Lloyd’s Register Verificatieverklaring
Betreffende de CO 2 footprint van Van Oord Nederland B.V.
over 2018
Lloyd’s Register Nederland B.V. heeft in opdracht van Van Oord Nederland B.V. de CO 2 –emissie-inventaris
over 2018 geverifieerd, voor de activiteiten die vallen onder de scope van het certificaat voor de CO 2 Prestatieladder: ‘Ontwikkelen, ontwerpen, engineering, verwerven, management, realiseren en onderhouden
van projecten op de gebieden van beton-, grond-, weg- en waterbouw, infrastructuur, grondverbetering en
hieraan gerelateerde activiteiten’.
Dit betreft de emissies van projecten binnen de scope en de aan toegerekende emissies van het
hoofdkantoor in Rotterdam aan de activiteiten onder de scope.
De verificatie is uitgevoerd volgens de richtlijnen van ISO 14064-3:2006, en daarmee is getoetst tegen de
vereisten van de CO 2 -prestatieladder (versie 3.0, april 2015) en de relevante richtlijnen van
ISO14064-1:2012 en het GHG-protocol. De verificatie is uitgevoerd met een beperkte mate van zekerheid
waarbij de materialiteit is bepaald op basis van het professionele oordeel van de verificateur.

Conclusie
Op grond van onze beoordelingswerkzaamheden is ons niet gebleken dat:
• de organisatiegrenzen onjuist zijn afgebakend;
• de CO 2 -emissierapportage over 2018 (voor de scope 1 en 2) in de emissie-inventaris niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten juist zijn weergegeven;
• de CO 2 emissies scope 1 en 2, zoals weergegeven in CO 2 –emissie-inventaris over 2018 en
samengevat in tabel 1, onjuist zijn weergegeven.
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Tabel 1. Samenvatting van de CO 2 footprint van Van Oord Nederland B.V., over 2018
Scope
Ton CO 2
Directe CO 2 -emissies (scope 1)
Indirecte CO 2 -emissies (scope 2)
Totaal

32.607
70
32.677
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