hebben, zoals het BEVB 

vereist. 

Leidingincidenten 

Om veilig en betrouwbaar gastransport te kunnen waarborgen, is de 

ongestoorde ligging van onze infrastructuur van cruciaal belang. We spannen 

ons in om het ongewenst vrijkomen van aardgas door beschadigingen aan 

onze gasinfrastructuur zoveel mogelijk te voorkomen. 

In 2012 hebben we als gevolg van mechanische grondwerkzaamheden vijf 

beschadigingen geregistreerd, waarvan één met gasuitstroom in ons regionaal 

transportnet (in 2011 waren dat er zes, waarvan ook één met gasuitstroom). 

Het resultaat valt ruim binnen onze norm van tien schades. Daarnaast hebben 

zich door constructiemanco’s drie leidingbeschadigingen met zeer beperkte 

gasuitstroom voorgedaan.

Bij Gasunie in Duitsland heeft zich in 2012 geen leidingbeschadiging als gevolg 

van graafwerkzaamheden voorgedaan (2011: één).

Voorkomen schade aan leidingen door graafwerkzaamheden derden 

Graafwerkzaamheden vormen de belangrijkste oorzaak van beschadigingen 

aan ons ondergrondse leidingnetwerk. Volgens de Wet Informatie uitwisseling 

Ondergrondse Netten (WION) zijn grondroerders verplicht graafwerkzaam-

heden van te voren te melden; dat kan bij het Kadaster met het systeem 

KLIC-online. Het totale aantal KLIC-meldingen is in 2012 toegenomen ten 

opzichte van 2011. De WION lijkt hierop een positief effect te hebben.

Het niet of onvolledig melden van graafwerkzaamheden blijft nog steeds 

de grootste oorzaak van incidenten aan ons transportnet. De wijze waarop 

Agentschap Telecom invulling geeft aan de handhaving, heeft bijgedragen 

aan een verbetering van de KLIC-discipline; verdere verbeteringen op dit punt 

blijven echter nodig.

Wij participeren in VELIN, de Vereniging voor Leidingeigenaren in Nederland. 

VELIN zet zich in voor uniformiteit in de communicatie over voorzorgsmaatre-

gelen bij graafwerkzaamheden. 
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Europese benchmark leidingincidenten 

Europese gastransportbedrijven registreren hun leidingincidenten op dezelfde 

manier, daarom kunnen onze prestaties ten aanzien van dit onderdeel van 

de gastransportketen goed worden vergeleken met die van andere bedrijven. 

Ten aanzien van leidingincidenten met gasuitstroom scoren wij beter dan het 

Europese gemiddelde (bron: database van de European Gas Pipeline Incident 

Data Group (EGIG).

Beveiliging
We beschermen onze gastransportinfrastructuur tegen ongewenste invloeden, 

zowel van buitenaf als van binnenuit. Onze beveiliging is zo ingericht dat we 

in alle redelijkheid aan de missie en strategie van onze onderneming kunnen 

voldoen. De doelstelling van ons beveiligingsbeleid is: het voorkomen en 

beperken van beveiligingsincidenten door de bescherming van processen, 

assets, personen en ongeoorloofd gebruik van of toegang tot bedrijfsmiddelen. 

Ons beleid richt zich vooral op het beschermen van de vitale infrastructuur. Ons 

beleid voldoet aan internationale standaarden op dit gebied.

Als onderdeel van verantwoord ketenbeheer en het stimuleren van management- 

standaarden op het gebied van beveiliging nemen we deel aan de Gas 

Infrastructure Europe Security Group en het Thematic Network Critical Energy 

Infrastructure Protection.

2008 2009 2010 2011 2012

Gasunie EGIG

0,365   0,359   0,352   0,344
0,347   0,336   0,327   0,32     0,318
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Duurzaamheid
We staan voor grote uitdagingen op energiegebied. Er is wereldwijd een 

toenemende vraag naar energie. Tegelijk verandert het klimaat als gevolg van 

de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Daarom is een transitie naar een 

duurzame energievoorziening noodzakelijk. We willen hieraan een actieve 

bijdrage leveren. Wij geven op twee manieren vorm aan ons duurzaamheids-

beleid: door het ontwikkelen van businessactiviteiten enerzijds, anderzijds 

door het verminderen van onze eigen footprint. Met ons beleid dragen we bij 

aan de overheidsdoelstellingen: 20% minder CO2 in 2020, een jaarlijkse energie-

besparing van 2% en 16% duurzame energieopwekking in 2020.

Businessactiviteiten

Wij vinden dat economie en ecologie hand in hand moeten gaan. We 

ontwikkelen activiteiten die zowel bijdragen aan onze bedrijfseconomische 

doelstellingen als aan de verduurzaming van de energievoorziening. Gas heeft 

daarin een markante, verbindende rol te spelen en wij willen die met onze 

infrastructuur mogelijk maken. We maken ons als onderdeel hiervan sterk voor 

de opkomst van groen gas als effi ciënte duurzame energieoptie.

Groen gas

Het is de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2030 vijf miljard m3  

(48,8 miljard kWh) groen gas deel te laten uitmaken van het gasverbruik. 

Wij zijn actief zowel op het gebied van de invoeding van groen gas als op 

het gebied van certifi cering. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de 

ontwikkelingen van de groengasmarkt in Nederland. Voortbouwend op onze 

sterke infrastructuur, zetten we daarmee een volgende stap in de richting van 

een duurzame energievoorziening. 

Biogas uit vergisting en vergassing heeft een enorm productiepotentieel voor 

de toekomst. Bij een toenemende productie van biogas kunnen zogenaamde 

groengashubs ontstaan, verzamelpunten waarop biogasproducenten 

aangesloten zijn. Daar wordt het biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit, zodat 

het via ons gastransportnetwerk en de regionale netwerken uiteindelijk als 

groen gas bij de gebruiker terechtkomt. 

Investeren in een nog niet goed ontwikkelde markt brengt per defi nitie risico’s 
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met zich mee. Maar omdat we de ontwikkeling van een groengasmarkt 

willen helpen bevorderen, hebben we - samen met anderen - mogelijkheden 

ontwikkeld om groen gas veilig in ons net op te nemen. 

Vanuit de markt is veel belangstelling om gas in te kunnen voeden in ons 

landelijke transportnet, ook in de vorm van groen gas hubs. Ook daarin spelen 

we een faciliterende rol, onder andere door middel van deelname aan de 

Taskforce Groen Gas. 

We nemen deel in Groen Gas Nederland (GGNL), opgericht in 2011. GGNL is een 

stichting die de productie en afzet van groen gas in Nederland wil versnellen 

door het bundelen van kennis op het gebied van de productie, opwerking 

en invoeding van groen gas. Deelname hierin past goed in onze duurzaam-

heidsstrategie. GGNL heeft als concrete target om binnen twee jaar zoveel 

projecten op het gebied van groen gas te ondersteunen, dat door toedoen van 

GGNL in 2014 in totaal 300 miljoen m3  (2.930 miljoen kWh) groen gas wordt 

geproduceerd.

We hebben een overeenkomst gesloten met het Russische gasbedrijf Gazprom 

en de Russische bedrijven Eurotechnika (landbouwtechnologie) en 

BioGazEnergostroy Corporation (biogasverwerking) om tot een gezamenlijk 

project voor de ontwikkeling van groen gas in Rusland te komen. Het doel is 

om de groengasproductie in Rusland verder te ontwikkelen en - gecertifi ceerd 

en wel - voor Europa beschikbaar te maken. De deelnemende bedrijven hebben 

afgesproken de mogelijkheid te onderzoeken voor de oprichting van een joint 

venture in Rusland voor het uitvoeren van een pilot project. Dat moet zich 

richten op de ontwikkeling van groen gas in Rusland, op de certifi cering van 

het gas en de export ervan naar Nederland en Europa. Het opstellen van een 

business plan dat de hele keten van groen gas - van biomassa tot eindverbruiker 

- moet dekken, maakt ook onderdeel uit van de overeenkomst. Daarbij komen 

ook juridische en organisatorische vraagstukken aan bod.

Samen met twee andere onafhankelijke Europese gasinfrastructuuronderne-

mingen, het Deense Energinet.dk en het Belgische Fluxys, heeft Gasunie de 

ambitie geformuleerd van een CO2-neutrale gasvoorziening in het jaar 2050. 

De bedrijven willen hun gasinfrastructuur inzetten als instrument voor de 
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ontwikkeling van een koolstofarme Europese economie. De manier waarop kan 

per bedrijf verschillen, afhankelijk van de specifi eke energiesituatie per land 

en de combinatie van opties waarvoor men kiest. Gasunie zet daarbij in eerste 

instantie in op groen gas, power-to-gas en small-scale LNG als kansrijke routes.

Vertogas

Vertogas is een van onze dochterondernemingen. Het is een zelfstandig en 

onafhankelijk bedrijf, dat door de ontwikkeling van een certifi catensysteem 

voor groen gas de handel in groen gas faciliteert. Vertogas-certifi caten geven 

vanaf de eerste uitgifte in 2009 aan waar het groene gas is geproduceerd en 

welke soorten biomassa daarbij zijn toegepast. Handelaren en afnemers van 

groen gas hebben hierdoor de zekerheid dat het om écht groen gas gaat.

Een erkend groengascertifi catensysteem is een van de randvoorwaarden voor 

de verdere vorming van een groengasmarkt.

Bij de lancering van de stichting Groen Gas Nederland op 6 september 2011 werd 

door minister Verhagen bekend gemaakt dat Vertogas een wettelijke basis in 

de Gaswet krijgt.

In 2012 is het aantal geregistreerde partijen die gebruik maken van de groen-

gascertifi caten gestegen naar 19. Het gecertifi ceerde volume groen gas steeg 

van 15 miljoen m3  (146,5 miljoen kWh) in 2011 naar 26 miljoen m3  (254 miljoen 

kWh) in 2012. 

Rijden op groen gas

Bij rijden op groen gas komt minder CO2 en fi jnstof vrij dan bij andere 

brandstoffen. Als onderdeel van ons footprintreductiebeleid, zijn we in 2012 

gestart met de vergroening van ons wagenpark. We zijn een pilot gestart met 

21 bedrijfswagens die worden ingezet voor onderhoud aan ons gastransport-

net. Ons doel is om uiteindelijk al onze 284 bedrijfsauto’s op groen gas te laten 

rijden. 

Ook geven we onze medewerkers die voor een lease-auto in aanmerking 

komen de mogelijkheid om een lease-auto op groen gas aan te schaffen; 

daarvan is in 2012 een aantal maal gebruik gemaakt. 
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Innovatie en ontwikkeling
Power-to-gas

Om de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken 

zijn nieuwe oplossingen voor de opslag en transport van energie nodig. Het 

aanbod van elektriciteit opgewekt uit wind en zon schommelt sterk, al naar 

gelang de weersomstandigheden. Soms is er teveel en soms weer te weinig. 

Power-to-gas brengt hier samen met bestaande gasinfrastructuur uitkomst. 

In een elektrolyse-installatie kan elektriciteit worden gebruikt om water te 

splitsen in zuurstof en waterstof. Door het waterstof samen te voegen met 

koolstofdioxide kan er methaan worden geproduceerd. Dit is een schoon en 

duurzaam proces.

Door middel van deze innovatieve technologieën kan uit duurzame energie 

waterstofgas en methaan worden gewonnen, dat vervolgens in de gasinfra-

structuur kan worden geïnjecteerd. Op die manier kunnen de overschotten 

van duurzame energie worden opgeslagen voor later gebruik en wordt 

overbelasting van elektriciteitsnetten voorkomen. Gas is makkelijk op te slaan 

en bovendien de goedkoopste vorm van energietransport. Hiermee komt 

aardgasinfrastructuur in een nieuwe rol: als opslagmedium voor duurzame 

energie. Wij zien dit als een belangrijke stap naar de energievoorziening van de 

toekomst. 

In 2012 hebben we samen met Greenpeace Energy de mogelijkheden 

onderzocht voor een Power-to-gas proefproject in Noord-Duitsland. Helaas 

bleek dat dit project fi nancieel niet haalbaar was. We onderzoeken nu andere 

mogelijkheden voor proefprojecten en investeren in onderzoek naar het 

omzetten van elektriciteit naar gas.

Ontwikkeling Smart Grids

Kleinschalige, duurzame energiebronnen (zoals wind en zon, maar ook 

biomassa in de vorm van groen gas) zullen naar verwachting in de toekomst 

een groter aandeel in de brandstofmix innemen. Integratie tussen de 

verschillende energiesystemen levert een optimale benutting op van de 

capaciteit van deze bronnen. Dat geldt voor zowel de benutting van deze 

energie, als de kosten en de CO2-uitstoot. Voor een goede afstemming tussen 

de vraag naar en het aanbod van energie zijn aan elkaar gekoppelde, intelligent 
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(digitaal) gestuurde energienetten, zogenaamde smart grids, essentieel. 

Aardgas speelt een belangrijke rol in deze smart grids vanwege zijn fl exibele 

inzetbaarheid.

De ontwikkeling van smart grid-concepten zorgt voor een slimmere inzet van 

energiebronnen en infrastructuur tegen relatief geringe kosten. Met smart 

grids kan de consument zijn energiebehoefte in huis beter sturen en zelf 

een energiebron kiezen: duurzaam als het beschikbaar is, anders de minst 

belastende fossiele brandstof. Op termijn kunnen consumenten met smart grids 

zelf ook zeer effi ciënt en duurzaam elektriciteit produceren met gas. Dankzij 

hun gasaansluiting hoeven ze geen dure  investeringen te doen in nieuwe 

elektriciteitsinfrastructuur, zoals dat bij een all-electric huis nodig zal zijn. 

We ondersteunen een aantal smart grid onderzoeks- en demonstratieprojec-

ten die de voordelen van gasoplossingen inzichtelijk maken. De belangrijkste 

projecten zijn: Power Matching City II, Flexinet en I-Balance. Deze projecten 

worden uitgevoerd in verschillende consortia, met partners uit industrie en 

wetenschap. 

Aardgasbuffer Zuidwending 

In 2011 is de aardgasbuffer Zuidwending in gebruik genomen. Deze installatie 

vangt het korte termijn verschil op tussen de vraag naar en het aanbod van 

aardgas. Voor Nederland is deze ondergrondse gasopslag uniek. Want het 

is de eerste keer dat aardgas wordt opgeslagen in ondergrondse zoutlagen. 

In het buitenland wordt deze wijze van gasopslag in zoutcavernes al langer 

toegepast. De gasopslag in Zuidwending is echter bijzonder omdat per caverne 

twee boorgaten zijn gerealiseerd. In Europa is deze techniek nog niet eerder 

toegepast. Doordat er twee boorgaten zijn, wordt de injectie- en uitzendca-

paciteit verdubbeld. De faciliteit is daardoor multicycle en heeft een zeer korte 

bedrijfstijd. Deze bijzondere fl exibiliteit vergroot de leveringszekerheid in 

Europa en zorgt ervoor dat aardgas nog effi ciënter kan worden ingezet. 

Ook tijdens de bouw van de aardgasbuffer zijn innovatieve technieken 

gebruikt. Zo is er gebruik gemaakt van een speciale workover-rig waarmee de 

gasbuizen in de cavernes zijn gebracht. 
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De constructie van een vijfde caverne is nog in volle gang. Deze caverne zal 

ongeveer anderhalf keer zo groot zal zijn als de grootste van de vier huidige 

cavernes en zal in 2013 in gebruik worden genomen.

Small scale LNG

Ook onderzoek naar innovaties zoals de toepassing van gas in de mobili-

teitsector en het mogelijk maken van Small Scale LNG vanuit Gate vallen 

onder onze businessactiviteiten. Bij Small Scale LNG wordt het LNG niet 

gasvormig gemaakt, maar verlaat het in vloeibare vorm en in kleine volumes 

de terminal. Dit LNG kan gebruikt worden voor industrieel gebruik, invoeding 

in kleinere geïsoleerde gasnetten of als brandstof voor de scheepvaart of zwaar 

wegtransport. 

Vopak en Gasunie hebben een intentieverklaring ondertekend voor de 

ontwikkeling van een nieuwe terminal. Deze krijgt een overslagcapaciteit van 

1,3 miljoen ton LNG per jaar. De terminal is gepland naast de in 2011 in bedrijf 

genomen Gate terminal voor grootschalige import van LNG. De nieuwe over-

slagterminal is bedoeld voor kleinschalige distributie van LNG naar schepen 

en tankstations voor vrachtwagens en bussen. Vanaf 2014 kunnen jaarlijks zo’n 

300 bunkerschepen terecht bij de terminal, voor de bevoorrading van kleine 

terminals in bijvoorbeeld het Wadden- en Noordzeegebied en het Rijnvaart-

gebied Rotterdam-Basel. 

In 2012 is hiervoor een overeenkomst met Shell gesloten als launching customer 

voor deze terminal.

De LNG-initiatieven van Vopak en Gasunie op de Maasvlakte zijn aanleiding 

geweest voor diverse aansluitende initiatieven voor de inzet van vloeibaar 

aardgas als schone alternatieve brandstof voor goederenvervoer. Zo hebben de 

provincie Groningen en de stichting Energy Valley de Taskforce LNG Noord-

Nederland opgericht, die binnen drie jaar een distributieketen wil opzetten 

voor de inzet van LNG in scheepvaart en vrachtverkeer. Dit kan bijdragen aan 

het terugdringen van vervuilende emissies en fi jnstof door stookolie en diesel 

in de noordelijke regio.
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Footprintreductie

We willen dat onze bedrijfsactiviteiten zo weinig mogelijk het milieu belasten 

(‘footprintreductie’), onder andere door het voortdurend verbeteren van onze 

energie-effi ciency en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen 

tijdens onze werkzaamheden.  

Het is onze ambitie om de emissie van CO2-equivalenten2 met 20% te reduceren 

in het jaar 2020 ten opzichte van 1990. Om aan deze ambitie invulling te geven 

is ook in 2012 een aantal maatregelen uitgevoerd, die nader worden beschreven 

in het hoofdstuk Milieu, onder Emissies. 

Een complete samenvatting van maatregelen ten aanzien van zowel de 

procesaanpak bij het verbeteren van de energie-effi ciency als het terugbrengen 

van methaanemissies is te vinden in ons rapport ‘Footprint bij Gasunie’. 

Het beschrijft de wijze waarop onze ambitie tot stand is gekomen en de 

uitgangspunten van onze footprintstrategie. 

Energie-effi ciency

Een onderdeel van footprintreductie betreft energie-effi ciency. Daarbij kijken 

we zowel naar mogelijkheden met betrekking tot het gastransportproces, als 

naar andere aspecten van de bedrijfsvoering zoals energie-effi ciency op onze 

kantoren.

We onderzochten in 2012 de mogelijkheden van voordrukverlaging, thermische 

isolatie van de warmtenetten en temperatuurverlaging op onze gasontvang-

stations. Op een gasontvangstation wordt de druk van aardgas aangepast 

naar de druk in het regionale distributienetwerk. Daarbij koelt het gas zoveel 

af dat er verwarming nodig is om het gas weer op de contractueel vastgelegde 

temperatuur te brengen. Jaarlijks is in Nederland voor deze verwarming zo’n 

30 miljoen kubieke meter aardgas nodig: dat is een aanzienlijke hoeveelheid. 

Daarom is onderzocht of dit effi ciënter kan. En dat kan: op Meet- & 

Regelstation Nederweert is tijdens een pilot een drukverlaging toegepast van 

2 bar gedurende de zomerperiode. Dat heeft op het gasontvangstation een 

brandstofgasbesparing en bijbehorende CO2-reductie opgeleverd van 

ongeveer 5%.

2  CO2- en CH4-emissies kunnen met behulp van de zogeheten Global Warming Potential (GWP) worden omgezet in een maat voor het 
versterkte broeikaseff ect, de zogenaamde CO2-equivalent-emissie. De GWP voor CO2 wordt op 1 gesteld en de GWP voor CH4 op 25.
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Daarnaast bestuderen wij hoe we de inzet van compressorunits en leiding-

schakelingen kunnen verbeteren, wat een mogelijk besparingspotentieel kan 

opleveren van enkele tientallen kiloton CO2-equivalenten. Op onze Meet- & 

Regelstations zijn we met een proef gestart waarbij een aanzienlijke energie-

besparing kan worden gerealiseerd.

Ten aanzien van energie -effi ciency op onze kantoren hebben we in 2012 diverse 

maatregelen doorgevoerd; deze worden verderop in het verslag beschreven in 

de paragraaf Kantooreffi ciency.

Methaanemissie

Een van de maatregelen die we toepassen om methaanemissies tijdens de 

werkzaamheden te beperken, is – daar waar mogelijk en haalbaar - de inzet van 

een mobiele hercompressor of een mobiele verbrandingsinstallatie. Hiermee 

kan het afblazen van gas bij werkzaamheden worden beperkt. 

In het hoofdstuk Milieu worden de besparingen die we met de inzet van 

hercompressie hebben bereikt, toegelicht, evenals onze concrete inspanningen 

op het gebied van energie-effi ciciency. 

Impact activiteiten op mens, milieu en samenleving

Onze activiteiten hebben impact op mens, milieu en samenleving. We zijn ons 

hiervan bewust en proberen deze impact tot een minimum te beperken. In het 

hoofdstuk Milieu geven we daarvan uitgebreide voorbeelden. Onze activiteiten 

kunnen ook gevolgen hebben voor de directe omwonenden in de buurt van 

leidingen en installaties. We proberen zo veel mogelijk rekening met hen te 

houden als we werkzaamheden moeten verrichten waarvan ze overlast zouden 

kunnen ondervinden, bijvoorbeeld in het geval van een incident. 

Incidentencommunicatie

Een relatief klein incident kan een fl inke impact hebben op onze omgeving. Zo 

maken we bij leidingwerkzaamheden soms gebruik van het afblazen van gas. 

Dat is de gebruikelijke procedure om een leiding drukloos te maken, zodat onze 

technici vervolgens veilig aan de leiding kunnen werken. Het afblazen brengt 
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geen onveilige situatie met zich mee, maar kan wel een aanzienlijke geluidsbe-

lasting opleveren. Om mogelijke overlast tot een minimum te beperken nemen 

we tal van maatregelen, die in de praktijk doorgaans succesvol blijken. We 

informeren de directe omgeving vooraf via onze website, plaatsen eventueel 

advertenties in lokale media en we stemmen voor aanvang van de afblaasac-

tiviteiten de communicatie en woordvoering af met de bevoegde gezagen en 

hulpdiensten. 

Milieu Effect Rapport (MER) 

Voor grote bouwprojecten is een Milieu Effect Rapport (MER) een wettelijke 

vereiste. In een MER worden de effecten die bouwplannen hebben op het 

milieu en de omgeving beschreven. Ook worden mogelijke alternatieven 

aangehaald. Bij het onderzoeken van effecten wordt bepaald in hoeverre de 

aanlegwerkzaamheden aanleiding geven tot tijdelijke hinder of verstoring, 

waarbij wordt overlegd met belanghebbenden. We onderzoeken tijdens de 

MER-fase de mogelijkheden om deze hinder en verstoring te beperken. Het 

gaat hierbij onder meer om geluidhinder, verstoring van bodem, grondwater, 

landschap, archeologie en de tijdelijke effecten van het bovengrondse 

ruimtegebruik. Er wordt onderzocht of eventueel sprake is van (tijdelijke) 

verstoring van fl ora en fauna. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar soorten 

en gebieden die beschermd zijn op grond van de Natuurbeschermingswet (de 

zogenoemde Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten) en 

de Flora- en faunawet.

Zorg voor fl ora en fauna

Bij leidingprojecten gaan we zorgvuldig om met onze omgeving. Zo graven we 

de grond zorgvuldig laag voor laag af, waarna de leiding wordt gelegd. Daarna 

brengen we de grond weer in de oorspronkelijke staat terug, waarbij de fl ora 

en fauna zo min mogelijk worden verstoord. Daarnaast maken we gebruik van 

geavanceerde technieken waarmee we de omgeving zo min mogelijk verstoren, 

zoals Horizontal Direct Drilling (HDD). Ook in 2012 hebben we bij de uitvoering 

van onze activiteiten zorg besteed aan fl ora en fauna. 

Samenwerking op gebied van archeologie 

Soms vinden onze werkzaamheden plaats in gebieden waarvan bekend is dat 
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daar archeologische vondsten zijn gedaan. In zo’n geval werken we samen met 

archeologisch adviesbureau RAAP om de omgeving eerst te onderzoeken op 

de eventuele aanwezigheid van archeologische resten. De resultaten daarvan 

schenken we bijvoorbeeld aan lokale of landelijke musea. 

RAAP heeft in de afgelopen jaren aan een archeologische doorsnede van 

Nederland gewerkt, als onderdeel van de aanleg van onze Noord-Zuid Route. 

De aanleg van 500 kilometer gastransportleiding van noordoost Groningen 

tot Limburg en Zeeland maakt het mogelijk een archeologische doorsnede 

van Nederland te maken. Deze dwarsdoorsnede laat een diverse en rijke 

archeologische historie zien. De laatste veldonderzoeken werden in 2012 

afgerond; er is een onderzoeksrapport gepubliceerd met het totaalbeeld van de 

opgravingen.
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Ketenverantwoordelijkheid

We spelen als aardgastransporteur een belangrijke rol in de gaswaardeketen, 

die van aardgaswinning tot aardgastoepassing bij de gebruiker loopt. Deze 

keten wordt gevormd door gasproducenten, leveranciers/shippers, (inter)

nationale netwerkbedrijven, (regionale) aardgastransporteurs, afnemers/

klanten (direct op het landelijke netwerk aangesloten industrieën en elektrici-

teitcentrales) en huishoudens. 

Onze strategische pijlers refl ecteren hoe wij onze rol in deze keten zien. We 

zetten ons in voor een haalbare en betaalbare energievoorziening, waarbij 

een belangrijke rol is weggelegd voor aardgas als stabiele ruggengraat van de 

energievoorziening. 

De inzet van gas zorgt ervoor dat hernieuwbare energiebronnen zoals zon 

en wind optimaal kunnen worden ingezet. Deze bronnen zijn niet altijd 

beschikbaar. Als de wind niet waait en de zon niet schijnt, kunnen elektri-

citeitscentrales op aardgas à la minute worden ingezet om toch in onze 

stroombehoefte te blijven voorzien. Ze kunnen gas terug nemen als de 

vraag weer daalt. Door aardgas en hernieuwbare bronnen te combineren, 

verduurzamen we onze energievoorziening, terwijl deze toch betrouwbaar 

blijft. Met onze activiteiten op het gebied van gastransport dragen we bij 

aan de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening, die haalbaar en 

betaalbaar blijft.

Impact gaswaardeketen op mens, milieu en samenleving
De activiteiten die plaatsvinden binnen de gaswaardeketen hebben impact op 

mens, milieu en samenleving. Specifi eke risico’s binnen de gaswaardeketen 

die relevant zijn op dit moment, zijn bijvoorbeeld gekoppeld aan de grotere 

diversiteit in de productie van gassen van een andere aard en samenstelling 

dan aardgas. Deze nieuwe gassen, waaronder ook groen gas, stellen mogelijk 

andere eisen aan het netwerk en aan de gastoestellen van eindgebruikers en 

industrie. 

Om de veiligheid te allen tijde te kunnen waarborgen, is gedegen onderzoek 

nodig. Als deelnemer in de keten willen wij daar een belangrijke rol in spelen. 
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Daarom hebben wij voorwaarden ontwikkeld ten aanzien van de samenstelling 

waaraan groen gas moet voldoen, zodat dit gas veilig kan worden ingevoed 

in het landelijke gastransportnetwerk. Daarmee hebben we een belangrijke 

voorwaarde voor de ontwikkeling van de groengasmarkt gecreëerd.

Een ander risico is de op de lange termijn afnemende productie van gas binnen 

Europa, terwijl de vraag naar aardgas blijft stijgen. Om de leveringszeker-

heid op de lange termijn te kunnen garanderen, moeten we steeds meer 

gas importeren. Bijvoorbeeld uit Noorwegen en Rusland, waar zich grote 

gasvoorraden bevinden. Daarnaast groeien de mogelijkheden om (vloeibaar 

gemaakt) aardgas per schip uit verder weggelegen gebieden, zoals Afrika en 

het Midden-Oosten, te halen. Al dit gas moet getransporteerd kunnen worden. 

Hiervoor moeten gastransportnetwerken worden uitgebreid en aangepast. 

Ook wij spelen hierin een rol door deelname in internationale leidingprojecten, 

waarmee we de leveringszekerheid ook in de toekomst bevorderen.

Samenwerking binnen de keten
We nemen onze verantwoordelijkheid in de keten en spelen daarin een actieve 

rol. Dat doen we zowel door horizontale als verticale samenwerking. We 

participeren in tientallen (inter)nationale, regionale en lokale samenwerkings-

verbanden, die gericht zijn op verschillende gebieden zoals kennisuitwisseling, 

uitwisselen van best practices, de ontwikkeling van schone en zuinige ener-

gietoepassingen, de ontwikkeling van de groengasmarkt in Nederland, etc. 

Daarnaast nemen we ook deel in (Europese) werkgroepen die zich bezighouden 

met standaardisatie en normalisatie op het gebied van managementsystemen 

ten aanzien van aardgastransport, zoals CEN- en ISO-normcommissies. 

Een goed voorbeeld van samenwerking op het gebied van standaardisatie 

van managementsystemen in de keten is het Pipeline Integrity Management 

System (PIMS), dat we in eigen beheer hebben ontwikkeld. Het systeem is 

een tool voor het beheren en vaststellen van de leidingintegriteit. We hebben 

met een groot aantal gastransportbedrijven samenwerkingsovereenkomsten 

ondertekend, die ertoe hebben geleid dat het Pipeline Integrity Management 

System ook bij een aantal collega-gastransportbedrijven is geïmplementeerd.
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Verticale samenwerking binnen de keten
Gas Infrastructure Europe (GIE)

We nemen deel aan Gas Infrastructure Europe, een organisatie met circa 70 

deelnemende gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Deze organisatie heeft 

tot doel om marktgebaseerde oplossingen te vinden voor vraagstukken op het 

gebied van gasinfrastructuur. Daarbij staat het belang van de netwerkgebrui-

kers voorop. Ze maakt zich onder ander sterk voor een goed reguleringsklimaat 

binnen Europa, zodat de leveringszekerheid op de lange termijn kan worden 

geborgd.

ENTSOG

We participeren in ENTSOG, het European Network for Transmission System 

Operators Gas. We zijn onder meer lid van het bestuur van ENTSOG. Alle TSO’s 

in de EU zijn als gevolg van het Derde Energie Pakket verplicht lid van deze 

organisatie. ENTSOG heeft een aantal wettelijk vastgelegde taken, waaronder 

het opstellen van Europese netwerkcodes en het opstellen van een tienjarig 

netwerkontwikkelingsplan op Europees niveau. Deze netwerkcodes kunnen 

bindend gemaakt worden door de Europese Commissie. 

Diverse andere organisaties

Daarnaast zijn we lid van diverse Europese organisaties zoals Eurogas, 

Marcogaz, Gas Transport Europe (GTE) en de International Gas Union (IGU), die 

de belangen van de gasindustrie wereldwijd behartigt. Met deze organisaties 

wordt daarbij ook intensief kennis uitgewisseld om tot verbetering van 

veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid te komen. We zijn daarbij 

actief in diverse werkgroepen. 

Horizontale samenwerking binnen de keten
Energieconvenant Groningen (ECG)

Het Energieconvenant Groningen is een samenwerkingsverband van de 

provincie Groningen met Nuon, Gasunie, GasTerra, Gemeente Groningen, 

Rabobank, Waterbedrijf Groningen en Essent.

Het doel van het Energieconvenant Groningen is het gezamenlijk realiseren 

van concrete projecten op het gebied van duurzame energieproductie en 

energiebesparing. 
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De projecten moeten voldoen aan een aantal relevante toetsingscriteria; ze 

worden uitgevoerd in samenwerking met een of meer partners van het ECG.

In 2012 is fi nanciering toegekend aan de laatste serie projecten die onder de 

vlag van het convenant zullen worden uitgevoerd.

EDGaR ( Energy Delta Gas Research)

EDGaR is een nationaal initiatief dat de in Nederland aanwezige kennis op 

gasgebied wil bundelen. Doel is om vanuit de sterke Nederlandse gaspositie 

opties voor een duurzame energietoekomst te verkennen. EDGaR is een 

samenwerkingsverband van Gasunie, Kiwa, Enexis, Stedin en Liander, Rijks-

universiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Technische Universiteit 

Delft, ECN en GasTerra. Deze partners hebben een innovatief programma 

opgesteld waarin zij zelf 22 miljoen euro investeren. Het samenwerkingsver-

band ontvangt 22 miljoen euro subsidie van het ministerie van EZ (10 miljoen), 

EFRO-middelen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (10 miljoen) 

en de Provincie Groningen (2 miljoen).  EDGaR is daarmee het grootste aardgas-

onderzoeksproject binnen Europa dat gericht is op duurzaamheid. EDGaR heeft 

de ambitie een internationaal centre of excellence te worden op het gebied van 

gas en duurzaamheid.

In 2012 zijn de eerste EDGaR-onderzoeken afgerond, over onder andere nieuwe 

gassen, groen gas en siloxanen.

Energy Delta Institute (EDI)

We werken aan verbreding van energiekennis in nationaal en internationaal 

verband; dat doen we onder andere in het samenwerkingsverband Energy Delta 

Institute. Onze partners in EDI zijn Gazprom, de Rijksuniversiteit Groningen, 

GasTerra en Shell. Het belangrijkste doel van EDI is om bij te dragen aan de 

professionele ontwikkeling van zowel de huidige managers in de energiesector, 

als de managers van de toekomst. EDI coördineert onderzoeksprojecten 

en trainingsprogramma’s op het gebied van energie, met een focus op 

economische, juridische, geopolitieke en managementaspecten.
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Energy Valley

We nemen deel in de stichting Energy Valley. De stichting Energy Valley is 

opgericht door overheden, bedrijven en kennisinstituten. Zij heeft tot doel de 

noordelijke energie-economie en werkgelegenheid op het gebied van energie 

uit te bouwen door het ontwikkelen van duurzame innovaties die aansluiten 

bij de regionale mogelijkheden en kansen. De stichting ondersteunt initiatief-

nemers van projecten bij de uitwerking van een projectvoorstel, het vinden 

van samenwerkingspartners en het verkrijgen van toegang tot beschikbare 

fi nancieringsopties.

Energy Valley Top Club

We zijn lid van de Energy Valley Top Club, een samenwerkingsverband met 

meerdere doestellingen op het gebied van een duurzame energievoorziening. 

De Top Club wil groene energie promoten bij het brede publiek, de jeugd 

enthousiasmeren voor duurzaamheid en techniek én het wil een ontmoetings-

centrum zijn voor de energiesector. 

De Top Club heeft het convenant ‘Samen duurzaam aan de top!’ opgericht, 

waarmee zij de krachten van kennisinstellingen, Groninger topsportverenigin-

gen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bundelt om de komende 

jaren te werken aan verduurzaming van de energievoorziening. 

Stimuleren ketenbewustzijn binnen de organisatie

We willen onze eigen medewerkers bewust maken van de keten waarvan we 

deel uitmaken en de uitdagingen die daarbinnen bestaan. Daarom wordt 

in de interne communicatie aandacht besteed aan onderwerpen zoals de 

ontwikkeling van groen gas in Nederland, de mogelijkheden voor duurzame 

mobiliteit (waaronder rijden op aardgas), footprintreductie en de ontwikkeling 

van schone en effi ciënte energietoepassingen. We willen daarmee het 

‘MVO-denken’ binnen ons bedrijf stimuleren en de interne discussie hierover 

bevorderen. Ook in 2012 zijn collectieve targets voorbereid voor het komende 

jaar, die zijn gerelateerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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Inkoopproces
Duurzaam inkopen

We willen tot een evenwichtig beleid komen op het gebied van duurzaam 

inkopen. Daarom werken we bij aanbestedingen regelmatig met Best Value 

Procurement (BVP). Deze methode biedt veel ruimte voor de leverancier om 

eigen ideeën in te brengen. 

Kernbegrippen van BVP:

  Ketenverantwoordelijkheid (aansprakelijkheid);

 Optimalisatie van risicomanagement;

 Samenwerking gericht op grotere toegevoegde waarde voor de hele keten;

 Verbeterde en effi ciëntere project-/contractrealisatie.

 

Bij het opstellen van categoriestrategieën die we bij aanbestedingen nemen 

we het onderwerp duurzaamheid structureel mee. In de praktijk blijkt dat 

effi ciency en duurzaamheidsbevordering vaak in elkaars verlengde liggen. We 

noemen graag een paar voorbeelden van duurzame inkoop in 2012: 

  Bij de inzet van technisch personeel sturen we actief op korte reistijden; 

hiermee zorgen we voor minder CO2-uitstoot. 

  Ten aanzien van de toiletvoorzieningen zijn we overgestapt naar de 

groenere variant van producten zoals toiletpapier en schoonmaakmiddelen.

  Bij ons nieuwe contract voor kantoorartikelen werken we met minder 

wegwerpverpakkingen. 

  In Deventer zetten we een fi etskoerier in voor klein-transport tussen onze 

lokale vestigingen.

Inkoop speelt een rol bij het behalen van resultaten op het gebied van MVO, 

gezien de directe relatie tussen Inkoop en de toeleveringsketen. In 2013 willen 

we daarom ons inkoopbeleid op dit punt verder ontwikkelen. We willen 

leveranciers uitdagen om met innovaties te komen om prestaties ten aanzien 

van MVO in de hele keten te verbeteren.  
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Professionalisering Inkoopproces

Ons inkoopproces wordt steeds verder geprofessionaliseerd. Als onderdeel 

hiervan hebben we de Software as a Service-oplossing van leverancier Ariba 

geïmplementeerd, waarmee meerdere inkoopprocessen zijn gedigitaliseerd. 

Hierdoor is het aantal handmatige handelingen verminderd en worden papier, 

tijd en geld bespaard. Onze medewerkers kunnen op een gestandaardiseerde 

manier goederen of diensten bestellen, op kantoor, thuis of onderweg. Het 

elektronisch uitwisselen van documenten vereenvoudigt ook de samenwerking 

tussen de diverse partijen die bij het inkoopproces betrokken zijn. De ervaring 

leert ons dat de transparantie in de inkoopprocessen hierdoor aanzienlijk is 

verhoogd voor zowel ons, als onze leveranciers. De doorlooptijden zijn verkort. 

Naast aanbestedingen, inkoopaanvragen en bestellingen worden contracten 

en facturen vanaf 2012 ook digitaal afgehandeld.  

Supplier Performance Measurement (SPM) Systeem

In 2011 hebben we Supplier Performance Management (SPM) geïmplemen-

teerd. Met dit systeem willen we de prestaties van onze leveranciers monitoren 

en verbeteren, om ook op dit gebied operational excellence te bereiken. Enkele 

aspecten die daarvan onderdeel uitmaken zijn veiligheid, kwaliteit en 

duurzaamheid. 

 In totaal vallen er nu 22 leveranciers binnen de scope van ons SPM-proces:

  14 in de categorie ‘materials’;

  8 in de categorie ‘services’;

  8 projecten in de categorie ‘contracting’.

We nemen in onze contracten steeds vaker eisen op ten aanzien van leveran-

ciersprestaties op basis van het SPM-model. We hebben geconstateerd dat 

de groep leveranciers die binnen ons SPM-systeem vallen signifi cant beter 

zijn gaan presteren ten opzichte van leveranciers die daarbuiten vallen. 

Leveranciers geven aan dat ze blij zijn met onze feedback en dialoog. Ook wij 

krijgen door feedback van leveranciers beter inzicht in onze eigen prioriteiten 

en prestaties, hetgeen we gebruiken als input om de hele inkoopketen te 

verbeteren. 
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Leveranciersselectie

Voordat we een contract afsluiten met een grote nieuwe leverancier doen we 

onderzoek naar diens integriteit, solvabiliteit en de samenstelling van zijn 

klantportfolio. Dit laatste om een te grote klantafhankelijkheid te voorkomen. 

Mochten omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan doen we een 

onderzoek ten aanzien van aspecten zoals corruptie.

We beoordelen leveranciers regelmatig ten aanzien van hun veiligheidsper-

formance. Resultaten worden gerapporteerd aan het management en indien 

noodzakelijk worden aanvullende maatregelen getroffen. Bij aanhoudend 

onderpresteren wordt de samenwerking met een toeleverancier verbroken. 

Gedragscode voor leveranciers

We hebben een code of conduct voor leveranciers ontwikkeld. In deze 

gedragscode is onder andere aandacht voor milieupreventie en worden 

producten en leveranciers geweerd die gebruik maken van kinderarbeid. De 

code of conduct is in lijn met de gedragscode die voor onze eigen medewerkers 

geldt. Hij is in 2010 geïmplementeerd en onderdeel geworden van de request for 

information die naar nieuwe leveranciers wordt gestuurd. Ook wordt hij in veel 

gevallen gebruikt bij sourcingtrajecten.

Inkoopbeleid groene energie 

Ten aanzien van elektriciteit geven we de voorkeur aan groene stroom ten 

opzichte van grijze, mits de groene stroom niet duurder is. 

Een van onze doelstellingen op het gebied van duurzaam inkopen in het 

verslagjaar was het vergroenen van ons eigen energieverbruik. In 2012 zijn 

we overgestapt op groen gas voor onze kantoren. Het gaat om 800.000 m3  

(7,8 miljoen kWh) groen gas per jaar, dat wordt geproduceerd uit organisch 

materiaal, zoals afval. Daarmee hebben we 80% van het gasverbruik van onze 

kantoren vergroend.
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Milieu

Bij onze activiteiten besteden we veel aandacht aan het zo min mogelijk 

verstoren van het milieu. We stellen alles in het werk om schadelijke emissies 

naar bodem, water en lucht tot een minimum te beperken. We voeren een 

nauwkeurige administratie van milieuafwijkingen om deze te kunnen 

beheersen en waar mogelijk adequate actie te kunnen ondernemen. 

Milieuafwijkingen 
Het aantal gemelde milieuafwijkingen per aandachtsgebied voor Gasunie in 

Nederland ziet er als volgt uit:

2008 2009 2010 2011 2012

Afwijking wet- en regelgeving 0 0 0 1 2

Afwijking milieuzorgsysteem 0 0 0 0 0

Milieu-incidenten 66 92 66 66 65

Milieuklachten 82 82 72 72 123

Totaal 148 174 138 139 190

In 2012 werden er in totaal 190 milieuafwijkingen gerapporteerd, 2 afwijkingen 

van wet- en regelgeving, 65 milieu-incidenten en 123 milieuklachten. Het 

totaal aantal gemelde milieu-incidenten en –klachten is in 2012 met ruim 

36% gestegen ten opzichte van 2011. Deze stijging wordt veroorzaakt door het 

toegenomen aantal milieuklachten. We onderzoeken wat deze stijging heeft 

veroorzaakt. Van de 123 milieuklachten die in het verslagjaar werden gemeld, 

werden 9 niet door ons veroorzaakt. Bij 25 andere milieuklachten hebben we ter 

plaatse geen afwijking geconstateerd. Bij 89 milieuklachten was dat wel het 

geval; deze hebben we allemaal volgens de geldende procedures afgehandeld. 

Van de 156 terechte milieuafwijkingen had 67% betrekking op emissies naar de 

lucht, 17% op emissies naar de bodem, 14% op geluidsemissies en 2% naar water. 

Bij Gasunie Duitsland werden in 2012 twee milieu-incidenten gerapporteerd. 
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(Monetaire) boetes 

In 2012 kregen we één boete van € 5.000,= opgelegd voor het onttrekken van 

teveel water bij een nieuwbouwproject.

CO2-emissie
Doelstelling: Het is onze ambitie om de emissie van CO2-equivalenten3 met 
20% te reduceren in het jaar 2020 ten opzichte van 1990. 

In absolute zin betekent deze doelstelling een reductie van 93 kiloton CO2-

equivalent.

We rapporteren vanaf dit jaar volgens de standaard van het Greenhouse Gas 

Protocol (GHG Protocol). Dit protocol voor broeikasgassen onderscheidt 

verschillende scopes, gerangschikt naar herkomst van het broeikasgas. Deze 

scopes zijn:

Scope 1

Hieronder valt alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, 

zoals de CO2-uitstoot van gasgestookte compressoren en motoren die voor de 

compressie worden ingezet, eigen gasgebruik voor verwarming van gebouwen 

en eigen gasgebruik voor de verwarmingsketels op de gasontvangststati-

ons. In deze scope worden ook de CO2-equivalenten door methaanuitstoot 

meegenomen. Binnen deze scope vallen ook fl uorkoolwaterstoffen (HFK’s) die 

worden gebruikt voor koelprocessen. 

Scope 2

Onder scope 2 vallen de indirecte emissies van de energie die is ingekocht, 

bijvoorbeeld van een elektriciteitsbedrijf. Voor ons bedrijf worden de scope 2 

CO2-equivalenten met name bepaald door het gebruik van elektriciteit voor 

onze  elektrische compressoren en voor de productie van stikstof. Ook de 

elektriciteit die we verbruiken op onze kantoren en installatiegebouwen valt 

binnen deze scope.

3  CO2- en CH4-emissies kunnen met behulp van de zogeheten Global Warming Potential (GWP) worden omgezet in een maat voor het 
versterkte broeikaseff ect, de zogenaamde CO2-equivalent-emissie. De GWP voor CO2 wordt op 1 gesteld en de GWP voor CH4 op 25.
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Scope 3 

Hieronder vallen alle overige indirecte emissies die het gevolg zijn van onze 

activiteiten, veroorzaakt door bijvoorbeeld dienstreizen, de benodigde energie 

voor de productie van ingekocht stikstof etc. Op dit moment registreren we 

alleen de benodigde energie voor de productie van stikstof.

CO2-equivalentemissies volgens het Greenhouse Gas Protocol

Scope Emissiebron CO2-equivalentemissie

2008
[kton]

2009
[kton]

2010
[kton]

2011
[kton]

2012
[kton]

Scope 1 Methaan GUN 151 153 162 168 167

Methaan GUD 11 18 18 11 9

Koolstofdioxide GUN 238 208 242 148 162

Koolstofdioxide GUD 35 69 88 95 112

HFK GUN - - - - 3

HFK GUD - - - - -

Totaal 435 448 510 422 453

Scope 2 Elektriciteit GUN 160 141 135 160 138

Elektriciteit GUD 2 4 4 4 5

Totaal 162 145 139 164 143

Scope 3 Stikstofproductie GUN 26 46 16 7 2

Stikstofproductie GUD - - - - -

Totaal 26 46 16 7 2

Scope 1,2,3 Totaal 623 639 665 593 598

De totale CO2-equivalentemissie in 2012 is iets hoger dan in 2011. Deze toename 

wordt vooral veroorzaakt door de koude winterperioden aan het begin en het 

eind van 2012. Daardoor moest meer aardgas worden gecomprimeerd, waarbij 

meer koolstofdioxide vrijkwam. 



76

Unit 2008 2009 2010 2011 2012

Methaanemissies GUN Ton 6.062 6.111 6.480 6.740 6.705

Methaanemissies GUD Ton 443 741 741 436 363

GU totaal Ton 6.505 6.852 7.221 7.176 7.068

Onze methaanemissies zijn in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling is 

niet aan één specifi eke oorzaak toe te schrijven, maar één van de belangrijkste 

oorzaken is dat er minder gas is afgeblazen tijdens werkzaamheden. Een 

andere reden is dat onze LNG-installatie in 2012 iets minder is ingezet. 

Footprintreductie

In 2012 hebben we evenals als in de voorgaande jaren onderzoek gedaan naar 

footprintreductiemogelijkheden en diverse projecten uitgevoerd, waardoor 

we in nu ongeveer 36% van onze reductiedoelstelling voor 2020 hebben 

gehaald. We hebben de afgelopen jaren de vluchtige methaanemissies van 

het aardgastransportsysteem nauwkeurig in kaart gebracht. Op een aantal 

compressorinstallaties, meet- en regelstations en gasontvangststations 

hebben we hiervoor metingen verricht. Met behulp van de resultaten zullen 

we de komende jaren het onderhoudsprogramma van ons transportsysteem 

aanpassen om daar waar mogelijk methaanemissies te beperken. In 2012 

hebben we een aantal van onze compressorstations op lekkage doorgemeten. 

Uit de resultaten is gebleken dat bij sommige compressorstations aanzienlijk 

meer sluipende lekkages plaatsvinden dan we hadden verwacht. 

Met behulp van deze gegevens kunnen we maatregelen nemen om deze 

lekkages terug te dringen. In Duitsland hebben we een leak detection and repair 

(LDAR) programma opgezet om de hoeveelheid sluipende emissies vast te 

kunnen stellen. Daarnaast hebben we ook in Duitsland onze hercompressie-

unit ingezet om methaanemissies tijdens onderhoudswerkzaamheden aan 

pijpleidingen te voorkomen. 

Meetmethodes

We passen verschillende methoden toe (bagging, EPA21, Marcogaz) om een 

schatting te maken van de sluipende aardgasemissies. De verschillende 

methodes laten verschillende uitkomsten zien. Daarom willen we het 

komende jaar deelnemen in een Europees onderzoek waarin de verschillende 
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meetmethoden met elkaar worden vergeleken, om daaruit een goede keuze te 

kunnen maken.

Awareness

Zowel in Nederland als in Duitsland hebben we in 2012 veel aandacht besteed 

aan awarenesscampagnes voor onze medewerkers met betrekking tot 

CO2-compensatie van zakelijke vluchten, zuinig energiegebruik, steun aan 

projecten voor het behoud van bossen bij het reizen met de Deutsche Bahn, 

groene tips voor milieuvriendelijk gedrag op het kantoor, verminderen van 

zakelijke kilometers en andere activiteiten.

Hercompressie HTL-leidingwerkzaamheden

Het afblazen van gas bij leidingwerkzaamheden proberen we zoveel mogelijk 

te voorkomen. Daarom werken we al enige jaren met een hercompressieunit 

bij leidingwerkzaamheden. Daarmee vangen we zoveel mogelijk gas op dat 

moet worden verwijderd uit gasvoerende leidingen, zodat we daaraan veilig 

werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dat opgevangen gas kunnen we later 

weer invoeden. Zo hoeven we minder gas af te blazen. In de afgelopen vier jaar 

(2009 t/m 2012) hebben we 13,4 miljoen m³(n) aardgas gehercomprimeerd, wat 

overeenkomt met 195 kton CO2-equivalenten. 

We gebruiken verschillende technieken om leidingen gasvrij te maken. In de 

volgende tabel is een overzicht gegeven van de hoeveelheden aardgas zijn 

vrijgekomen bij de verschillende maatregelen die we toepassen om leidingen 

gasvrij te maken. Hieruit blijkt dat we veel emissie hebben bespaard door 

hercompressie (79%). 

 Technische maatregel 2009 2010 2011 2012

m3x1.000 
aardgas

m3x1.000 
aardgas

m3x1.000 
aardgas

m3x1.000 
aardgas

Uitbufferen 2.776 923 1.025 56

Hercompressie 2.802 6.182 2.248 2.118

Flaren 1.429 977 515 209

Afblazen 560 688 533 311
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Koelmiddelen

We gebruiken diverse soorten freon in koelinstallaties ten behoeve van 

industriële koeling en ruimtekoeling (airco). Conform het Montreal-protocol 

hebben we ons beleid aangepast en zullen we het gebruik van het koelmiddel 

R22 uiterlijk in 2015 beëindigen. 

In 2012 is op locatie Ommen bij een incident 805 kg R507a geëmitteerd. Op 

Ommen lekte ook een hoeveelheid van 0,9 kg van het koelmiddel R410a uit 

een airco. Op locatie Anna Paulowna is door een lekkage van een airco 8,05 kg 

R407C gelekt. Op de locatie Beverwijk is een lekkage geconstateerd waarbij 

6,2 kg R410A is weggelekt. Op locatie Zuidwending is een hoeveelheid van 7 kg 

R407c gelekt.

Grondstoffen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van grondstoffen die ten behoeve van 

aardgastransport worden gebruikt:

  dieselolie; is nodig voor de generatoren die de noodstroomvoorziening 

verzorgen indien de openbare elektriciteitsvoorziening weg zou vallen; 

  methanol; dient ter voorkoming van verstoppingen in installaties door 

bevriezing en voor het ontwateren van transportleidingen; 

  smeerolie; wordt gebruikt voor het smeeroliesysteem van compressoren, 

gasmotoren en gasturbines; 

  glycol; wordt gebruikt als antivries in koelwater en verwarmingssystemen 

en als droogmiddel voor de productie van aardgas uit cavernes;

  odorant; wordt uit veiligheidsoverwegingen als geurstof aan aardgas 

toegevoegd. 
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Verbruikte stoffen in absolute hoeveelheden op basis van inkoopgegevens:

Omschrijving 2008
GUN

2e 
helft 
2008 
GUD

2009
GUN

2009
GUD

2010
GUN

2010
GUD

2011
GUN

2011
GUD

2012
GUN

Dieselolie 
(x 1.000 liter)*

5 1 7 0 74 12 23 0 50

Methanol 
(x 1.000 liter)**

0,1 0 0,1 0 0 0 71 0 60

Smeerolie 
(x 1.000 liter)

41 1 61 2 142 1,4 69 1,5 70

Ingekocht glycol 
(x 1.000 liter)**

6,5 0 1,0 0* 5,2 0 0 0 6

Verbruik odorant 
(x 1.000 kg)**

475 0 497 0* 551 0 463 0 477

Opmerking: De tabel is samengesteld op basis van inkoopgegevens. Deze kunnen afwijken van het 

werkelijke verbruik door voorraadmutaties.

*    Dieselolie wordt bij Gasunie in Duitsland alleen gebruikt voor de noodstroomgeneratoren, die weinig 

worden ingezet. Daarom wordt het slechts sporadisch ingekocht.

** Methanol, glycol en odorant worden niet door Gasunie in Duitsland gebruikt.

Stikstof

Om hoogcalorisch aardgas kwalitatief geschikt te maken voor bepaalde 

marktsegmenten wordt op een aantal plaatsen in het Nederlandse gastrans-

portnet stikstof aan gas toegevoegd. Op onze installaties te Wieringermeer, 

Pernis en de Maasvlakte wordt stikstof toegevoegd dat is ingekocht 

van derden. Op de installaties te Ommen en Kootstertille wordt stikstof 

toegevoegd uit eigen productie.

Verbruik stikstof (hoeveelheid in 1.000 ton):

Omschrijving
2008
kton

2009
kton

2010
kton

2011
kton

2012
kton

Stikstof ingekocht van derden 231 401 139 68 15

Stikstof uit eigen productie 425 433 172 40 17

Totaal 656 834 311 108 32

Het is opvallend dat de hoeveelheid stikstof die is gebruikt voor de kwaliteits- 
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conversie van hoogcalorisch gas naar Groningen-kwaliteit (G-gas) in 

2012 aanzienlijk lager was dan in de voorgaande jaren. Dit komt doordat 

minder hoogcalorisch gas (H-gas) is geconverteerd naar pseudo Groningen 

gaskwaliteit (pseudo G-gas). Doordat in 2012 aanzienlijk meer gas uit het 

Groningse veld werd geproduceerd, was veel minder kwaliteitsconversie 

noodzakelijk. Voor kwaliteitsconversie wordt H-gas met stikstof gemengd tot 

een pseudo G-gas kwaliteit.

Verzurende stoffen  

Om energie op te wekken gebruiken we aardgas in gasturbines en –motoren 

en ook in verwarmingsinstallaties. Hierbij worden verzurende stoffen (NOx) 

uitgestoten. De NOx-emissie bedroeg in 2012 403 ton (in 2011: 336 ton). 

Om te beoordelen of onze compressorstations voldoen aan de nieuwe eisen van 

de Europese richtlijn voor industriële emissies4 hebben we met het ministerie 

van Infrastructuur & Milieu (I&M) besprekingen gevoerd over het mogelijke 

implementatietraject van deze wetgeving. We hebben een aantal gasturbines 

die op dit moment niet voldoen aan de NOx-eisen van de nieuwe richtlijn. We 

zullen een traject starten om onze gasgestookte compressoren aan de nieuwe 

eisen te laten voldoen. Veel van onze gasturbines worden slechts een zeer 

beperkt aantal uren ingezet (meestal minder dan 500 uur per jaar), maar deze 

zijn wel nodig om ook in extreme weersomstandigheden (strenge winters) aan 

de gasvraag te kunnen voldoen.

Absolute waarde NOx

Omschrijving
2008*

[ton]
2009
[ton]

2010
[ton]

2011
[ton]

2012
[ton]

NO
x
-emissie GUN 519 461 531 244 297

NO
x
-emissie GUD 26 63 83 92 107

NOx-emissietotaal 545 524 614 336 404

* NB: De cijfers van GUD in 2008 betreff en alleen de 2e helft 2008.

4 RICHTLIJN 2010/75/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 november 2010 inzake industriële emissies 
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 
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De kleine toename van de NOx-emissies van Gasunie in Nederland het laatste 

jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door de strenge winterperioden aan het 

begin en het eind van het jaar. Ook in Duitsland zijn de NOx-emissies hierdoor 

in 2012 gestegen van 92 naar 107 ton.

Bodemverontreiniging

Onze werkzaamheden zijn gericht op het voorkomen en beperken van bodem-

verontreiniging, de beheersing van bodemrisico’s en herstel bij optredende 

bodemincidenten. Bodemverontreiniging betreft met name verontreiniging 

door smeerolie, dieselolie, polycyclische aromaten en odorant.

Om eventuele bodemverontreiniging te meten, voeren we milieuhygiënisch 

onderzoek uit in de volgende gevallen:

  bodemonderzoek ter plaatse op verdachte locaties. Vanuit het zorgplicht-

beginsel dat valt onder artikel 13 van de Wet op de Bodembescherming, 

moet de bodem worden onderzocht van locaties en installaties waarvan 

een vermoeden bestaat dat er een verhoogde kans op bodemverontreiniging 

is. Daarnaast verrichten we onderzoek op locaties zoals leidingtracés, 

gedempte sloten en dergelijke, waarvan het bekend is dat daar bodemver-

ontreiniging is opgetreden door derden. Onverdachte percelen worden niet 

onderzocht; 

  onderzoek op locaties waaraan grondwater wordt onttrokken;

  onderzoek om de nulsituatie vast te stellen op locaties waar (uitbreiding 

van) installaties en locaties gepland zijn. 

Bodemsaneringen

Ook op vervuilingen die optreden na 1987 is het zogenaamde Zorgplichtartikel 

van toepassing. Dit artikel schrijft voor dat deze vervuiling, de zogeheten 

zorgplichtgevallen, per direct multifunctioneel gesaneerd moet worden.  

Bodemverontreinigingen die zijn vastgesteld saneren we uit effi ciency-

overwegingen bij voorkeur in combinatie met onderhoudswerkzaamheden 

en nieuwbouwprojecten. 

Bij een ontgraving op een locatie waarbij verontreinigde grond wordt 

aangetroffen, wordt deze verontreinigde grond altijd afgevoerd. Indien het 

een eigen locatie betreft, wordt verontreinigde grond nooit teruggezet. 
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Schone en/of verontreinigde grond op locaties van derden (bijvoorbeeld op 

een leidingtracé) wordt in depot bewaard en later teruggezet. We voeren in 

principe geen saneringen van grond van derden uit, maar voeren wel overleg 

over sanering van de grond met de veroorzaker en/of grondeigenaar indien 

onze gasinfrastructuur schade kan oplopen door de geconstateerde bodemver-

ontreiniging. 

In 2012 hebben we op 33 locaties bodemsaneringen uitgevoerd. Op 10 locaties 

betrof het hier saneringen in het kader van de zorgplicht en op 9 betrof het een 

tijdelijke uitname van de verontreinigde grond. Daarnaast liep de persluchtsa-

nering op LNG Maasvlakte die werd gestart in 2010, in 2012 door. Op 44 locaties 

hebben we toezicht gehouden op de grondwaterkwaliteit; op 10 locaties 

hebben we onderzoek uitgevoerd naar de actuele stand van zaken. 

Geluidemissies

Volgens de Nederlandse wet moeten geluidbeperkende maatregelen worden 

getroffen bij nieuw te bouwen stations, bij grote aanpassingen van stations en 

bij klachten. In 2012 hebben we 6 geluidmetingen uitgevoerd in het kader van 

milieuvergunningen, projecten en andere situaties waarbij door aanpassingen 

mogelijk geluidproblemen konden ontstaan. Er zijn 9 studies en 1 geluidmeting 

uitgevoerd om te verifi ëren of werd voldaan aan de vergunningsvoorwaarden. 

Hierbij zijn geen overschrijdingen geconstateerd die maatregelen vereisten. 

Daarnaast hebben we nog eens 5 metingen uitgevoerd voor interne doeleinden. 

Omschrijving 2008 2009 2010 2011 2012

Totaal aantal uitgevoerde metingen en 
berekeningen 

12 21 20 32 15

Aantal uitgevoerde metingen waarvan het 
resultaat niet aan de
wettelijke norm voldeed

4 5 0 3 0

Aantal berekeningen t.b.v. aanvraag 
milieuvergunning

8 12 4 4 9

Ons beleid in Duitsland met betrekking tot geluidemissies is dat maatregelen 

worden getroffen wanneer er klachten zijn of wanneer door een aanpassing 

geluidproblemen zouden kunnen optreden. In 2012 zijn er door GUD geen 

geluidmetingen uitgevoerd. 
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Afvalstoffen

Bij de grote diversiteit aan werkzaamheden die we uitvoeren, komen 

afvalstoffen vrij. Vanuit veiligheid, milieuwetgeving, een goede milieuzorg 

en het beheersbaar houden van de kosten worden afvalstoffen adequaat 

behandeld. In de wet Milieubeheer en de diverse milieuvergunningen worden 

de belangrijkste eisen met betrekking tot de behandeling van afvalstoffen 

vermeld.

Op onze locaties worden afvalstoffen zoals chemicaliën, oliën, vetten en on-

derhoudsmiddelen gescheiden ingezameld; daarna worden ze door erkende 

afvalinzamelaars afgevoerd naar erkende afvalverwerkingsbedrijven. In 2012 is 

in totaal 24,3 kiloton afval afgevoerd, een stijging ten opzichte van 2011. 

Ongeveer 60% van het afval bestaat uit afgevoerde grond die bij leidingprojec-

ten en andere werkzaamheden vrijkwam. Het metaalafval bedraagt ongeveer 

9% van het afgevoerde afval. Dit afval is vrijgekomen bij grote projecten.

Als onderdeel van onze wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

ten aanzien van afvalstoffen hanteren we de ‘Ladder van Lansink’. De ladder 

van Lansink geeft de prioriteit weer waarmee afvalstoffen moeten worden 

verwerkt: Preventie, Hergebruik, Recyclen, Verbranden en Storten.
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Afval 2008* 2009 2010 2011 2012

(ton) (ton) (ton) (ton) (ton)

Gevaarlijk afval

Gasunie in Nederland 930 1.804 1.494 3.135 2.632

Gasunie in Duitsland nb nb 22 59 50

Niet gevaarlijk afval

Gasunie in Nederland 8.755 14.072 14.316 15.678 22.495

Gasunie in Duitsland nb nb 219 290 585

Verwijdering

Hergebruik

Gasunie in Nederland 86,9% 88,2% 90,5% 85,1% 91,2%

Gasunie in Duitsland 55,7% 70% 83,8% 83,2% 92%

Verbranden

Gasunie in Nederland 10,5% 7,5% 6,3% 6,5% 5,8%

Gasunie in Duitsland - nb 9,5 % 16,8% 7,9%

Storten

Gasunie in Nederland 2,6% 4,3% 3,2% 8,4% 7,1%

Gasunie in Duitsland - nb 7,7 % 0,0% 0,0%

* nb = niet beschikbaar/ wordt niet geregistreerd

* De cijfers van GUD in 2008 betreff en alleen de 2e helft 2008.

Door de lagere beschikbaarheid van grondstoffen wordt het steeds 

interessanter om afvalstoffen te verkopen als halffabricaten. Uiteraard stelt 

dat hogere eisen dan voorheen aan het scheiden van afvalstoffen aan de bron. 

In 2012 hebben we hiernaar onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan op onze 

locaties en installaties verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van inzamel-

middelen.

Ook hebben we in 2012 de verifi catie (zoals begeleidingsbonnen) van 

afvalstoffen verbeterd en ervoor gezorgd dat ook projectafval zoveel mogelijk 

via de bestaande dienstverleners wordt afgevoerd en geadministreerd.

 

We willen op verantwoorde wijze onze afvalstoffen afvoeren en verwerken; 

daarom dulden we in dit kader geen kinderarbeid. Daarnaast willen we 
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afvalstoffen afkomstig uit onze werkzaamheden in Nederland bij voorkeur ook 

in Nederland laten verwerken, om onnodig transport te voorkomen. 

Eigen energiegebruik
Aardgas

Voor gastransport worden gasturbines en gasmotoren ingezet. Deze machines 

gebruiken aardgas als brandstof. Daarnaast wordt aardgas voor verwarmings-

doeleinden gebruikt. De hoeveelheid getransporteerd gas en het daaraan 

gekoppelde brandstofverbruik is onder andere afhankelijk van bijvoorbeeld het 

weer en de vraag naar aardgas.

In 2012 is 151 miljoen m3  aardgas verbruikt. Deze hoeveelheid is in lijn met de 

voorgaande jaren.

Gasverbruik 2008 2009 2010 2011 2012

Verbruik GUN (miljoen m3) 131,3 115,4 132,0 82,7 89,4

Verbruik GUD (miljoen m3) 14,7* 34,2 44,6* 59,0 64,7

Verbruik totaal (miljoen m3) 146 149,4 176,6 141,7 154,1

*  Het energieverbruik bij GUD is in 2010 gestegen t.o.v. 2009 omdat voor het eerst het gasverbruik van 

het hoofdkantoor in het totaal is meegenomen.

Elektriciteit

Elektriciteit wordt gebruikt voor de productie van stikstof (op de installaties 

Ommen en Kootstertille), voor compressie van aardgas (Grijpskerk, Anna 

Paulowna, Scheemda en Wijngaarden), voor het vloeibaar maken van aardgas 

(LNG-installatie op de Maasvlakte) en voor de compressie die benodigd is 

voor de opslag van aardgas in zoutcavernes (Zuidwending). Door de inge-

bruikneming van de elektrische compressoren op de locaties Grijpskerk, Anna 

Paulowna, Scheemda, Wijngaarden en Zuidwending is het elektriciteits-

verbruik ten behoeve van compressie sinds 2006 toegenomen. In 2012 steeg 

het elektriciteitsverbruik ten opzichte van 2011, omdat in het verslagjaar de 

installaties in Zuidwending en Wijngaarden het hele jaar volledig operationeel 

waren. Tezamen gebruiken de installaties op Scheemda, Zuidwending,  
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Anna Paulowna en Wijngaarden ongeveer 85% van de totale hoeveelheid 

elektriciteit. In 2012 was minder elektriciteit nodig voor de productie van 

stikstof op de locaties Ommen en Kootstertille.

Elektriciteitsverbruik 2008 2009 2010 2011 2012

Verbruik GUN (miljoen kWh) 337 299 284,5 338,9 382,5

Verbruik GUD (miljoen kWh) 3* 6 6,5 6,7 7,3

Verbruik totaal (miljoen kWh) 340 305 291 345,6 389,8

 * De cijfers van GUD in 2008 betreff en alleen de 2e helft 2008.

Watergebruik

Water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het koelproces in onze LNG-installatie 

op de Maasvlakte, voor reinigingsdoeleinden en voor sanitaire voorzieningen. 

In 2012 hebben we ongeveer 1,2 miljoen m3  oppervlaktewater en 33.108 m3  

leidingwater verbruikt. Het gebruik van oppervlaktewater voor koeling bij de 

productie van LNG was in 2012 aanzienlijk lager dan in 2011, omdat de LNG-

installatie door onderhoud minder is ingezet.  Het leidingwaterverbruik bij 

Gasunie in Duitsland bedroeg in 2012 1.724 m3 .

Meet- en registratiesystemen bij Gasunie in Nederland
Het meten en registreren van de milieugegevens van Gasunie in Nederland 

vindt in hoofdlijnen als volgt plaats:

  De hoeveelheid afgevoerd afval wordt gemeten door afvalinzamelaars en 

-verwerkers. Zij registreren dit door middel van weeg- en vrachtbrieven, 

rekeningen, kwartaalrapportages en een jaaropgave die aan ons worden 

toegestuurd, waarin onder andere de gebruikte verwerkingsmethodiek 

wordt aangegeven. De door Gasunie gerapporteerde gegevens zijn ontleend 

aan deze jaaropgaven;

  Mogelijke bodemverontreiniging is vastgelegd in bodemonderzoeksrap-

porten. De voortgang van de onderzoeken en eventuele saneringen worden 

centraal geregistreerd in een database, waaruit we gegevens halen voor 

deze rapportage;
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  De energie- en waterverbruikgegevens zijn ontleend aan opgaven van de 

energie- en waterleveranciers van onze grootste locaties. De gegevens 

van de overige locaties zijn geschat aan de hand van normverbruik en/of 

ontleend aan rekeningen van derden; 

  Luchtemissies worden grotendeels geregistreerd met behulp van het 

computersysteem OMEGA. Dit registratiesysteem is ontwikkeld voor het 

vastleggen van compressorgegevens. Op basis van het continu gemeten 

brandstofverbruik van de machines worden de CO2-, CH4- en NOx-emissies 

berekend. Elke machine heeft zijn eigen emissiekarakteristiek die in 

OMEGA is vastgelegd. Op deze registratie is een handmatige correctie 

gedaan voor het starten en stoppen van de compressoren;

  Sluipende emissies zijn verkregen uit recente metingen volgens de EPA21 

methode en historisch onderzoek naar de emissies op bepaalde type 

locaties;

  De HFK-emissies worden berekend op basis van de hoeveelheidsregis-

tratie (in kg) die in de logboeken op de desbetreffende locaties wordt 

bijgehouden;

  Alle milieuafwijkingen worden per oorzaak geregistreerd in een intern data-

basesysteem. De gerapporteerde gegevens zijn hieraan ontleend;

  Opgaven van grondstoffen zijn gebaseerd op inkoopgegevens, met 

uitzondering van het verbruik van odorant; dit laatste wordt berekend;

  Opgaven van stikstof zijn gebaseerd op inkoopgegevens en op eigen 

registratie van locaties Ommen en Kootstertille.

De milieugegevens van Gasunie in Duitsland zijn op verschillende manieren 

verzameld: door directe metingen (elektriciteit, waterconsumptie en emissies), 

indirecte metingen (berekeningen van onder meer CO2- en NOx-emissies 

van brandstofgas) en registratie (afval van een externe dienstverlener). Alle 

gegevens zijn opgenomen in onze milieu-database. Deze database is de bron 

van alle vormen van milieurapportage, inclusief de emissiehandel die jaarlijks 

wordt gecontroleerd en gecertifi ceerd door een onafhankelijke derde (controle 

en certifi cering geldt alleen voor het onderdeel emissiehandel).
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VGM-programma 2013 
In 2013 zullen we het volgende VGM-programma uitvoeren: 

Externe veiligheid

Voorlichtingsmateriaal maken voor burgers m.b.t. externe veiligheid (website, brochure).

Plaatsgebonden risicoknelpunten van leidingen voor 1 januari 2014 oplossen.

Afspraken maken met I&M over sanering van groepsrisico aandachtspunten van leidingen.

Technische veiligheid

Het voortdurend optimaliseren van de programma’s voor veiligheidsinspecties van het gastrans-
portsysteem.

Opstellen en uitvoeren SWIFT-studies voor gasturbine en gasmotoren gedreven compressor- en 
mengstations.

Opstellen KPI’s voor technische veiligheid.

Arbeidsveiligheid

Beleid procesveiligheid ontwikkelen.

Effectievere inzet ARBO-specialisten Veiligheid.

Milieu en duurzame ontwikkeling

Het verder implementeren van het strategieplan footprint.

Het onderzoeken en vergelijken van meetmethoden voor sluipende methaanemissies.

Starten met aanpassingen aan compressoren om te voldoen aan de nieuwe eisen t.a.v.
 NOx-emissies

VGM-cultuur en communicatie

Continue aandacht voor het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en –gedrag.

Kantooreffi ciency
Niet alleen bij onze werkzaamheden in het veld onderzoeken we hoe we onze 

impact op het milieu tot een minimum kunnen beperken, dat doen we ook 

op onze kantoren. In het verslagjaar hebben we in dit kader onder andere de 

volgende onderwerpen aangepakt:

  Waterloze urinoirs

  Vorig jaar hebben we, na een succesvolle pilot, besloten om waterloze 

urinoirs op ons hoofdkantoor te installeren. Daarmee zullen we de komende 

jaren naar verwachting een hoeveelheid water besparen die overeenkomt 

met de jaarlijkse waterbehoefte van ruim 150 Nederlandse huishoudens. 
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  Bredere uitrol dienst digitalisering 

  We digitaliseren al langer documenten, maar vorig jaar hebben we besloten 

dat grootschaliger te doen. Daarmee spelen we in op bestaande trends zoals 

het toenemende gebruik van tablets op het werk en het tijd- en plaatson-

afhankelijk werken. Hiermee dragen we bij aan een van onze collectieve 

targets over 2012: verdere reductie van ons papierverbruik.

  Verlichting

  Op enkele van onze locaties hebben we IR-verlichting (gedempt licht), 

waarmee we lichtoverlast voor onze omgeving minimaliseren.

  Dag van de duurzaamheid 

  We hebben net als voorgaande jaren ook in 2012 meegedaan met de Dag van 

de Duurzaamheid op 10 oktober. Tijdens deze dag hebben we medewerkers 

tips en trucs meegegeven over hoe zij hun eigen footprint kunnen beperken. 

Op deze dag werd een biologische lunch geserveerd en werden oude 

mobieltjes ingezameld voor de Stichting Opkikker.

  Nieuwe spoelkeuken en afruim- en afvalscheidingsstation 

  Vorig najaar is in het bedrijfsrestaurant van ons hoofdkantoor een nieuwe 

spoelkeuken en afruim- en afvalscheidingsstation in gebruik genomen. 

Met deze nieuwe installatie en bijbehorende apparatuur wordt een 

bijdrage geleverd aan de verduurzaming van ons bedrijf, want het verbruikt 

beduidend minder elektriciteit, water en zeep.

  Uitbreiding videoconferencing mogelijkheden

  In 2012 hebben we onze mogelijkheden voor videoconferencing uitgebreid, 

waardoor het voor onze medewerkers makkelijker en effi ciënter is 

geworden om op afstand met elkaar te kunnen overleggen. Tegelijkertijd 

leidt het tot een vermindering van het aantal zakelijke kilometers.

  Terugdringen papierverbruik

  We stimuleren onze medewerkers om zoveel mogelijk digitaal te werken 

en zo min mogelijk papier te verbruiken. In 2012 hebben we een collectieve 

target gezet op het terugdringen van het papierverbruik; deze target werd 

zeer ruim gehaald.

  Koffi e

  Alle koffi eautomaten zijn in 2012 ingesteld op de sluimerstand. In de 

sluimerstand gebruiken de automaten minder energie, omdat de 

temperatuur van het water lager ligt. Tevens wordt in de automaten 
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uitsluitend “Good Origin” koffi e gebruikt. Dit bekent dat de koffi e 100% 

duurzaam is geproduceerd en de producenten op een faire manier 

gecompenseerd zijn. Voor de medewerkers zijn nu ook bekerhouders 

beschikbaar, waardoor hergebruik wordt gestimuleerd.
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Maatschappelijk verslaggevingsbeleid

Verslaggevingsbeleid 
Bij dit verslag hebben we zoveel mogelijk de Transparantiecriteria van het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gevolgd. Het 

verslag is opgesteld volgens de Criteria 2012. In het verslag worden ook de 

GRI-richtlijnen toegepast op level C. 

We rapporteren over de meest relevante prestatie-indicatoren die rechtstreeks 

voortvloeien uit onze MVO-strategie. De aspecten die rechtstreeks van invloed 

zijn op de realisatie daarvan zijn in dit verslag opgenomen. Daaronder vallen 

indicatoren op het gebied van fi nanciën, gezondheid, veiligheid, milieu en 

duurzaamheid.

De gegevens voor het onderdeel Milieu zijn zoveel mogelijk in een meerjaren-

perspectief geplaatst om de ontwikkeling zichtbaar te maken.

Het verslag is bedoeld voor al onze stakeholders, zowel intern als extern. Het 

verslag wordt beschikbaar gesteld op onze website. Vanuit milieuoogpunt 

wordt het verslag in principe alleen digitaal gepubliceerd; op verzoek kan een 

gedrukte versie worden ontvangen.

Meet- en rekenmethodes die worden gebruikt ten behoeve van het onderdeel 

Milieu worden in dat hoofdstuk toegelicht, inclusief de eventueel bijbehorende 

beperkingen. Daar waar wijzingen in meetmethodes of de context daarvan 

hebben plaatsgevonden, wordt dat bij het desbetreffende onderwerp 

toegelicht.

De gehanteerde begrippen in dit verslag worden in een bijlage toegelicht. 

Verslaggevingsproces 

Bij het verslaggevingsproces worden zowel interne als externe bronnen 

geraadpleegd, waaronder bijvoorbeeld handboeken, managementinformatie-

systemen en gegevens van derden.

Bij het verkrijgen van de basisgegevens voor dit verslag worden alle afdelingen 
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betrokken die eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de speerpunten 

van ons MVO-beleid. Dat betreft globaal de afdelingen Veiligheid, Financiën, 

Personeelszaken, Communicatie en Public Affairs, zowel in Nederland als in 

Duitsland. Zij leveren intern geconsolideerde gegevens aan. 

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe deskundige partij.

Het verslag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Het MVO-verslag verschijnt tegelijk met het fi nanciële jaarverslag.

Reikwijdte

Binnen de reikwijdte van dit verslag vallen Gasunie in Nederland, Gasunie 

in Duitsland, GTS en deelnemingen zoals BBL Company, waarin Gasunie 

een meerderheidsdeelname van 60% heeft ten aanzien van de kapitaalver-

schaffi ng. De gegevens van deze onderdelen van ons bedrijf zijn in de totale 

cijfers en resultaten meegenomen, voor zover beschikbaar. Ten aanzien van 

VGM-onderwerpen worden in Nederland en Duitsland niet dezelfde gegevens 

bijgehouden. Daar waar mogelijk zijn de gegevens uit Nederland en Duitsland 

gecombineerd. Als dit niet mogelijk was, dan zijn de gegevens separaat 

gepresenteerd. Deelnemingen waarin we een minderheidsdeelname hebben 

ten aanzien van de kapitaalverschaffi ng, zijn buiten beschouwing gelaten. 

Dit verslag is grotendeels complementair aan ons fi nanciële jaarverslag, waarin 

uitgebreid wordt gerapporteerd over onze fi nanciële resultaten, vooruitzichten 

en indicatoren.

Dochteronderneming GTS heeft tevens een eigen jaarverslag, waarin meer 

uitgebreid over de specifi eke resultaten als TSO wordt gerapporteerd.

Afbakening 

Dit verslag is een weergave van onze MVO-inspanningen over het verslagjaar 

2012, dat loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. We rapporteren 

over onze rol als aardgastransporteur en aanbieder van aanverwante diensten 

in de gaswaardeketen en als eigenaar en operator van het landelijke gastrans-

portnet. We hebben tevens toegelicht welke activiteiten we als onderdeel van 

goed ketenbeheer uitvoeren.
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Veiligheid is een van onze belangrijkste MVO-speerpunten, daarom hebben 

we in dit verslag ook de veiligheidsprestaties van aannemers opgenomen. 

Andere gegevens, zoals van bijvoorbeeld toeleveranciers, hebben we buiten 

beschouwing gelaten.

Verifi catie

Onze jaarrekening wordt conform wettelijke verplichtingen door een externe 

accountant (Ernst & Young) gecontroleerd. In het fi nanciële jaarverslag is een 

accountantsverklaring opgenomen.

Ons MVO-verslag wordt door het Global Reporting Initiative gecheckt op 

toepassing van de richtlijnen op level C. 
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Bijlage I: Verklarende woordenlijst

Arbo Arbeidsomstandigheden.

Broeikasgas Gas dat bijdraagt aan de vorming van een isolerende laag om de 
aarde, waardoor deze opwarmt. De belangrijkste broeikasgassen 
zijn: waterdamp, koolzuurgas, methaan, distikstofoxide en 
gechloreerde koolwaterstoffen.

CH4 Methaan; de belangrijkste component van aardgas.

CO Koolmonoxide; komt vrij bij onvolledige verbranding.

CO2 Kooldioxide of koolzuurgas; komt vrij bij volledige verbranding van 
brandstoffen. 

CO2 equivalent-
emissie

CO2- en CH4-emissies kunnen met behulp van de zogeheten Global 
Warming Potential (GWP) worden omgezet in een maat voor het 
versterkte broeikaseffect, de zogenaamde CO2-equivalent-emissie. 
De GWP voor CO2 wordt op 1 gesteld en de GWP voor CH4 op 23.

Frequentie-index Maat voor de veiligheid; het aantal ongevallen met verzuim per 100 
medewerkers. 

HFK’s Fluorkoolwaterstoffen; worden vooral als koelmiddel gebruikt.

IPPC De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn 
is gericht op geïntegreerde preventie en bestrijding van milieu-
verontreiniging. De IPPC-richtlijn verplicht de EU-lidstaten om 
emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor 
afvalstoffen) van grote bedrijven en van de intensieve veehouderij 
te reguleren.

ISO International Standardisation Organisation; een organisatie die 
internationale normen vaststelt.

KLIC-online De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten verplicht 
elke grondroerder voorafgaand aan een mechanische grondroering 
een zogenaamde ‘Klic-melding’ doen; dat kan via het elektronische 
uitwisselingssysteem KLIC-online, dat vanaf juli 2010 verplicht 
wordt. 

Koolwaterstoffen Groep chemische stoffen die bestaan uit koolstof en waterstof.

LNG Liquefi ed Natural Gas (vloeibaar aardgas). 

NOx
Verzamelnaam voor stikstofoxidegassen. Deze gassen komen vrij 
bij alle verbrandingsprocessen en dragen bij tot verzuring van de 
atmosfeer. 

Odorant Geurstof die uit veiligheidsoogpunt aan het van nature reukloze 
aardgas wordt toegevoegd.

OMEGA Registratiesysteem voor het vastleggen van compressorgegevens.

Reportables Ongevallen gevolgd door verzuim, medische handelingen, 
vervangend werk of dodelijke slachtoffers.
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Bijlage II: Productinformatie

Afzetmarkt en afnemers

Onze belangrijkste afzetmarkten zijn Nederland en Duitsland. Daarnaast 

transporteren we gas door naar andere landen. Onze klanten en afnemers 

bestaan voornamelijk uit shippers, traders en direct aangeslotenen 

(industrieën, regionale netbeheerders, private netbeheerders, buitenlandse 

netbeheerders, gasproducenten, operators van gasbergingen en operators van 

LNG plants). In het jaarverslag van Gasunie Transport Services wordt hierover 

uitgebreid gerapporteerd.

Productiefactoren

De belangrijkste factoren om onze diensten te kunnen aanbieden zijn:

  bouw van leidingnetwerk en compressorstations;

  onderhoud en beheer van leidingnetwerk en compressorstations;

  ICT-netwerk om planning van gastransport effi ciënt te laten verlopen;

  menskracht voor planning, control, beheer, onderhoud, etc. 

Herkomst grondstoffen, materialen, producten en diensten

We maken gebruik van toeleveranciers op het gebied van grondstoffen, 

materialen, producten en diensten. 99% Van hetgeen we inkopen komt uit de 

Europese Unie. Globaal onderverdeeld naar land komt 91% uit Nederland, 7% uit 

Duitsland, 1% uit België en 1% uit de overige Europese landen. 
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Belangrijkste categorieën grondstoffen, materialen, producten en diensten

Aannemers pijpleiding leggen 17%

Gas (brandstofgas en services) 15%

Aannemers installaties 12%

Ondergronds (bergingen) 1%

Static equipment 6%

Elektriciteit en Stikstof 38%

Diversen 2%

Facilitaire diensten en tijdelijk personeel 4%

ICT 1%

Elektronica & Instrumentatie 2%

Rotating (compressoren, motoren & pompen) 2%

De aannemers die we inhuren komen grotendeels uit Nederland en Duitsland.

Over de indirecte toeleveranciers, onderaannemers en de herkomst van ruw 

materiaal hebben we geen informatie beschikbaar. 
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Bijlage III: VGM-data

Indicatoren Veiligheid 2008-2012 

Eenheid

Ongevallen met verzuim; frequentie-index voor 
Gasunie-medewerkers

Ongevallen met verzuim per 1 miljoen werkuren

Ongevallen met verzuim; frequentie-index derden Ongevallen met verzuim per 1 miljoen werkuren

Ongevallen met verzuim; frequentie-index totaal Ongevallen met verzuim per 1 miljoen werkuren

Reportable4) ongevallen; frequentie-index totaal Reportable ongevallen per 1 miljoen werkuren

Ongevallen met verzuim

    - Gasunie-medewerkers Aantal

    - Derden Aantal

Ongevallen zonder verzuim (inclusief vervangend werk)

    - Gasunie-medewerkers Aantal

    - Derden Aantal

Reportable ongevallen Aantal

Potentieel zeer gevaarlijke situaties Aantal

Schade aan Gasunie-gasleidingen:

    - Graafschade door derden Aantal

    - Constructie-/materiaalfouten Aantal

    - Foutieve aanboringen Aantal

    - Overige Aantal

Leidingbeschadigingen met gasuitstroom Aantal

Gemelde leidingbeschadigingen Aantal

Incidenten met gasuitstroom; vergelijking Gasunie met EGIG

    - EGIG Aantal incidenten per 1.000 km per jaar

    - Gasunie Aantal incidenten per 1.000 km per jaar

Opmerkingen: 

 (1) De GUD-cijfers hebben betrekking op het laatste half jaar van 2008. 

(2) Niet van toepassing op GUD.

(3) De indicatoren van GUN en GUD kunnen niet worden gecombineerd in verband met verschil in defi nities.  

(4)  Onder reportable ongevallen wordt verstaan: dodelijke ongevallen, ongevallen met verzuim en

ongevallen met medische behandeling, zijnde niet EHBO.

(5) Klein gaatje (pin hole) veroorzaakt door corrosie.
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2008
GUN

2008 
GUD1) 

2008
Totaal

2009
GUN

2009
GUD

2009
Totaal

2010
GUN

2010
GUD

2010
Totaal

2011
GUN

2011
GUD

2011
Totaal

2012
GUN

2012
GUD

2012
Totaal

0,4 0,0 -3) 0,8 0 -3) 0,4 0 -3) 0,4 0 -3) 0 - 2) 0,4

1,5 0,0 -3) 2,1 4,9 -3) 2,1 0 -3) 1,5 0 -3) 1,4 - 2) 1,7

1,0 1,2 -3) 1,6 1,7 -3) 1,4 0 -3) 1,1 0 -3) 0,8 - 2) 1,2

4,3 - - 6,2 - - 7,2 0 6,7 4,7 0 4,3 2,1 - 2) 2,5

1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1

4 0 4 10 1 11 10 0 10 7 0 7 5 2 7

5 0 5 4 0 4 10 0 10 7 0 7 1 0 1

11 0 11 28 0 28 30 0 30 21 0 24 6 0 6

22 - 22 45 - 45 51 0 51 31 0 31 12 3 15

10 - 10 21 - 21 11 - 11 6 - 6 4 - 4

10 0 10 8 0 8 2 0 2 6 1 7 5 0 5

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1 0 1 0 0 0 15) 0 15) 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 0 0 15) 0 15) 1 0 1 1 0 1

2 - 2) 2 0 - 2) 0 0 - 2) 0 1 - 2) 1 1 - 2) 1

- - 2) 0.365 - - 2) 0.359 - - 2) 0,352 - - 2) 0,344 - - 2) nnb

0.347 - 2) - 0.336 - 2) 0.336 0.327 - 2) 0.327 0.320 - 2) 0.320 0,318 - 2) 0,318
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Gezondheidsindicatoren 2008 - 2012

Indicator Eenheid

Ziekteverzuimpercentage (totaal) Procenten

   - kortdurend verzuim Procenten

   - middellang verzuim Procenten

   - langdurig verzuim Procenten

Nul-ziekteverzuimpercentage Procenten

Ziekteverzuimfrequentie Frequentie

Arbeidsgerelateerd verzuim (opgave door medewerker) Aantal

Melding aan Nederlands Centrum  voor Beroepsziekten (NCB) Aantal

Toetreding WIA (evt. partieel) Aantal

Uitstroming WIA Aantal

Opmerkingen: 

(1) De GUD-cijfers hebben betrekking op het laatste halfjaar van 2008.

(2) Niet van toepassing op GUD.

(3) De indicatoren van GUN en GUD zijn niet te combineren in verband met verschil in defi nities.
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2008
GUN

2008 
GUD1) 

2008
Totaal

2009
GUN

2009
GUD

2009
Totaal

2010
GUN

2010
GUD

2010
Totaal

2011
GUN

2011
GUD

2011
Totaal

2012
GUN

2012
GUD

2012
Totaal

3,4 1,7 -3) 3,3 1,9 -3) 2,8 2,7 -3) 3,3 2,6 -3) 3,3 PM -3)

0,9 1,5 -3) 0,9 1,2 -3) 0,8 1,2 -3) 0,8 - 2) -3) 0,8 - 2) -3)

0,7 0,2 -3) 0,8 0,5 -3) 0,6 0,9 -3) 0,7 - 2) -3) 0,6 - 2) -3)

1,8 0 -3) 1,7 0,2 -3) 1,4 0,6 -3) 1,8 - 2) -3) 1,8 - 2) -3)

47 67 -3) 40 41 -3) 46,6 - -3) 46,5 - -3) 44,4 - -3)

1,2 0,9 -3) 1,2 1,3 -3) 1,1 1,6 -3) 1,1 -3) -3) 1,1 -3) -3)

11 0 0 1 0 1 10 0 10 9 0 9 14 0 14

0 - 2) 0 0 - 2) 0 0 - 2) 0 1 - 2) 1 1 - 2) 1

0 - 2) 0 2 - 2) 2 2 - 2) 2 3 - 2) 3 3 - 2) 3

0 - 2) 0 0 - 2) 0 0 - 2) 0 0 - 2) 0 0 - 2) 0



102

Milieu-indicatoren 2008 – 2012

Indicator Eenheid

Hoeveelheid getransporteerd aardgas Miljard m3

Methaanemissie Ton

CO2-equivalentemissie

Scope 1

t.g.v. CH4 Kiloton

t.g.v. CO2 Kiloton

t.g.v. HFK Kiloton

Totaal scope 1 Kiloton

Scope 2 Kiloton

t.g.v. Elektriciteit Kiloton

Totaals scope 2 Kiloton

Scope 3 Kiloton

t.g.v. N2 ingekocht bij derden Kiloton

Totaal scope 3 Kiloton

Totaal scope 1+2+3 Kiloton

Aardgasverbruik Miljoen m3

Elektriciteitsverbruik Miljoen kWh

Leidingwaterverbruik Duizend m3

NOx-emissies

NOx-emissie (absoluut) Ton

Inkoopgegevens hulpstoffen
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2008 2008 
GUD1) 

2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012

GUN Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal

107,8 9,3 117,1 99 22,6 121,6 111 24,6 135,6 102 24,5 126,5 105,0 24,2 129,2

6062 443 6.505 6.111 741 6.852 6.480 741 7.221 6.740 436 7.176 6.705 363 7.068

151 11 162 153 18 171 162 18 180 168 11 179 167 9 176

238 35 273 208 69 277 242 88 330 148 95 243 162 112 274

- - - - - - - - - - - - 3 0 3

389 46 435 361 87 448 404 106 510 316 106 422 332 121 453

160 2 162 141 4 145 135 4 139 160 4 164 138 5 143

160 2 162 141 4 145 135 4 139 160 4 164 138 5 143

26 - 26 46 - 46 16 - 16 7 - 7 2 - 2

26 - 26 46 - 46 16 - 16 7 - 7 2 - 2

575 48 623 548 91 639 555 110 665 483 110 593 472 126 598

131,3 14,7 146 115,4 34,2 149,6 132 44,6 176,6 82,7 59 141,7 89,4 64,7 154,1

337,4 2,5 339,9 299 5,8 304,8 284,5 6,5 291 338,9 6,7 345,6 382,5 7,3 389,8

36,6 1 37,6 41,9 2,1 44 50,7 2,1 52,7 39 3,2 42,2 33,1 1,7 34,8

519 26 545 461 63 524 531 82,7 614 244 92 336 297 107 404
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Indicator Eenheid

Methanol Liter x 1,000

Smeerolie Liter x 1,000

Glycol Liter x 1,000

Odorant Liter x 1,000

Stikstof ingekocht bij derden Ton x 1,000

Stikstof uit eigen productie Ton x 1,000

Stikstof Totaal Ton x 1,000

Totaal aantal gemelde milieuafwijkingen Aantal

Aantal terecht gemelde milieuafwijkingen per aandachtsgebied

    - Bodem Aantal

    - Water Aantal

    - Lucht Aantal

    - Overige Aantal

Hoeveelheid gevaarlijk afval Ton

Hoeveelheid niet gevaarlijk afval Ton

Afval verwijdering

- Hergebruik Procenten

- Verbranden Procenten

- Storten Procenten

Opmerkingen: 

(1) De GUD-cijfers hebben betrekking op het laatste halfjaar van 2008.

(2) Niet van toepassing op GUD.
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2008 2008 
GUD1) 

2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012

GUN Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal

0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 71 0 71 60 0 60

41 0,4 41,4 61 2,4 63,4 142 1,4 143,4 69 1,5 70,5 70 4 74

6,5 0 6,5 1 0 1 5,2 0 5,2 0 0 0 6 0 6

475 0 475 497 0 497 551 - 551 463 0 463 477 0 477

231 - 2) 231 401 - 2) 401 139 - 2) 139 64 - 2) 64 17 - 2) 17

425 - 2) 425 433 - 2) 433 172 - 2) 172 40 - 2) 40 15 - 2) 15

656 - 2) 656 834 - 2) 834 311 - 2) 311 104 - 2) 104 32 - 2) 32

148 0 148 144 0 144 124 1 125 120 0 120 190 2 192

16 0 16 44 0 44 23 0 23 21 0 21 27 1 28

2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3

125 0 125 96 0 96 94 0 94 90 0 90 105 0 105

5 0 5 4 0 4 5 1 6 9 0 9 22 1 23

926,6 4,9 934,5 1.804 - 1.804 1.494 22 1.516 3.135 59 3.194 2.632 50 2.682

8.755 62,1 8.817 14.072 - 14.072 14.316 219 14.535 15.678 290 15.968 22.495 585 23.080

86,9 - 2) 86,9 88,2 - 2) 88,2 90,5 83,8 90,4 85,1 83,2 85,1 91,2 92,1 91,3

10,5 - 2) 10,5 7,5 - 2) 7,5 6,3 9,5 6,3 6,5 16,8 6,7 5,8 7,9 5,9

2,6 - 2) 2,6 4,3 - 2) 4,3 3,2 7,7 3,3 8,4 0,0 8,2 7,2 0,0 7,0
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Milieuprestaties van Gasunie-locaties 2008-2012

In onderstaande tabellen zijn de wettelijk verplichte uitwerking van energie- en 

waterverbruik en emissies van grote locaties in Nederland weergegeven.

Overzicht energie- en waterverbruik in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012

Locatie Gas [m3 x1000]

 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 16 63 151 47 48

Beverwijk 4.302 6.376 12.142 2.077 2.969

Kootstertille 14 10 11 11 7

LNG 1.080 1.041 523 8.426 2.135

Oldeboorn 401 483 6.216 2.492 5.797

Ommen 10.529 13.950 12.515 4.122 15.058

Ravenstein 46.366 25.078 26.149 8.382 9.588.008

Spijk 28.076 24.084 17.113 6.306 4.833

Wieringermeer 2.130 2.832 4.922 4.713 3.260

Zweekhorst 2.215 5.304 20.325 11.400 9.980

Grijpskerk 3 3 4 4 4

Anna Paulowna 5 0 10 8 13

Scheemda   - - -

Wijngaarden - - - - -

Zuidwending - - - - 3.414
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Locatie Elektra [MWh]

 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 189 209 318 249 269

Beverwijk 1.466 1.487 1.602 1.423 1.455

Kootstertille 9.390 8.196 8.430 9.088 3.582

LNG 23.621 28.965 19.971 17.738 6.177

Oldeboorn 750 762 838 801 810

Ommen 94.309 106.080 50.037 21.806 12.124

Ravenstein 2.658 2.285 2.095 2.055 2.012

Spijk 1.745 1.708 1.627 1.383 1.334

Wieringermeer 1.811 1.857 1.948 1.999 1.869

Zweekhorst 809 849 981 1.056 1.052

Grijpskerk 2.469 1.260 1.420 1.714 1.625

Anna Paulowna 178.690 126.313 163.691 117.615 133.674

Scheemda   12.121 70.557 94.127

Wijngaarden - - - 2.707 19.405

Zuidwending - - - 70.374 78.105

Locatie Water [m3 x 1000]

 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Beverwijk 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2

Kootstertille 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

LNG 17,6 23,3 33,5 17,0 15,0

Oldeboorn 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2

Ommen 2,2 1,5 1,7 2,0 1,6

Ravenstein 0,4 0,6 0,6 0,6 1,4

Spijk 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Wieringermeer 0,2 0,8 0,4 0,8 0,2

Zweekhorst 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6

Grijpskerk 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Anna Paulowna 0,1 0,1 0,8 0,2 0,4

Scheemda   - - -

Wijngaarden - - - - -

Zuidwending - - -  0,27
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Overzicht energie- en waterverbruik in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012

Locatie NOx [ton]

 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 0 0 1 0 0

Beverwijk 9 14 32 6 7

Kootstertille 0 0 0 0 0

LNG 1 1 1 1 0

Oldeboorn 1 1 16 7 18

Ommen 36 44 45 12 71

Ravenstein 153 77 83 20 29

Spijk 264 248 175 70 50

Wieringermeer 8 11 21 23 14

Zweekhorst 11 31 127 74 68

Grijpskerk 0 0 0 0 0

Anna Paulowna 0 0 0 0 0

Scheemda - - - - -

Wijngaarden - - - - -

Zuidwending - - - - 3
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Locatie Methaan [ton]

 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 5 6 12 7 12

Beverwijk 204 213 239 145 334

Kootstertille 61 61 0 0 12

LNG 203 386 216 1.007 401

Oldeboorn 102 99 147 111 178

Ommen 468 637 897 662 970

Ravenstein 700 375 366 325 210

Spijk 442 512 454 274 292

Wieringermeer 111 122 168 150 372

Zweekhorst 134 150 153 201 152

Grijpskerk 0 0 0 0 9

Anna Paulowna 48 21 5 23 33

Scheemda - - - - 33

Wijngaarden - - - - 46

Zuidwending - - - 244 801

Locatie Koolstofdioxide [ton]

 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 32 115 272 86 88

Beverwijk 7.722 11.465 21.754 3.724 5.311

Kootstertille 26 17 20 20 12

LNG 1.943 1.874 942 15.097 4.170

Oldeboorn 721 871 11.137 4.466 10.368

Ommen 18.908 25.093 22.432 7.398 26.940

Ravenstein 83.212 45.088 46.848 15.020 17.151

Spijk 59.297 51.683 36.214 11.328 10.216

Wieringermeer 3.828 5.096 8.822 8.448 5.835

Zweekhorst 3.978 9.539 36.412 20.425 17.850

Grijpskerk 5 5 8 7 7

Anna Paulowna 22 3 20 17 26

Scheemda - - - - -

Wijngaarden - - - - -

Zuidwending - - - 5.745 6.120
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In onderstaande tabel is de uitwerking van energieverbruik en emissies van grote 

locaties in Duitsland weergegeven.

Locatie Gas m3 x 1.000

2e helft 2008 2009 2010 2011 2012

Rysum 11.404 26.106 22.025 32.960 41.761

Bunder Tief 1.244 1.309 1.537 327 90

Folmhusen 0 3.308 7.489 5.810 2.902

Wardenburg 0 614.000 2.902 5.122 5.253

Achim 0 1.794 8.155 9.494 9.558

Holtum 0 122.000 102 184 1.844

Ellund 1.033 626.000 937 3.674 2.145

Quarnstedt 0 52.500 1.060 1.140 1.070

Totaal 14.149 33.931 44.206 58.712 64.623

Leidingnet 1.000 4.279 4.279 245 85

Totaal 14.742 38.210 48.485 58.958 64.708

Locatie NOx [ton]

2e helft 2008 2009 2010 2011 2012

Rysum 21,0 49.2 42,0 52,0 66,5

Bunder Tief 2,0 2.4 3,0 0,0 0,1

Folmhusen 0,0 6,0 14,0 4,0 5,3

Wardenburg 0,0 0.9 5,0 9,0 9,2

Achim 0,0 3,0 15,0 18,0 17,7

Holtum 0,0 0.1 0,0 0,0 2,8

Ellund 2,0 1.1 2,0 6,0 3,4

Quarnstedt 0,0 0,0 2,0 2,0 1,7

Totaal 26,0 63,0 83,0 92,0 107,0

Leidingnet - - - - -

Totaal 26,0 63,0 83,0 92,0 107,0
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Locatie Methaan [ton]

2e helft 2008 2009 2010 2011 2012

Rysum 54 84.9 59 74 76

Bunder Tief 12 24.8 23 12 7

Folmhusen 32 75.4 62 59 56

Wardenburg 19 73.6 58 54 47

Achim 94 132.6 208 117 115

Holtum 8 22.5 3 21 37

Ellund 8 10.6 31 41 11

Quarnstedt 0 16.6 60 12 11

Totaal 227 0 504 390 359

Leidingnet 216 - -

Totaal 443 741 504 781 359

Locatie
CO2 [ton]

2e helft 2008 2009 2010 2011 2012

Rysum 25.643 55.562 47.179 54.191 68.896

Bunder Tief 6.182 2.510 2.965 455 69

Folmhusen 161.000 5.912 13.727 4.329 5.395

Wardenburg 59.000 940.000 5.230 9.795 9.565

Achim 212.000 2.986 14.566 18.268 18.328

Holtum 48.000 181.000 196 186 2.936

Ellund 2.067 1.244 1.868 6.083 3.486

Quarnstedt 1.000 60.000 1.923 1.847 1.754

Totaal 34.372 69.397 87.654 95.155 110.428

Leidingnet 524.000 17.000 - - -

Totaal 34.896 69.414 87.654 95.155 110.428
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Organogram

CEO

COO

GTS GUD P&BD

Legal, Regulations,
Communication
& Public Affairs

HSE

HR

Operations Projects IT Finance,
Control, 

Procurement, 
CSC, Audit¹

Treasury

Corporate Strategy &
Portfolio Management

CFO

Executive Board Management Board Management Team

1) Audit has direct access to CEO
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GRI-Index

M = MVO-jaarverslag
F = Financieel jaarverslag

Strategie en Analyse

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

1.1 RvC en directie over relevantie van duurzame 
ontwikkeling en haar strategie

M: Voorwoord, Profi el 5, 7

1.2 Beschrijving belangrijke gevolgen, risico’s en 
mogelijkheden

M: MVO visie en beleid
F: Specifi eke risico’s voor 
Gasunie

15

38 e.v.

Organisatieprofi el

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

2.1 Naam van de organisatie Gasunie 7

2.2 Belangrijkste producten en diensten M: Missie, visie en strategie in 
het kort

9

2.3 Operationele structuur M: Profi el 7

2.4 Locatie hoofdkantoor M: Profi el 7

2.5 Aantal landen waar het bedrijf actief is M: Profi el 7

2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm F: Toelichting op de geconsoli-
deerde fi nanciële overzichten

74

2.7 Afzetmarkten M: Afzetmarkten en afnemers 96

2.8 Omvang van de organisatie M: Profi el 7

2.9 Veranderingen wat betreft omvang, 
structuur of eigendom

F: Verslag van de Raad van 
Bestuur

10 e.v.

2.10 Onderscheidingen in verslagperiode F: Ontwikkelingen businessunits 
in het kort

13

Verslagparameters

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

3.1 Verslagperiode M: 1 januari 2012 tot en met 31 
december 2012

92

3.2 Datum van het meest recente verslag April 2012

3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, 
tweejaarlijks, etc.)

M: Maatschappelijk verslagge-
vingsbeleid

91

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of 
de inhoud ervan

M: Colofon achterzijde

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van 
het verslag

M: Maatschappelijk verslagge-
vingsbeleid

111

3.6 Afbakening van het verslag M: Maatschappelijk verslagge-
vingsbeleid

111

3.7 Beperkingen voor reikwijdte of afbakening 
van verslag

M: Maatschappelijk verslagge-
vingsbeleid

111

3.8 Entiteiten die vergelijkbaarheid verslagperi-
oden/verslaglegging beinvloeden

- -

3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen voor 
gegevensmetingen

M: Meet- en registratiesystemen 86

3.10 Herformulering van eerder verstrekte 
informatie

- -
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3.11 Veranderingen van invloed op vergelijkbaar-
heid met vorige verslagperiodes

Geen wijzigingen -

3.12 GRI inhoudsopgave Bijlage IV 112

3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking 
tot externe assurance van het verslag

M: Maatschappelijk verslagge-
vingsbeleid
F: Controleverklaring

91

145

Bestuur, verplichtingen, betrokkenheid

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

4.1 Bestuursstructuur van de organisatie M: Organigram 112

4.2 Heeft voorzitter van hoogste bestuursli-
chaam een leidinggevende functie?

F: 
CEO Statement

3 e.v.

4.3 Aantal onafhankelijke en/of niet-leidingge-
vende leden van hoogste bestuurslichaam

CEO Statement 3 e.v.

4.4 Mechanismen om aanbevelingen/mede-
zeggenschap uit te oefenen op hoogste 
bestuurslichaam

M: Sociale aspecten van de 
bedrijfsvoering

33

4.5 Koppeling tussen vergoedingen en prestaties 
van de organisatie

M: Sociale aspecten van de 
bedrijfsvoering

29 e.v.

4.6 Processen waarborging vermijden strijdige 
processen

M: Corporate Governance en 
risicomanagement

18

4.7 Bepalen kwalifi caties en expertise van leden 
hoogste bestuurslichaam

- -

4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselver-
klaringen, gedragscodes en uitgangspunten

M: Corporate Governance en 
risicomanagement

18

4.9 Procedures hoogste bestuurslichaam om 
economische, milieugerelateerde en sociale 
prestaties te overzien

M: MVO-visie en -beleid 11

4.10 Evaluatie processen ter evaluatie eigen 
prestaties van hoogste bestuurslichaam

F: Remuneratiebeleid Raad van 
Bestuur

53

4.11 Toepassing voorzorgsprincipe - -

4.12 Extern ontwikkelde economische, milieuge-
relateerde en sociale initiatieven

M: Innovatie en ontwikkeling 56

4.13 Lidmaatschap van verenigingen en/of 
internationale belangenorganisaties

M: Ketenverantwoordelijkheid 63 e.v.

4.14 Groepen belanghebbenden die de 
organisatie heeft betrokken

M: Ketenverantwoordelijkheid
M: Stakeholdermanagement

63 e.v.

35 e.v.

4.16 Benadering van belanghebbenden M: Stakeholdermanagement 35 e.v.

4.17 Onderwerpen en vraagstukken n.a.v. 
betrokkenheid belanghebbenden

M: Stakeholdermanagement 35 e.v.

Economische prestaties

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

EC1 Directe economische waarden die zijn 
gegenereerd en gedistribueerd, waaronder 
inkomsten, operationele kosten, personeels-
vergoedingen, donaties en overige maat-
schappelijke investeringen, ingehouden 
winst en betalingen aan kapitaalverstrek-
kers en overheden

F: Jaarrekening 65 e.v.

EC2 Financiële gevolgen en andere risico’s 
en mogelijkheden voor de organisatie in 
samenhang met klimaatverandering

M: Kansen en risico’s voor MVO 15 e.v.
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EC3 Coverage of the organization’s defi ned 
benefi t plan obligations

F: Jaarrekening 65 e.v.

EC4 Signifi cante steun van de overheid - -

Milieuprestatie-indicatoren

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen 
naar gewicht of volume

- -

EN3 Direct energieverbruik door primaire 
energiebron

M: Milieu-indicatoren 2008 – 
2012
M: Milieu

108 e.v.

73 e.v.

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en 
effi cientieverbeteringen

M: Milieu 73 e.v.

EN6 Initiatieven t.b.v. energie-effi ciënte/
duurzame energie producten en diensten 
+ verlaging energie-eisen als resultaat van 
deze initiatieven

M: Innovatie en ontwikkeling 56 e.v.

EN16 Totale directe en indirecte emissie van 
broeikasgassen naar gewicht

M: Milieu 73 e.v.

EN18 Initiatieven en realisatie emissie van 
broeikasgassen

M: Milieu 73 e.v.

EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en 
bestemming

- -

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijde-
ringsmethode

M: Afvalstoffen 83 e.v.

EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, 
geëxporteerd of verwerkt afval dat als 
gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, 
III en VIII van de Conventie van Bazel en 
het percentage afval dat internationaal is 
getransporteerd

M: Afvalstoffen 83 e.v.

EN28 Monetaire waarde van signifi cante boetes 
en totaal aantal niet-monetaire sancties 
wegens het niet naleven van milieuwetge-
ving en - regelgeving

M: (Monetaire) boetes 74

EN29 Signifi cante milieugevolgen van transport 
van producten en andere goederen en 
materialen die worden gebruikt voor de 
activiteiten van de organisatie en het 
vervoer van personeelsleden

-

Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor volwaardig werk

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, ar-
beidsovereenkomst en regio met geslachts-
percentage

M: Sociale aspecten van de 
bedrijfsvoering

23 e.v.

LA2 Totaal van nieuw aangenomen 
personeel, aantal en snelheid personeelsver-
loop per leeftijdsgroep, geslacht en regio

M: Sociale aspecten van de 
bedrijfsvoering

23 e.v.

LA4 Percentage medewerkers dat onder een 
collectieve arbeidsovereenkomst valt

M: Sociale aspecten van de 
bedrijfsvoering

23 e.v.
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LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en 
verzuimcijfers en het aantal werkgerelateer-
de sterfgevallen per regio en geslacht

M: Sociale aspecten van de 
bedrijfsvoering

23 e.v.

LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen 
vastgelegd in formele overeenkomsten met 
vakbonden

- -

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig 
wordt ingelicht omtrent prestatie- en loop-
baanontwikkeling

M: Sociale aspecten van de 
bedrijfsvoering

23 e.v.

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen 
en onderverdeling van medewerkers per 
categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het 
behoren tot een bepaalde maatschappe-
lijke minderheid en andere indicatoren van 
diversiteit

- -

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van 
mannen en vrouwen per medewerkerscate-
gorie

M: Beloning 28 e.v.

Mensenrechten

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en 
de getroffen maatregelen

M: Vertrouwenspersonen 33

Maatschappij

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

SO5 Standpunten betreffende publiek beleid 
en deelname aan de ontwikkeling ervan, 
evenals lobbyen

F: CEO Statement 3 e.v.

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concur-
rentiebelemmerend gedrag, anti-kartel-, 
en monopolistische praktijken, alsmede de 
resultaten van deze rechtszaken

- -

SO8 Monetaire waarde van signifi cante boetes 
en totaal aantal niet-monetaire sancties 
wegens het niet naleven van wet- en 
-regelgeving

M: (Monetaire) boetes 74

Productverantwoordelijkheid

Indicator Omschrijving Verwijzing Blz.

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevreden-
heid, met inbegrip van resultaten van 
onderzoeken naar de klanttevredenheid

M: Klanttevredenheid 36
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