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Bijlagen 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.

CH
4 Methaan; de belangrijkste component van aardgas.

CO Koolmonoxide; komt vrij bij onvolledige verbranding.

CO
2 Kooldioxide of koolzuurgas; komt vrij bij volledige verbranding van brandstoffen. 

CO
2
-equivalentemissie CO

2
- en CH

4
-emissies kunnen met behulp van de zogeheten Global Warming 

Potential (GWP) worden omgezet in een maat voor het versterkte broeikaseffect, 

de zogenaamde CO
2
-equivalentemissie. De GWP voor CO

2
 wordt op 1 gesteld en de GWP 

voor CH
4
 op 23.

ENTSOG ENTSOG, de European Network of Transmission System Operators for Gas, heeft tot doel 

om samenwerking tussen landelijke transmission system operators (TSO’s) in Europa te 

bevorderen en te faciliteren.

Frequentie-index Maat voor de veiligheid; het aantal ongevallen met verzuim per 1 miljoen werkuren, 

waarbij wij uitgaan van 1.600 werkuren per FTE per jaar.

Groen gas Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

Handhavingsconvenant Een handhavingsconvenant is een overeenkomst met de Nederlandse Belastingdienst 

waarin de uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar wensen om te gaan 

zijn vastgelegd.

IPPC De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is gericht op geïnte-

greerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. 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.

Koolwaterstoffen Groep chemische stoffen die bestaan uit koolstof en waterstof.

Leveringszekerheid In Nederland verstaan we hieronder: het aantal keren dat het gastransport werd 

onderbroken omdat geen of onvoldoende gas door onze infrastructuur kon stromen, 

ongeacht of GTS in Nederland de klant voldoende gas kon leveren. In Duitsland verstaan 

we hieronder: het aantal keren dat onze infrastructuur niet in staat was om voldoende 

gas te leveren aan een klant. De scores van Gasunie in Nederland en Duitsland worden 

opgeteld om de totale target-score te bepalen. 

LNG Liquefied Natural Gas (vloeibaar aardgas). 

NO
X

Verzamelnaam voor stikstofoxidegassen. Deze gassen komen vrij bij alle verbrandings-

processen en dragen bij tot verzuring van de atmosfeer.

Odorant Geurstof die uit veiligheidsoogpunt aan het van nature reukloze aardgas wordt 

toegevoegd.

Olympus Registratiesysteem voor het vastleggen van compressorgegevens.

Reportables Ongevallen gevolgd door verzuim, medische handelingen, vervangend werk of dodelijke 

slachtoffers.

SF
6

Zwavelhexafluoride (SF
6
) is een anorganische verbinding van zwavel met fluor. 

Het is een sterk broeikasgas.

Voorbelasting Voorbelasting is een ‘omzetbelasting op onze kosten’, oftewel omzetbelasting die onze 

leveranciers aan ons in rekening hebben gebracht.

Bijlage I: Begrippenlijst
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Materialiteitsbepaling
We geven in ons verslag een toelichting op onderwerpen die wij van materieel belang achten voor de 

waardeketen waarbinnen wij opereren. De belangrijkheid van onderwerpen waarmee wij als bedrijf impact 

denken te hebben, hebben we bepaald in een interne workshop waar een deel van onze directie, onze 

MVO-experts en communicatiespecialisten bij aanwezig waren. De belangrijkheid van onderwerpen voor onze 

belanghebbenden hebben we bepaald op basis van een stakeholdersurvey waaraan 23 externe stakeholders 

vanuit diverse stakeholdergroepen hebben deelgenomen. De matrix bevestigt dat we in onze bedrijfsstrategie 

de juiste prioriteiten hebben gelegd. De directie heeft de matrix gevalideerd. Op basis van een stakeholder en 

materialiteitsanalyse hebben we onze materiele onderwerpen nader vastgesteld. Dit vormt de basis van dit 

geïntegreerde jaarverslag, dat voor de eerste keer conform de GRI G4 richtlijnen is opgesteld. We hebben een 

aantal stappen doorlopen in het materialiteitsproces:

Stap 1: Identificatie van relevante onderwerpen

Het doel van de eerste stap was een overzicht samen te stellen van relevante onderwerpen waarover we 

rapporteren. Hiertoe hebben we een lijst opgesteld op basis van de volgende bronnen: onze strategie, 

het jaarverslag 2013, jaarverslagen van branchegenoten, de Global Reporting Guidelines (GRI), een 

reputatie-onderzoek, media-analyses en onze risico-analyses.

Wij hebben vervolgens de relevantie van elk van de onderwerpen vastgesteld. Onderwerpen zijn relevant 

als wij er impact op hebben of kunnen hebben (zowel binnen de organisatie als in de waardeketen; voor de 

waardeketen zie hoofdstuk ‘Over ons’ in het bestuursverslag). Dit wordt bepaald op basis van onze eigen 

ervaring en de resultaten van de uitgevoerde analyses en consultaties.

Stap 2: Vaststellen rapportage prioriteit

In de tweede stap hebben we ons gericht op prioriteren van alle relevante onderwerpen, die wij grafisch 

weergeven in een materialiteitsmatrix (zie onderstaand). Dat hebben we zowel intern gedaan, als extern. 

Het resultaat van beide is vervolgens gemiddeld.

De matrix bestaat uit twee assen waarbij de positie op de horizontale as het belang voor ons bedrijf weergeeft 

en de verticale as het belang van onderwerpen voor externe stakeholders  laat zien.

Stap 3: Inrichten van het verslag

De vijftien onderwerpen die het hoogst scoorden op basis van het aantal punten van in- en externe 

stakeholders, dat werd gemiddeld, hebben we opgenomen in het jaarverslag. 

Verslaggevingsbeleid 
We brengen elk jaar een geïntegreerd jaarverslag uit, waarin we willen voldoen aan geldende richtlijnen. We 

willen hiermee verantwoording afleggen aan onze stakeholders ten aanzien van onze ambities, strategie 

en prestaties. We publiceren het verslag in het Nederlands en Engels. We passen in onze verslaglegging de 

Transparantiecriteria van het ministerie van Economische Zaken toe. Het verslag is opgesteld volgens de Criteria 

2016. In het verslag worden ook de GRI-richtlijnen versie 4 toegepast, en wordt een materialiteitsanalyse 

gebruikt. We rapporteren over de meest relevante prestatie-indicatoren die voortvloeien uit onze strategie. De 

aspecten die rechtstreeks van invloed zijn op de realisatie daarvan zijn in dit verslag opgenomen. Daaronder 

vallen indicatoren op het gebied van financiën, gezondheid, veiligheid, milieu en duurzaamheid. De gegevens voor 

het onderdeel milieu plaatsen we zoveel mogelijk in een meerjaren perspectief 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. De gehanteerde begrippen in dit verslag worden in een 

bijlage toegelicht. Onze ambitie voor het verslagjaar 2016 is om verdere stappen zetten  op het gebied van G4, 

waarmee we onder andere de structuur en onderlinge samenhang van informatie verder willen verhogen.  

Transparantie
We willen transparant zijn over onze doelen en de weg daar naartoe. In ons jaarverslag vertellen we daarom 

over onze activiteiten en resultaten, waarbij we niet toelichten wat er goed ging, maar ook vertellen wat er 

minder goed ging en wat we er aan doen om dit te verbeteren. We meten onze transparantie op basis van onze 

score in de Transparantiebenchmark. We hebben in 2013 een ambitie vastgesteld voor een periode van drie jaar:

Bijlage II: Verslaggevingsprincipes

Legenda:

01	 	Eerlijke	concurrentie,	concurrentiegedrag,	
anti-concurrerend	gedrag

02	 Economische	prestaties
03	 Structuur	en	onafhankelijkheid	van	het	bestuur
04	 Naleving	regulering
05	 Transparantie
06	 Risico-	en	crisismanagement
07	 Energietransitie
08	 Innovatie
09	 Investeringen	in	onderzoek	
10	 Robuustheid	van	het	businessmodel
11	 Marktliquiditeit
12	 Gezondheid	en	veiligheid	medewerkers
13	 Diversiteit	en	gelijke	kansen
14	 Duurzame	inzetbaarheid
15	 Beloningsbeleid
16	 	Werving	van	medewerkers/	aantrekken	talent	/	

schaarste
17	 	Training	en	ontwikkeling	voor	werknemers/	

ontwikkeling	van	talent	/	management	development

18	 Publiek	beleid	
19	 Omgevingsmanagement
20	 Betrokkenheid	bij	gemeenschappen
21	 Anti-corruptie
22	 Klanttevredenheid
23	 Leveringszekerheid
24	 Procesveiligheid
25	 Externe	veiligheid
26	 Beveiliging	van	informatie
27	 Emissies
28	 Biodiversiteit	(behoud	van	ecosystemen)
29	 Afvalmanagement	en	afvoer
30	 Energiemanagement
31	 Duurzaam	inkopen
32	 Internationale	samenwerking	&	marktintegratie
33	 Geopolitiek
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Totaalscore 

Transparantiebenchmark

Subcategorie 

Energie, Olie & Gas

Staatsdeelnemingen

Verslagjaar 2013 Top 60 (circa 164 punten) Top 5 Top 15

Verslagjaar 2014 Top 50 (circa 172 punten) Top 4 Top 12

Verslagjaar 2015 Top 30 (circa 185 punten) Top 3 Top 10

Onze totaalscore in 2015 bedroeg 181 punten, waarmee onze doelstelling is gehaald. Voor 2016 streven we 

naar 185 punten.

Verslaggevingsproces 
Bij het proces van dataverzameling worden zowel interne als externe bronnen geraadpleegd, waaronder 

bijvoorbeeld handboeken, managementinformatiesystemen en gegevens van derden. Bij het verkrijgen 

van de basisgegevens voor dit verslag worden alle afdelingen betrokken die eindverantwoordelijk zijn voor 

de uitvoering van de speerpunten van ons beleid. Dat betreft globaal de afdelingen Veiligheid, Financiën, 

Personeelszaken, Communicatie en Public Affairs, zowel in Nederland als in Duitsland. Zij leveren gegevens 

aan die door onze interne auditafdeling zijn geconsolideerd. De jaarrekening en het directieverslag worden 

(inclusief MVO-data) gecontroleerd door een externe, deskundige partij. We laten ook de maatschappelijke 

informatie verifiëren omdat we het belangrijk vinden onze rapportageprocessen aantoonbaar goed op 

orde te hebben. Het verslag wordt gecontroleerd en goedgekeurd door het Executive Committee, de 

Auditcommittee, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouder. Het verslag wordt gepubliceerd binnen 

enkele dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Goedkeuring van het 

verslag over 2015 door de AvA vond plaats op 30 maart 2016, het verslag werd gepubliceerd op 5 april 2016. 

Lezers van ons verslag nodigen we uit om hierop feedback te geven. Dat kan per mail naar communicatie@

gasunie.nl

Reikwijdte

De reikwijdte van dit verslag wordt mede bepaald op basis van de materialiteitsanalyse, waarin we rekening 

hebben gehouden met de belangen van onze stakeholders. 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 kapitaalverschaffing. 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 kapitaalverschaffing, zijn buiten beschouwing gelaten. 
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Dochteronderneming GTS heeft een eigen jaarverslag, waarin meer uitgebreid over de specifieke resultaten 

van de TSO wordt gerapporteerd.

Afbakening 

Ons jaarverslag komt elk jaar uit. Dit verslag geeft een weergave van onze inspanningen over het verslagjaar 

2015, dat loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Relevante ontwikkelingen in 2015 die 

plaatsvinden voor het uitkomen van het verslag worden hierin ook vermeld. De selectie van onderwerpen 

hebben we gemaakt op basis van de materialiteitsanalyse. De analyse bepaalt ook grotendeels de mate van 

diepgang die we hanteren ten aanzien van de onderwerpen. 

We rapporteren over onze rol als aardgastransporteur en aanbieder van aanverwante diensten in de 

gaswaardeketen en als eigenaar en operator van het landelijke gastransportnet. We hebben in dit verslag 

ook onderwerpen opgenomen die van belang zijn in onze waardeketen, maar waarop we niet rechtstreeks 

invloed hebben, zoals aardbevingen en veranderende gassamenstelling. We beschrijven in dit verslag onze 

missie, strategie en de belangrijkste resultaten ten aanzien van onze bedrijfsvoering, plus de belangrijkste 

in- en externe ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. We geven aan hoe we op deze ontwikkelingen 

inspelen. We lichten toe welke activiteiten we als onderdeel van goed ketenbeheer uitvoeren, omdat we 

onze verantwoordelijkheid in de keten actief nemen. Veiligheid is een van onze belangrijkste prioriteiten; 

we stimuleren ook veiligheidsbewustzijn bij onze aannemers. Omdat dit voor ons een belangrijk 

aandachtspunt is, hebben we in dit verslag ook in beperkte mate de veiligheidsprestaties van onze 

aannemers opgenomen. 

Andere gegevens, zoals van bijvoorbeeld toeleveranciers, hebben we buiten beschouwing gelaten.

Gegevens over acquisities en desinvesteringen worden conform wettelijke verplichten meegenomen in het 

verslag over het jaar waarin deze hebben plaatsgevonden.

Verificatie
Onze jaarrekening wordt conform wettelijke verplichtingen door een externe accountant (PwC) gecontroleerd. 

In dit jaarverslag zijn de controleverklaring en het assurance-rapport gecombineerd opgenomen, omdat naast 

de financiële informatie ook onze niet-financiële informatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen door PwC wordt geverifieerd. Daarbij is tevens geverifieerd dat het verslag voldoet aan de 

GRI-richtlijnen, versie GRI G4 Core. 

Meet- en registratiesystemen 
Het meten en registreren van de milieugegevens van Gasunie in Nederland vindt in hoofdlijnen als volgt plaats:

Ü	 	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;

Ü	 	Mogelijke bodemverontreiniging is vastgelegd in bodemonderzoeksrapporten. De voortgang van de 

onderzoeken en eventuele saneringen worden centraal geregistreerd in een database, waaruit we 

gegevens halen voor deze rapportage;

Ü	 	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; 

Ü	 	Luchtemissies worden grotendeels geregistreerd met behulp van het computersysteem Olympus.

Dit registratiesysteem is ontwikkeld voor het vastleggen van compressorgegevens. Op basis van het 

continu gemeten brandstofverbruik van de machines worden de CO
2
-, CH

4
- en NO

X
-emissies berekend. 

Elke machine heeft zijn eigen emissiekarakteristiek die in Olympus is vastgelegd. Op deze registratie is 

een handmatige correctie gedaan voor het starten en stoppen van de compressoren;

Ü	 	Sluipende emissies zijn verkregen uit recente metingen volgens de EPA21 methode en historisch onderzoek 

naar de emissies op bepaalde type locaties;

Ü	 	De HFK-emissies worden berekend op basis van de hoeveelheidsregistratie (in kg) die in de logboeken op de 

desbetreffende locaties wordt bijgehouden;

Ü	 	Alle milieuafwijkingen worden per oorzaak geregistreerd in een intern databasesysteem.  

De gerapporteerde gegevens zijn hieraan ontleend;

Ü	 	Opgaven van grondstoffen zijn gebaseerd op inkoopgegevens, met uitzondering van het verbruik van 

odorant; dit laatste wordt berekend;

Ü	 	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 

CO
2
- en NO

x
-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 gecertificeerd door een onafhankelijke derde 

(controle en certificering geldt alleen voor het onderdeel emissiehandel).

Alhoewel we zorgvuldig omgaan met onze meet- en registratiesystemen, erkennen we dat onderdelen van de 

informatie onderworpen zijn aan een element van onzekerheid, dat inherent is aan beperkingen bij meetplaats 

en berekeningstermijnen.

Wijzigingen in definities en meetmethodes

Er hebben het afgelopen verslagjaar geen wijzigingen plaatsgevonden in de definities die wij hanteren. 

Ten aanzien van meetmethodes zijn we bezig om andere methodes te onderzoeken voor het meten van 

sluipende emissies. Er bestaan verschillende methoden 1 om daarvan een schatting te maken. 

Deze verschillende methoden voor het meten en berekenen van emissies laten verschillende uitkomsten 

zien. Wij berekenen sluipende emissies volgens de Amerikaanse EPA21-methode, op dit moment de 

meest gangbare methode. De methode vergt echter nog aanpassingen om hem optimaal te kunnen 

toepassen bij metingen aan gastransportsystemen. In 2014 hebben we daarom onderzoek laten uitvoeren 

om geschikte meetapparatuur voor de EPA21-methode te vinden. Omdat we lekzoek-metingen op onze 

gasontvangststations en meet- en regelstations door eigen medewerkers laten uitvoeren, hebben we 

in 2014 meetinstrumenten aangeschaft waarmee we de omvang van de gaslekkages kwantitatief en 

herleidbaar kunnen vaststellen. Het kan zijn dat we op basis van onze ervaringen daarmee in de toekomst 

gegevens moeten bijstellen.

Managementsystemen
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. 

We beschikken over een klokkenluidersregeling (Regeling voor het omgaan met een vermoeden van een 

misstand) en hebben hiervoor een vertrouwenspersoon aangesteld. We hebben een klachtencommissie 

ingericht waar medewerkers terecht kunnen met eventuele klachten. Daarnaast kennen we 

vertrouwenspersonen voor diverse gebieden, onder meer ten aanzien van ongewenste omgangsvormen. 

Ook met de afhandeling van klachten uit onze omgeving gaan we zorgvuldig om. 

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

Verankering en verantwoordelijkheid MVO-beleid

Ons beleid en onze activiteiten op het gebied van MVO sluiten aan bij onze strategische doelstellingen. MVO 

maakt integraal onderdeel uit van onze bedrijfsactiviteiten. De Task Force MVO identificeert kansen en 

ontwikkelingen op MVO-gebied. 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. Business units en afdelingen binnen ons bedrijf zijn zelf verantwoordelijk voor input ten 

aanzien van het MVO-beleid op hun vakgebied, de uitvoering daarvan en de bijsturing. De Raad van Bestuur 

monitort en evalueert de voortgang van de resultaten door middel van rapportages en targets, en stuurt  bij 

ten aanzien van materiële maatschappelijke aspecten waar nodig. 

In 2016 zullen twee speciale werkgroepen beleid en activiteiten ontwikkelen op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid en MVI. Reguliere MVO-activiteiten zoals veiligheid worden gefinancierd vanuit 

afdelingsbudgetten.  Voor deze nieuwe werkgroepen zijn speciaal acht medewerkers gedeeltelijk vrijgemaakt 

en financiële middelen toegekend.

MVO vormt een vast onderdeel van de targets voor zowel medewerkers als management. De targets 

worden voorgesteld vanuit de business units en vastgesteld door de RvC. De resultaten worden door de RvC 

vastgesteld en door een externe accountant geaudit en gevalideerd.

Bij het vaststellen van doelstellingen op het gebied van MVO wordt tevens in overleg met de betrokken 

afdelingen gekeken of de noodzakelijke randvoorwaarden binnen ons bedrijf voldoende aanwezig en geborgd 

zijn. 

1	 Environmental	Protection	Agency	Method	21	(EPA21),	Marcogaz,	bagging
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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). 

Productiefactoren
De belangrijkste producten en diensten om onze diensten te kunnen aanbieden zijn:

Ü	 	bouw, beheer en onderhoud van leidingnetwerk en installaties;

Ü	 	verkrijgen materialen t.b.v. bouw, beheer en onderhoud van leidingnetwerk en installaties;

Ü	 	brandstofgas, elektriciteit en stikstof;

Ü	 	CT-netwerk om planning van gastransport efficiënt te laten verlopen;

Ü	 	facilitaire diensten en tijdelijk personeel.

Herkomst grondstoffen, materialen, producten en diensten
Van hetgeen we inkopen komt het merendeel uit de Europese Unie. Globaal onderverdeeld naar land komt 85% 

uit Nederland, 11% uit Duitsland, 1% uit België, 1% uit Engeland en 2% uit overige landen. 

Leveranciersselectie
Voordat we een contract afsluiten met een grote nieuwe leverancier, doen we onderzoek naar zijn 

integriteit, solvabiliteit en de samenstelling van zijn klantportfolio. Dit laatste om een te grote 

klantafhankelijkheid te voorkomen. In de selectiefase passen we het volgens de wet verplicht gestelde 

model Eigen verklaring toe, om na te gaan of er omstandigheden zijn die leveranciers uitsluiten van 

aanbestedingen. Uitsluitingsgronden zijn deelneming aan criminele organisaties, omkoping, fraude of 

witwassen van geld.

We beoordelen leveranciers regelmatig op hun veiligheids- en kwaliteits- performance. Bij aanhoudend 

onderpresteren verbreken we de samenwerking met een toeleverancier.

Gedragscode voor leveranciers
We hanteren een code of conduct voor leveranciers. In deze gedragscode is onder andere aandacht voor 

veiligheid, gezondheid en milieuaspecten 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 en is een 

onderdeel van het selecteren van nieuwe leveranciers.

Categorieën leveranciers
We classificeren onze product- en dienstgroepen in de volgende categorieën:

Ü	 	Strategisch:

  Een product en/of dienst waarbij we zware eisen stellen aan de leverancier van het product en/of dienst. 

Deze eisen stellen we in verband met enerzijds de grootte van het afbreukrisico en anderzijds met de kosten 

die verbonden zijn aan het overgaan van een leverancier op een andere leverancier.

Ü	 	Kritisch:

  Een product en/of dienst waarbij we lichte eisen stellen aan de leverancier van het product en/of dienst. 

Deze eisen stellen we in verband met de kosten die verbonden zijn aan het overgaan van een leverancier op 

een andere leverancier. De grootte van het met de opdracht verbonden afbreukrisico is beperkt.

Ü	 	Niet-strategisch/ Niet-kritisch:

  Hierin vallen de product-/dienstgroepen die niet behoren tot de categorieën strategisch en kritisch.

De verdeling van de opdrachten in 2015 was als volgt:

Bouw,	beheer	en	onderhoud	leidingnetwerk 22%

Bouw,	beheer	en	onderhoud	installaties  10%

Materialen 12%

Brandstofgas,	elektriciteit	en	stikstof 33%

ICT	 3%

Facilitaire	diensten	en	tijdelijk	personeel 20%

De aannemers die we inhuren komen grotendeels uit Nederland en Duitsland.

Over indirecte toeleveranciers, onderaannemers en de herkomst van ruw materiaal hebben we geen 

informatie beschikbaar.  

Veiligheid
Monitoren van onze veiligheidsprestaties

We rapporteren periodiek over onze veiligheidsprestaties en we voeren stelselmatig analyses uit. Zo kunnen we 

deze prestaties het beste monitoren. We leren voortdurend en streven altijd verbetering na. We hebben onder 

andere kritische prestatie-indicatoren opgesteld ten aanzien van letselgevallen met een medische handeling 

en het aantal leidingincidenten. De resultaten worden meegenomen in onze collectieve targets, omdat we 

vinden dat alle medewerkers hierin een verantwoordelijkheid hebben.

Veiligheidsbewustzijn blijven stimuleren

Golden Rules of Safety

We streven ernaar dat er geen enkel incident plaatsvindt tijdens onze werkzaamheden. We hanteren 

daarom strenge regels ten aanzien van veilig en verantwoord werken. We besteden veel aandacht aan het 

veiligheidsbewustzijn om te bewerkstelligen dat onze medewerkers deze regels goed toepassen. We hebben 

een top tien van meest voorkomende risico’s tijdens onze werkzaamheden gemaakt; voor elk van deze risico’s 

hebben we inzichtelijk gemaakt hoe we deze het beste kunnen vermijden. Dit noemen we de Golden Rules 

of Safety, die altijd bij alle activiteiten en werkzaamheden moeten worden nageleefd. Deze regels hebben we 

in 2011 geïntroduceerd en zijn beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. We hebben ze verwerkt in een 

handzame instructiekaart, die medewerkers kunnen gebruiken tijdens de werkzaamheden. Ook hebben we 

een speciale website gelanceerd, die is bedoeld zowel voor eigen personeel als voor derden. De regels dragen 

bij aan het vergroten van het risico- en veiligheidsbewustzijn en aan het voorkomen van onveilige situaties. 

Ze maken duidelijk dat er grenzen zijn die niet mogen worden overschreden. 

 

6. Werkvergunning

Zorg voor een geldige en complete 
werkvergunning

2. Besloten ruimtes

Stel zeker dat een besloten ruimte 
veilig betreden kan worden

7. Veiligstellen

Werk alleen aan veiliggestelde 
apparatuur

3. Werken op hoogte

Werk veilig op hoogte (> 2,5 meter)

8. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gebruik de voorgeschreven 
persoonlijke beschermings-
middelen

4. Hijsen en heffen

Begeef je nooit onder een hijslast

9. Alcohol en drugs

Het is verboden onder invloed  van 
alcohol of drugs op het 
werk te zijn

5. Verkeersveiligheid

Rijd veilig

10. Roken

Rook niet buiten de daarvoor 
bestemde rook-gebieden

1. Grondwerkzaamheden

Graaf veilig

...Think Safety!

Golden
rules of safety

Bijlage IV: Overige data op het gebied van veiligheid, 
ketenverantwoordelijkheid en milieu

Bijlage III: Product- en leveranciersinformatie

Arbeidsveiligheid: voorkomen is beter dan genezen

We kiezen voor een proactieve benadering om ongevallen tijdens werkzaamheden te voorkomen, zowel wat 

betreft onze eigen medewerkers als medewerkers van derden. Iedereen die voor ons werkt, is verplicht dit 

volgens de Arbowet en onze eigen aanvullende eisen te doen. Daarnaast wordt bij meldingen met betrekking 

tot ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties vastgesteld welke maatregelen noodzakelijk zijn om 

vergelijkbare voorvallen in het vervolg te voorkomen. 

We besteden veel aandacht aan het creëren van een gezonde en veilige werkplek, zowel op kantoor als in het 

veld. In ons HRM-handboek hebben we daarvoor een variëteit aan voorschriften opgenomen. De voorschriften 

hebben bijvoorbeeld betrekking op arbotechnisch verantwoorde arbeidsplaatsen voor kantoorpersoneel tot 

het handelen door medewerkers in het veld. 

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.
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Daarin hebben we een algemeen verbod opgenomen, ook op handsfree bellen. Slechts in zeer uitzonderlijke 

gevallen (calamiteiten) mag hiervan worden afgeweken.

Ook volgen onze medewerkers verschillende trainingen op het gebied van veiligheid.

Letselgevallen in 2015

Het aantal letselgevallen steeg in 2015 ten opzichte van 2014. In de tekst van het directieverslag wordt dit 

nader toegelicht. Hierbij het totale overzicht met daarin ook het aantal letselgevallen dat plaatsvond bij onze 

aannemers tijdens Gasunie-werkzaamheden.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Bij gastransport worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Sommige 

Europese benchmark leidingincidenten (EGIG)

Europese gastransportbedrijven registreren hun leidingincidenten op een zelfde manier, waardoor de 

prestaties onderling goed te vergelijken zijn. De registratie vindt plaats binnen de European Gas Pipeline 

Incident data Group (EGIG), waar zowel leidinglengtes als leidingincidenten met gasuitstroom worden 

geregistreerd. Met deze gegevens wordt een zogenaamde faalfrequentie bepaald. Dit is de frequentie (per 

1.000 km per jaar) van leidingincidenten met gasuitstroom door onder andere graafwerkzaamheden, 

corrosie, constructiefouten en materiaalfouten.

Ten aanzien van leidingincidenten met gasuitstroom scoren wij iets beter dan het Europese gemiddelde. 

De laatste jaren zijn de prestaties in de sector steeds verder verbeterd. De gemiddelde score komt rond de 

0,15 incidenten per 1.000 kilometer per jaar uit.

Aantal letselgevallen met verzuim per miljoen gewerkte 

uren

2015 2014

Gasunie medewerkers in Nederland 0,8 1,7

Gasunie aannemers in Nederland 1,7 1,7

Gasunie totaal in Nederland 1,3 1,6

Aantal letselgevallen met verzuim

Gasunie medewerkers in Nederland 2 4

Gasunie medewerkers in Duitsland 0 0

Gasunie aannemers in Nederland en Duitsland 6 7

Aantal reportables *)  per miljoen gewerkte uren

Gasunie totaal (Nederland + Duitsland) 3,7 5,0

stoffen komen (van nature) voor in het gastransportsysteem, sommige worden gebruikt bij 

onderhoudswerkzaamheden en andere worden gebruikt bij facilitaire werkzaamheden op bijvoorbeeld 

onze kantoren. Onze medewerkers en medewerkers van aannemers kunnen daaraan worden blootgesteld. 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft voor dat bedrijven een goed overzicht moeten hebben van al 

deze gevaarlijke stoffen zodat medewerkers goed worden beschermd voor de eventuele risico’s. Door goede 

registratie kan de aard, mate en duur van blootstelling van hun medewerkers aan gevaarlijke stoffen worden 

bepaald en ook het eventuele risico. Als een te hoog risico wordt geconstateerd, moeten bedrijven passende 

maatregelen nemen om het risico op een acceptabel niveau te krijgen.

We hielden in het verleden overzichten van gevaarlijke stoffen bij op lokaal niveau. Bij inspectie bleek dat de 

registratie niet altijd goed op orde was. Daarom hebben we in 2014 een centrale database (Toxic) ingesteld, 

zodat we nu een beter overzicht hebben van alle stoffen die we gebruiken. Op basis hiervan zijn we in 2015 

begonnen in kaart te brengen welke CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) we kunnen 

vervangen door stoffen die deze eigenschap(pen) niet hebben. Dit project zal medio 2016 zijn afgerond. 

Rekenmethodiek voor risicobepaling

We gebruiken rekenmethodieken om te bepalen of onze compressoren, mengstations, exportstations en 

ondergrondse opslagen veilig zijn voor de omgeving, en we bepalen op basis van de uitkomsten van deze 

methodieken of er risico’s bestaan die verminderd moeten worden. Sinds 2008 zijn we met de overheid 

in gesprek over de juiste rekenmethodiek die daarvoor moet worden gebruikt; we hadden daarover 

verschillende inzichten. We hebben uiteindelijk samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

een concept-rekenmethodiek vastgesteld. Deze methodiek hebben we in de praktijk getest op de omgeving 

van onze locaties en leidingen. Uit de test kwamen twee knelpunten naar voren, waarvoor we maatregelen 

hebben uitgewerkt. We hebben het onderzoek samen met I&M geëvalueerd en geconcludeerd dat we met de 

concept-rekenmethodiek op een verantwoorde wijze risico’s kunnen bepalen. Daarmee hebben we in juni 2014 

gezamenlijk de basis voor een definitieve rekenmethodiek voor gastransportinrichtingen gelegd. Het Ministerie 

van I&M heeft de wet- en regelgeving aangepast zodat deze rekenmethodiek begin 2015 van kracht werd.

Grafiek: 5 jaar voortschrijdend gemiddelde van de faalfrequentie

*)	 Het	EGIG-gemiddelde	van	het	jaar	2015	was	nog	niet	bekend	op	het	moment	van	het	uitkomen	van	dit	verslag.	

Ketenverantwoordelijkheid
Maatschappelijke aspecten en risico’s in de gaswaardeketen 

Bij de uitvoering van onze activiteiten proberen we onze invloed op mens en milieu tot een minimum te beperken. 

Maar de activiteiten die plaatsvinden binnen de gaswaardeketen hebben een bepaalde impact op mens, milieu 

en samenleving. We spelen als aardgastransporteur een belangrijke rol in de gaswaardeketen, die loopt van 

aardgaswinning tot aan de aardgastoepassing bij de gebruiker. Deze keten wordt gevormd door gasproducenten, 

leveranciers/shippers, (inter)nationale netwerkbedrijven, (regionale) aardgastransporteurs, afnemers/klanten 

(direct op het landelijke netwerk aangesloten industrieën en elektriciteitscentrales) en huishoudens

Samenwerking binnen de keten

We nemen deel in verschillende verticale en horizontale samenwerkingsverbanden om te werken aan onder 

andere de transitie naar een duurzame energievoorziening, internationale veiligheid- en milieustandaarden en 

kennisuitwisseling, zoals:

Ü	 	Gas Infrastructure Europe (GIE)

  GIE is een organisatie met ongeveer 70 deelnemende gasinfrastructuurbedrijven in Europa. 

Deze organisatie zoekt naar marktgebaseerde oplossingen voor vraagstukken op het gebied van 

gasinfrastructuur. Het belang van de netwerkgebruikers staat voorop. De organisatie maakt zich onder 

ander sterk voor een goed reguleringsklimaat binnen Europa, zodat de leveringszekerheid op de lange 

termijn kan worden geborgd.

Ü	 	ENTSOG

  We participeren in ENTSOG, het European Network for Transmission System Operators Gas. We zijn 

onder meer lid van het bestuur. Alle TSO’s in de Europese Unie zijn verplicht lid van deze organisatie, die 

een aantal wettelijk vastgelegde taken heeft, waaronder het opstellen van Europese netwerkcodes en het 

opstellen van een tienjarig netwerkontwikkelingsplan op Europees niveau. Deze dragen bij aan een stabiele 

ontwikkeling van de Europese gasmarkt. 

*)	 Onder	reportables	verstaan	we	alle	letselgevallen	met	dodelijke	afloop,	verzuim,	vervangend	werk	of	een	medische	(niet	EHBO-)	handeling
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Ü	 	Energy Valley Top Club

  We zijn ook lid van de Energy Valley Top Club. Dit samenwerkingsverband wil onder meer groene energie 

promoten bij het brede publiek en de jeugd enthousiasmeren voor duurzaamheid en techniek. De club 

wil bovendien een ontmoetingscentrum zijn voor de energiesector. De Energy Valley Top Club heeft het 

convenant ‘Samen duurzaam aan de top!’ opgericht, waarmee zij de krachten van kennisinstellingen, 

Groninger topsportverenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bundelt. Zo kunnen 

partijen de komende jaren gezamenlijk, in diverse projecten, werken aan verduurzaming van de 

energievoorziening. 

Onderzoek naar energietransitie: EDGaR

EDGaR (Energy Delta Gas Research) is een nationaal initiatief dat de in Nederland aanwezige kennis 

op gasgebied wil bundelen. Het is het grootste aardgasonderzoeksproject binnen Europa dat is gericht 

op duurzaamheid. 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, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Technische Universiteit Delft, ECN 

en GasTerra. Deze partners hebben een innovatief programma opgesteld waarin zij zelf € 22 miljoen 

investeren. Het samenwerkingsverband ontvangt daarnaast € 22 miljoen subsidie: 10 miljoen van het 

ministerie van Economische Zaken, 10 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via 

het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, en 2 miljoen van de Provincie Groningen. In 2015 is het 

EDGaR-programma afgerond, en zullen de resultaten (onder andere op het gebied van groen gas en smart 

grids) worden gepubliceerd. Dan zal ook gekeken worden of en in welke vorm het onderzoeksprogramma zal 

worden gecontinueerd.

Ontwikkeling van kennis: Energy Academy Europe

We nemendeel in Energy Academy Europe (EAE), een instituut waar energieonderwijs, -onderzoek en 

-innovatie samenkomen. De belangrijkste energie thema's van de EAE zijn gas (inclusief biogas en groen gas), 

energie van overmorgen (zoals wind- en zonne-energie), smart grids, energie-efficiency en -besparingen en 

CO
2
-reductie.

EAE biedt een multi-utility test-omgeving (EnTranCe = Energy Transition Center) voor de ontwikkeling,  

het testen en demonstreren van innovaties, en tegelijkertijd het faciliteren van startende bedrijven om 

daarmee de economische activiteiten te stimuleren. 

Proeftuin voor onderzoek naar energietransitie: EnTranCe

We zijn een van de initiatiefnemers van het Energy Transition Center (EnTranCe), dat we samen met BAM, 

Gasterra, Hanzehogeschool Groningen en Imtech hebben opgericht. Op de Zernike Campus in Groningen is 

een praktijkgericht ‘living laboratorium’ - EnTranCe - ingericht, waar allerlei functies van slimme energienetten 

in een real-life omgeving worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Er wordt onderzoek gedaan naar de 

inpassing van zon- en windenergie in het huidige energiesysteem, naar nieuwe decentrale energiesystemen en 

naar slimme energiemanagementsystemen. 

Wij willen EnTranCe in samenwerking met anderen uitbouwen met andere projecten op het gebied 

van energietransitie. Zo dragen we er aan bij dat innovatieve gastoepassingen een plek krijgen in het 

energiesysteem van de toekomst. 

In 2015 hebben we ten behoeve van verspreiding van kennis via onderzoek en ontwikkeling en ten behoeve van 

het ontwikkelen van innovaties € 500.000 geïnvesteerd in EAE en EnTranCe. Daarnaast hebben we € 175.000 

geïnvesteerd in een specifiek onderzoek dat wordt uitgevoerd op EnTranCe in samenwerking met GasTerra en 

Bareau, om waterstof toe te voegen aan een hogedruk vergister. Wanneer deze proef slaagt zijn we in staat om 

in één stap biomassa te vergisten, te reinigen en te comprimeren in combinatie met P2G. 

Dat betekent een enorme efficiency-winst ten aanzien van huidige technologieën.

Samenwerking managementstandaarden

Met partners binnen en buiten de keten delen we kennis, voeren we projecten uit en nemen we ook deel in 

(Europese) werkgroepen die zich bezighouden met standaardisatie en normalisatie (CEN, ISO) op het gebied 

van managementsystemen voor gastransport. Een goed voorbeeld van samenwerking op het gebied van 

standaardisatie van managementsystemen 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 PIMS ook bij diverse collega-gastransportbedrijven is geïmplementeerd. 
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Ü	 	Groen Gas Nederland (GGNL)

  We nemen ook deel in Groen Gas Nederland, 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. De deelname aan GGNL past goed in onze duurzaamheidstrategie. 

Groen Gas Nederland is in 2015 gefuseerd met Groen Gas Mobiel.

Ü	 	Overige organisaties

  We zijn lid van diverse andere Europese organisaties, zoals Eurogas, Marcogaz, Gas Transport Europe (GTE) 

en de International Gas Union (IGU), die de belangen van de gasindustrie wereldwijd behartigt. Intensief 

kennis uitwisselen staat bij deze organisaties hoog op de agenda, met als doel de veiligheid, de gezondheid, 

het milieu en de duurzaamheid te bevorderen. We zijn actief in diverse werkgroepen. 

Om onze ketenverantwoordelijkheid ook in de breedte goed in te kunnen vullen nemen we deel aan 

verschillende horizontale samenwerkingsverbanden,  waaronder:

Ü	 	Energy Delta Institute (EDI)

  Het Energy Delta Institute is een van de samenwerkingsverbanden waarin we werken aan verbreding van 

kennis over energie. Onze partners in EDI zijn Gazprom, de Rijksuniversiteit Groningen, GasTerra en Shell. 

Het belangrijkste doel van EDI is 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.

Ü	 	Energy Valley

  De stichting Energy Valley is opgericht door overheden, bedrijven en kennisinstituten. Zij heeft tot doel de 

noordelijke energie-economie en de bijbehorende werkgelegenheid uit te bouwen.  

De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van duurzame innovatieprojecten. De stichting 

ondersteunt initiatiefnemers onder meer bij het opstellen van een projectvoorstel en het vinden van 

samenwerkingspartners.

 Onze Keten
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Milieu
Milieuafwijkingen 

We houden een nauwkeurige administratie van milieuafwijkingen bij om deze te kunnen beheersen en waar 

mogelijk adequate actie te kunnen ondernemen. Het aantal gemelde milieuafwijkingen per aandachtsgebied 

voor Gasunie Nederland ziet er als volgt uit:

2011 2012 2013 2014 2015

Afwijking van wet- en regelgeving 1 2 1 1 1

Afwijking milieuzorgsysteem 0 0 0 0 0

Milieu-incidenten 66 65 57 57 47

Milieuklachten 72 123 139 136 111

Totaal 139 190 197 194 159

Verzurende stoffen 

In onze gasturbines en –motoren en verwarmingsinstallaties gebruiken wij aardgas als brandstof. Hierbij 

worden verzurende stoffen (NO
x
) uitgestoten. De NO

x
-emissie in 2015 bedroeg 136 ton (in 2014: 170 ton). 

Om te beoordelen of onze compressorstations voldoen aan de nieuwe eisen van de Europese richtlijn voor 

industriële emissies hebben we met het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) besprekingen gevoerd 

over het mogelijke implementatietraject van deze wetgeving. Een van de maatregelen die we in 2015 hebben 

genomen is het plaatsen van een rookgasreiniging in de uitlaat van een tweetal gasgestookte turbines op 

Ravenstein. 

Veel van onze gasturbines worden slechts een zeer beperkt aantal uren ingezet (meestal minder dan 500 uur 

per jaar), maar ze zijn wel nodig om ook in extreme weersomstandigheden (strenge winters) aan de gasvraag te 

kunnen voldoen.

Absolute waarde NOx 

De afname van de NO
x
-emissies bij Gasunie in Nederland wordt voornamelijk veroorzaakt door de zachte 

winterperioden aan het begin en het eind van 2015. In Duitsland zijn de NO
x
-emissies iets gestegen, van 40 

naar 47 ton. 

Omschrijving 2011 [ton] 2012 [ton] 2013 [ton] 2014 [ton] 2015 [ton]

NO
x
-emissie GUN 244 297 367 130 89

NO
x
-emissie GUD 92 107 101 40 47

NO
x
-emissietotaal 336 404 468 170 136

Grond- en hulpstoffen: stikstof

Om hoogcalorisch aardgas kwalitatief geschikt te maken voor bepaalde marktsegmenten voegen we op een 

aantal plaatsen in ons gastransportnet stikstof toe aan aardgas. Hieronder geven we het gebruik van stikstof 

weer:

Afval 2011 (ton) 2012 (ton) 2013 2014 (ton) 2015 (ton)

Gevaarlijk afval

Gasunie in Nederland 3.135 2.632 4.233 5.833 8.378

Gasunie in Duitsland 59 50 41 47 81

Niet-gevaarlijk afval

Gasunie in Nederland 15.678 22.495 16.029 18.288 14.454

Gasunie in Duitsland 290 585 127 130 162

Verwijdering van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval 

Hergebruik      

Gasunie in Nederland 85,1% 89,2% 89,1% 95,1% 89,6%

Gasunie in Duitsland 83,2% 92,0% 75,8% 73,5% 66,7%

Verbranden

Gasunie in Nederland 6,5% 4,4% 1,7% 2,8% 6,8%

Gasunie in Duitsland 16,8% 7,9% 24,2%1) 26,5% 33,3%

Storten

Gasunie in Nederland 8,4% 6,4% 9,2% 2,1% 3,6%

Gasunie in Duitsland  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%

Omschrijving 2011 kton 2012 kton 2013 kton 2014 kton 2015 kton

Stikstof ingekocht van 

derden

68 17 22 33 975

Stikstof uit eigen 

productie

40 15 0 35 420

Totaal 108 32 22 68 1395

In 2015 neemt de hoeveelheid gas vanuit het Groningse veld af en neemt de inname van het H-gas toe. Hierdoor 

is meer stikstof nodig voor de kwaliteitsconversie.

Afval

	2	 	RICHTLIJN	2010/75/EU	VAN	HET	EUROPEES	PARLEMENT	EN	DE	RAAD	van	24	november	2010	inzake	industriële	emissies	
(geïntegreerde	preventie	en	bestrijding	van	verontreiniging)

In onze MVO-werkgroep Footprint hebben we in 2015 een onderzoek naar afvalstromen binnen Gasunie in 

Nederland uitgevoerd. We hebben hiervoor nauw samengewerkt met onderzoeks- en adviesbureau Ecofys. 

Gasunie in Nederland produceert jaarlijks gemiddeld zo’n 21.000 ton afval. Dit bestaat voor het grootste deel 

uit grond, stenen, grind en zand (41%), puin (17%), metalen, ijzer en staal (12%), bitumen houdend materiaal 

(inclusief asfalt) (7%) en spoelwater (5%). Ongeveer 15% van dit afval is gevaarlijk afval zoals: condensaat, 

asbest verontreinigd afval en verontreinigde grond. Dit afval wordt met speciale zorg afgevoerd en verwerkt. 

In 2015 bestond ongeveer 8% van de totale hoeveelheid afval uit asbest-/bitumenhoudende coating. Dit afval 

kwam vrij bij het vervangingsproject op de gasontvangstations, de meet- en regelstations en afsluiterlocaties 

(GNIP-programma). Deze zijn gebouwd in de periode dat asbest nog gebruikt werd in bouwmaterialen. 

Daarnaast komt dit soort afval vrij bij de verwijdering van oude leidingen; deze zijn soms gecoat met 

asbesthoudende coating.
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Het grootste deel van het afval wordt gerecycled (92% in 2014), de rest wordt verbrand. Voor het vervoeren en 

verwerken van afval is de jaarlijkse uitstoot gemiddeld 3.700 ton CO
2
. De totale kosten bedragen ongeveer 

4 tot 5 miljoen euro/jaar.

Uit het onderzoek zijn concrete aanbevelingen naar voren gekomen waarmee we de impact van onze 

footprint met betrekking tot afval kunnen beperken. De aanbevelingen gaan over het verbeteren van inzicht 

in onze afvalstromen, het verminderen van afval, het beter scheiden van afval en het efficiënter vervoeren en 

verwerken van afval. Daarnaast zijn KPI’s voorgesteld waarmee we ons afvalmanagement kunnen sturen.

Voor 2020 is een vermindering van 5-10% van de emissies rond afvalverwerking beoogd. Verder biedt 

het managen van afval perspectief op het verder verlagen van de Gasunie-footprint en een significante 

kostenbesparing.

Gas en Elektriciteitsverbruik 

Ons gasverbruik over de afgelopen 5 jaar ziet er als volgt uit:

Gasverbruik 2011 2012 2013 2014 2015

Verbruik GUN (miljoen m3) 82,7 89,4 104,4 67,1 51,3

Verbruik GUD (miljoen m3) 59,0 64,7 64,3 27,8 31,2

Verbruik Totaal (miljoen m3) 141,7 154,1 168,7 94,9 82,5

Elektriciteitsverbruik 2011 2012 2013 2014 2015

Verbruik GUN (miljoen kWh) 338,9 382,5 441,2 431,3 548,9

Verbruik GUD (miljoen kWh) 6,7 7,3 7,4 5,8 6,9

Verbruik totaal (miljoen kWh) 345,6 389,8 448,6 437,1 555,8

Ons elektriciteitsverbruik over de afgelopen 5 jaar ziet er als volgt uit:

(Monetaire) boetes 

Boetes voor het niet goed naleven van een milieuvergunning en dergelijke worden in Nederland lokaal 

afgehandeld door de beheerder van een installatie of via een (nieuwbouw)project. We hebben op dit moment 

geen totaaloverzicht met betrekking tot het aantal boetes omdat het niet centraal wordt bijgehouden. 

In Duitsland hebben we nul boetes gekregen.

Energie-efficiency

Een onderdeel van footprintreductie is de energie-efficiency. We onderzoeken in dit kader de mogelijkheden 

van voordrukverlaging, thermische isolatie van de warmtenetten. In 2015 zijn 14 meet- en regelstations tijdelijk 

in druk verlaagd. Er is hiermee een reductie bereikt van 0,21 kton CO
2
e, wat overeen komt met een besparing 

aan brandstofgas van 120.943 m3(n) aardgas. Deze reductie wordt bereikt doordat op gasontvangstation 

het aardgas door de drukverlaging minder hoeft te worden verwarmd om het gas weer op de contractueel 

vastgelegde temperatuur te brengen. Jaarlijks is in Nederland voor deze verwarming zo'n 30 miljoen m3 

aardgas nodig. 

We zijn op dit momenteel bezig met een uitgebreid programma waar gasontvangststations en meet- en regel 

stations worden vervangen door stations met modernere apparatuur. Bij deze vervanging worden onder 

andere emitterende regelaars vervangen door een niet-emitterende variant. 

Daarbij kijken we zowel naar mogelijkheden met betrekking tot het gastransportproces, als naar andere 

aspecten van de bedrijfsvoering zoals energie-efficiency op onze kantoren. In 2015 hebben we een besparing 

bereikt van ongeveer 0,9 kton CO
2
-equivalenten.

Energiezuinige verlichting op kantoren

Om zuinig om te gaan met energie hebben we op ons hoofkantoor een groot deel van onze verlichting 

aangepast naar LED-verlichting. De nieuwe LED-armaturen in combinatie met een daglicht- en 

aanwezigheid-schakeling leveren naar schatting een energiebesparing op van 26% en een besparing op  

CO
2
 -uitstoot van 1,1 miljoen kg (dat is gelijk aan de jaarlijkse CO

2
 -uitstoot van 125 huishoudens). 

Gerekend over de verwachte levensduur van 20 jaar en ten opzichte van de eerder gebruikte TL5-verlichting, 

zullen de onderhoudskosten aanzienlijk lager zijn dan in de oude situatie. In 2015 hebben we de overige 3300 

verlichtingsarmaturen op het hoofdkantoor vervangen.
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 Milieu-indicatoren 2011 – 2015

Indicator Eenheid 2011 2011 2011 2012 2012

GUN GUD Totaal GUN GUD

Hoeveelheid getransporteerd aardgas Miljard m3 102,0 24,5 126,5 105,0 24,2

Methaanemissie Ton 6.740 436 7.176 6.705 363

CO
2
-equivalentemissie:       

Categorie 1:       

Lease-auto’s Kton - - - - -

Dienstauto’s Kton - - - - -

Gasverbruik gebouwen Kton - - - - -

Netwerkverliezen Kton - - - - -

SF
6
 (broeikasgas) Kton - - - - -

Gasverbruik installaties Kton - - - - -

Noodaggregaten Kton - - - - -

Koelmiddelen Kton - - - - -

Totaal categorie 1 Kton 316 106 422 332 121

       

Categorie 2:       

Warmtegebruik gebouwen Kton - - - - -

Elektriciteitsverbruik gebouwen Kton      

Elektriciteitsverbruik installaties Kton      

Totaal categorie 2 Kton 160 4 164 138 5

       

Categorie 3:       

Treinreizen Kton - - - - -

Dienstreizen Kton - - - - -

Woon-/werkverkeer Kton - - - - -

Vliegreizen Kton - - - - -

Inkoop N
2

Kton - - - - -

Totaal categorie 3 Kton 7  7 2  

Totaal categorie 1 + 2 + 3 Kton 483 110 593 472 126

2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015

Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal

129,2 116,0 23,9 139,9 100,0 26,0 126,0 95,7 21,8 117,5

7.068 9.518 690 10.208 8.224 265 8.489 7.205 598 7.803

       

       

- 2,8 - 2,8 2,2 - 2,2 2,8 0,0 2,8

- 1,2 - 1,2 1,2 - 1,2 1,2 0,0 1,2

- 1,6 - 1,6 1,4 - 1,4 1,6 0,0 1,6

- 238 17 255 203 7 209 180 15 195

- - - - - - -    

- 200 113 314 122 43 165 91 51 142

- 0,04 0,00 0,04 0,04 - 0,04 0,26 0,0 0,26

- 0,16 0,00 0,16 0,04 - 0,04 0,05 0,0 0,05

453 444 131 575 330 49 379 277 66 343

          

          

- - - - - - -    

 3,3 - 3,3 3,1 - 3,1 3,5 - 3,5

 164 5 169 157 3,6 161 234 4 238

143 167 5 172 160 4 164 238 4 242

          

          

- 0,01 0,00 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0,01

- 0,3 0,0 0,3 0,3 - 0,3 0,30 0,00 0,30

- 1,3 0,0 1,3 1,3 - 1,3 1,5 0,00 1,5

- 0,3 0,0 0,3 0,3 - 0,3 0,5 0,00 0,5

- 2,0 0,0 2,0 3,0 - 3,0 77,5 0,00 77,5

2 4 0 4 5 - 5 80 0,00 80

598 615 136 751 496 53 548 592 70 665
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Indicator Eenheid 2011 2011 2011 2012 2012

GUN GUD Totaal GUN GUD

Aardgasverbruik Miljoen m3 82,7 59,0 141,7 89,4 64,7

Elektriciteitsverbruik Miljoen kWh 338,9 6,7 345,6 382,5 7,3

Leidingwaterverbruik Duizend m3 39,0 3,2 42,2 33,1 1,7

NO
x
-emissies       

NO
x
-emissie (absoluut) Ton 244 921 336 297 107

Inkoopgegevens hulpstoffen:       

Dieselolie Liter x 1.000 23 0 23 50 13

Methanol Liter x 1.000 71 0 71 60 0

Smeerolie Liter x 1.000 69 2 71 70 4

Glycol Liter x 1.000 0 0 0 6 0

Odorant Liter x 1.000 463 0 463 477 0

Stikstof ingekocht bij derden Ton x 1.000 68 - 
1) 68 17  - 1)

Stikstof uit eigen productie Ton x 1.000 40 - 
1) 40 15 - 1)

Stikstof Totaal Ton x 1.000 108 - 
1) 108 32 - 1)

Totaal aantal gemelde 

milieuafwijkingen

Aantal 120 0 120  190 2

Aantal terecht gemelde milieuafwijkingen per aandachtsgebied:     

•  Bodem Aantal 21 0 21 27 1

•  Water Aantal 0 0 0 3 0

•  Lucht Aantal 90 0 90 105 0

•  Overige Aantal 9 0 9 22 1

Hoeveelheid gevaarlijk afval Ton 3.135 59 3.194 2.632 50

Hoeveelheid niet gevaarlijk afval Ton 15.678 290 15.968 22.495 585

Afval verwijdering:      

•  Hergebruik Procenten 85,1 83,2 85,1 89,2 92,0

•  Verbranden Procenten 6,5 16,8 6,7 4,4 7,9

•  Storten Procenten 8,4 0,0 8,2 6,4 0,0

Milieu-indicatoren 2011 – 2015 (vervolg)

Opmerkingen:	

1)		 Niet	van	toepassing	op	GUD.

2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015

Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal GUN GUD Totaal

154,1 104,4 64,3 168,7 55,1 27,8 82,9 47,1 2,9 50,0

389,8 441,2 7,4 448,6 431,3 5,8 437,1 548,9 6,9 555,8

34,8 46,5 1,8 48,3 36,0 2,7 38,7 45,6 2,9 48,5

          

404 365 101 466 130 40 170 89 47 136

          

63 192 0 192 293 13 306 88 16 104

60 29 0 29 11 0 11  0 0 0

74 23 3 26 21 1 22  28 1 29

6 29 0 29 0 0 0  0 0 0 

477 489 0 489 412 0 412  404 0 404 

17 22 - 
1) 22 33 - 33 975 - 975 

15 0 - 
1) 0 38 - 38  420  -  420

32 22 - 
1) 22 72 - 72  1395  -  1395

192 197 1 198 194 4 198  159 6 165 

          

28 25 0 25 29 4 33 16 6 22

3 2 0 2 1 0 1  2 0 2 

105 105 0 105 116 0 116  99 0 99 

23 16 1 17 5 0 5  0 0 0 

2.682 4.233 41 4.274 5.833 47 5.880 8.378 81 8.459

23.080 16.029 127 16.156 18.288 130 18.418 14.454 162 14.616

          

89,3 89,1 75,8 89,0 95,1 73,5 95,0 89,6 66,7 89,4

4,5 1,7 24,2 1,8 2,8 26,5 3,0 6,8 33,3 7,1

6,2 9,2 0,0 9,2 2,1 0,0 2,1 3,6 0,0 3,5
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 Veiligheids-indicatoren 2011 -2015

Eenheid 2011 2011 G 2011 2012 

GUN GUD Totaal GUN

Ongevallen met verzuim; 

frequentie-index voor 

Gasunie-medewerkers

Ongevallen met verzuim 

per 1 miljoen werkuren

0,4 0 -
2) 0

Ongevallen met verzuim; 

frequentie-index derden

Ongevallen met verzuim 

per 1 miljoen werkuren

1,5 0 -
2) 1,4

Ongevallen met verzuim; 

frequentie-index totaal

Ongevallen met verzuim 

per 1 miljoen werkuren

1,1 0 -
2) 0,8

Reportable
 
ongevallen

3) 
; 

frequentie-index totaal

Reportable ongevallen per 

1 miljoen werkuren

4,7 0 4,3 2,1

Ongevallen met verzuim:

• Gasunie-medewerkers Aantal 1 0 1 0

• Derden Aantal 7 0 7 5

Ongevallen zonder verzuim (inclusief vervangend werk)

• Gasunie-medewerkers Aantal 7 0 7 1

• Derden Aantal 21 0 24 6

Reportable ongevallen Aantal 31 0 31 12

Potentieel ernstige situaties Aantal 6 - 6 17

Schade aan Gasunie-gasleidingen:

• Graafschade door derden Aantal 6 1 7 5

• Constructie/

    materiaalfouten

Aantal 0 0 0 2

• Foutieve aanboringen Aantal 0 0 0 1

• Overige Aantal 0 0 0 0

Leidingbeschadigingen met 

gasuitstroom

Aantal 1 0 1 1

Gemelde 

leidingbeschadigingen 

Aantal 1 - 
1) 1 1

Opmerkingen:	

1)		 Niet	van	toepassing	op	GUD.		 	

2)		 De	indicatoren	van	GUN	en	GUD	kunnen	niet	worden	gecombineerd	in	verband	met	verschil	in	definities.	

3)		 Onder	reportable	ongevallen	wordt	verstaan:	dodelijke	ongevallen,	ongevallen	met	verzuim	en	ongevallen	met	medische	behandeling,	zijnde	niet	EHBO.

2012 

GUD

2012

 Totaal

2013 

GUN

2013 

GUD

2013

 Totaal

2014

GUN

2014

GUD

2014

Totaal

2015

GUN

2015

GUD

2015

Totaal

- 
1) 0,4 0,8 0 -

2) 1,7 0 1,4 0,8 0 0,7

- 
1) 1,7 1,0 0 -

2) 1,7 1,9 1,8 1,7 2,9 2,0

- 
1) 1,2 0,9 0 -

2) 1,7 1,3 1,6 1,7 1,7 1,3

- 
1) 2,5 3,9 0 3,6 5,2 4,6 5,0 3,6 4,2 3,7

1 1 2 0 2 4 0 4 2 0 2

2 7 3 0 3 5 2 7 4 2 6

0 1 6 0 6 5 0 5 4 0 4

0 6 10 0 10 13 5 18 7 3 10

3 15 21 0 21 27 7 34 17 5 22

- 17 20 0 20 16 1 17 20 2 22

0 5 6 0 6 3 0 3 5 0 5

0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2

- 
1) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
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Eenheid 2011 

GUN

2011 G

UD

2011 

Totaal

2012 

GUN

Ziekteverzuimpercentage 

(totaal)

Procenten 3,3 2,6 -
2) 3,3

• kortdurend verzuim Procenten 0,8 - 
1)

-
2) 0,8

• middellang verzuim Procenten 0,7 - 
1)

-
2) 0,6

• langdurig verzuim Procenten 1,8 - 
1)

-
2) 1,8

Nulverzuimpercentage Procenten 46,5 - -
2) 44,4

Ziekteverzuimfrequentie Frequentie 1,1 -
2)

-
2) 1,1

Arbeidsgerelateerd verzuim 

(opgave door medewerker)

Aantal 9 0 9 14

Melding aan Nederlands 

Centrum voor 

Beroepsziekten (NCB)

Aantal 1 - 
1) 1 1

Opmerkingen:	

	1)		Niet	van	toepassing	op	GUD.

2)		De	indicatoren	van	GUN	en	GUD	zijn	niet	te	combineren	in	verband	met	verschil	in	definities.

Veiligheids-indicatoren 2011 -2015

2012

 Totaal

2013 

GUN

2013 

GUD

2013

 Totaal

2014

GUN

2014

GUD

2014

Totaal

2015

GUN

2015

GUD

2015

Totaal

-
2) 3,1 3,5 -

2) 3,1 3,3 -
2) 3,1 3,6 -

2)

-
2) 0,8 - 

1)
-
2) 0,7 0,7 -

2) 0,8 1,1 -
2)

-
2) 0,7 - 

1)
-
2) 0,6 0,6 -

2) 0,6 1,2 -
2)

-
2) 1,5 - 

1)
-
2) 1,7 1,7 -

2) 1,7 1,3 -
2)

-
2) 43,0 - -

2) 50,0 - -
2) 45,2 - -

2)

-
2) 0,9 -

2)
-
2) 1,1 1,7 -

2) 1,0 1,9 -
2)

14 9 0 9 19 0 19 21 0 -
2)

1 1 - 
1) 1 0 - 

1) 0 1 - 1
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 We hebben hightechinstallaties en slimme computers, maar het zijn de medewerkers die ons bedrijf maken 

wat het is. Zij maken het verschil en zijn de sleutel tot succes. Onze organisatie is de afgelopen jaren veranderd 

van een Nederlands in een Europees infrastructuurbedrijf. We opereren in een dynamische en concurrerende 

omgeving, waar de transitie naar een duurzame energievoorziening een grote rol speelt. Deze ontwikkeling 

vereist steeds nieuwe vaardigheden en kennis, bijvoorbeeld op het gebied van fusies en overnames, 

duurzaamheid en samenwerking met nieuwe stakeholders. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat 

onze medewerkers zich ontwikkelen. Op deze manier kunnen zij hun waarde blijven leveren voor de organisatie 

en de samenleving. Wij zetten daarom in op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dat doen we 

door te zorgen dat zij gezond zijn en blijven, opleidingsmogelijkheden te bieden en te zorgen voor diversiteit 

in ons personeelsbestand. In dit kader besteden we veel aandacht aan het creëren van arbeidsplaatsen voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We lichten ons sociaal beleid in onderstaande verder toe.

Profiel van onze medewerkers 

Het aantal medewerkers steeg in 2015 ten opzichte van 2014 van 1.747 naar 1.800 medewerkers. 

Bij Gasunie Deutschland werken 251 collega’s, bij Gasunie in Nederland 1.549 collega’s. 

De verhouding man/vrouw in Nederland bedraagt 85% mannen en 15% vrouwen. 

Bij Gasunie Deutschland is 83% van onze medewerkers man en 17% vrouw. 

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers in Nederland is licht gestegen naar 47,0 jaar (2014: 46,7 jaar). 

In Duitsland is de gemiddelde leeftijd 46,3 jaar (2014: 45,7)

Werving en selectie

In het verslagjaar hebben we bij Gasunie Nederland 91 medewerkers aangenomen, een stijging ten opzichte 

van 82 van vorig jaar. We streven naar een gelijkmatige verhouding in de leeftijd van ons personeel. Omdat 

we relatief veel oudere medewerkers hebben, vullen we externe vacatures bij voorkeur in met jongere 

medewerkers.

We bieden potentiële medewerkers de gelegenheid ons bedrijf te leren kennen gedurende stages. 

In 2015 hadden we 83 stageplaatsen. We hebben in 2014 zes trainees aangenomen voor ons speciale 

traineeprogramma dat in 2015 doorliep, waarin ze met een persoonlijke coach in twee jaar hun kennis en 

vaardigheden in versneld tempo kunnen ontwikkelen. 

Prestatie en loopbaanontwikkeling

We kennen een jaarlijkse performancecyclus waarin we de prestaties en ontwikkeling van medewerkers 

monitoren en beoordelen. De cyclus begint bij het maken van werkafspraken. Halverwege de cyclus vindt er 

een functioneringsgesprek plaats, waarin de medewerker en leidinggevende bekijken wat de vorderingen 

en de aandachtspunten zijn. In dat gesprek komen tevens de ambities en de benodigde ontwikkeling van de 

medewerker aan de orde. Tijdens de jaarlijkse personeelsreview worden deze vervolgens afgezet tegen de 

groeimogelijkheden die de leidinggevende ziet voor de medewerker. Het jaarlijkse beoordelingsgesprek is de 

afsluiting van de cyclus: daarin worden de prestaties van de medewerker beoordeeld op resultaatgerichtheid, 

kennis en vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Nederland

We hebben medewerkers die onder een cao vallen en medewerkers met een individuele 

arbeidsovereenkomst (zie ook: Buiten de cao-plaatsing). Voor beide groepen geldt een jaarlijkse 

individuele loonsverhoging tussen de 0 en 5%, totdat het maximumsalaris is bereikt. Daarnaast 

kunnen we met vakorganisaties bij de cao-afspraken een collectieve loonsverhoging overeenkomen. 

Per 1 januari 2015 is een structurele loonsverhoging van 2% toegekend. Deze verhoging is in september 

2014 overeengekomen in een cao met een looptijd tot 1 januari 2016. De verhoging is ook per 1 juli 2015 

toegekend aan medewerkers die niet onder de cao vallen.

Duitsland

Gasunie Deutschland past de collectieve cao toe die is overeengekomen tussen het Duitse WEG (vereniging 

voor exploratie en productie van aardgas) en de IGBCE (vakorganisatie), die specifieke salarisafspraken hebben 

gemaakt voor de gastransportsector. 170 Medewerkers vallen hieronder en 81 medewerkers in hogere functies 

vallen onder een overeenkomst die is afgesloten tussen Gasunie Deutschland en de ondernemingsraad. Het 

managementteam in Duitsland neemt deel in het Gasunie-brede targetsysteem.

Plaatsing buiten de cao

Op 1.183 van onze medewerkers in Nederland is een cao van toepassing; dat is 76% van het totale aantal 

medewerkers. Sinds 2008 bieden we onze medewerkers die een hbo-opleidingsniveau of hoger hebben, de 

mogelijkheid om buiten de cao te treden. Voor deze groep geldt een targetbeloning. Deze targetbeloning is 

er op gericht de focus te leggen op resultaten die aansluiten bij de organisatiedoelstellingen. Deze optie biedt 

medewerkers ook de gelegenheid flexibele afspraken te maken over werktijden.

Beloning man/vrouw

We belonen mannen en vrouwen op dezelfde functies gelijk. Het gemiddelde salaris van vrouwen ligt bij ons 

bedrijf 6,9% lager dan het gemiddelde bruto jaarsalaris van mannen: vrouwen verdienen gemiddeld € 56.146 

bij een 100% dienstverband versus mannen € 60.324. Dit komt doordat relatief meer mannen vanwege hun 

langere diensttijd op hun eindsalaris zitten. 

Diversiteit

Veel onderzoeken hebben uitgewezen dat het werken in divers samengestelde teams tot betere 

resultaten leidt. Daarom willen wij diversiteit verder stimuleren. We werken sinds een aantal jaren met 

instroomstreefcijfers om meer vrouwen aan te nemen. We streven ernaar de instroom van nieuw personeel 

een afspiegeling te laten zijn van de uitstroom van voor ons relevante opleidingen op verschillende gebieden. 

Dit wordt periodiek vastgesteld en getoetst. We rapporteren hierover aan de Taskforce Talent naar de Top, 

waar we sinds 2009 aan verbonden zijn.

Bijlage V: Overige data medewerkers

Leeftijdsopbouw Gasunie in Nederland (GUN)

Leeftijdscategorie Aantal MDW *) % MDW

van tot

15 25 7 0%

25 35 163 11%

35 45 421 27%

45 55 582 38%

55 65 373 24%

65 99 3 0%

Leeftijdsopbouw Gasunie in Duitsland (GUD)

Leeftijdscategorie  Aantal MDW *) % MDW

van tot

15 25 0 0%

25 35 48 19%

35 45 67 22%

45 55 70 31%

55 65 66 28%

65 99 0 0%

Hoogst genoten opleiding GUN % MDW *)

LBO 10 %

MBO 39 %

HBO 33 %

WO 18 %

•)	 MDW	staat	voor	medewerkers
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Over 2015 was van de instroom van medewerkers 12% vrouw, bij de uitstroom was dit 11%. 

We streven er, conform wetgeving, naar vanaf 2016 een vrouwelijke bezetting van 30% in ons bestuur te 

hebben. We hebben, onder andere in dat kader, de afgelopen 2 jaar deelgenomen aan het Professional Boards 

Forum. Dat is een initiatief om het wettelijke streefcijfer van 30% ook daadwerkelijk te realiseren. 

Eind 2015 is 14,3% van onze senior managers vrouw. In 2009 was dat 6,6%. 

Voor Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen is dit eind 2015 17% tegen 0% in 2009. 

Gelijke kansen 

We proberen actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te trekken. We werken mee aan 

verschillende externe initiatieven die bewustwording op het gebied van arbeidsdiversiteit versterken. 

We zijn actief bezig met de invulling van de doelstelling van de participatiewet. Daarnaast werken we mee 

aan initiatieven die jeugdwerkeloosheid willen tegengaan, door het aanbieden van werkervaringsplekken.

We creëren plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door taken die 

anders niet of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd samen te voegen. We hebben met de vakorganisaties 

afgesproken in 2015 3 extra Wajongers aan te trekken. Er zijn in 2015 4 Wajongers extra aangetrokken. 

Ervan uitgaande dat een Wajong-uitkering ongeveer € 1.100 per maand betreft, komt dit overeen met een 

monetaire waarde van € 4.400 per maand.

In de komende jaren zullen we deze inzet nog verder uitbreiden, in lijn met de afspraken uit het sociaal akkoord. 

Dat betekent dat wij ons erop richten om in 2026 5% van onze arbeidsplaatsen ingevuld te hebben met mensen 

met een arbeidsbeperking.

Medewerkersonderzoek

Eens in de twee jaar houden we een medewerkersonderzoek: we meten daarmee onder andere hoe 

medewerkers de werkdruk ervaren. De uitkomsten van dit medewerkersonderzoek worden op elke afdeling 

besproken. Als daar aanleiding toe is, gaan per afdeling medewerkers en leidinggevende samen zoeken naar 

mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Wij zien ten opzichte van het vorige onderzoek een duidelijke 

verbetering op betrokkenheid en leiderschap. Juist op dit laatste aspect hebben wij de afgelopen jaren ook 

extra ingezet door diverse leiderschapstrainingen en programma’s. Ondanks de overall goede uitkomsten zien 

we ook aandachtspunten die we willen verbeteren. Dat betreft met name de vier thema’s: klantgerichtheid, 

samenwerking tussen afdelingen, bevlogenheid en efficiëntie. Deze thema’s hebben wij verbonden aan het 

begrip operational excellence. We willen de scores als volgt verbeteren:

Ü	 	Klantgerichtheid: van een 7,7 naar een 8

Ü	 	Samenwerking tussen afdelingen: van een 5,6 naar een 6,5

Ü	 	Bevlogenheid: van een 6,5 naar een 7,5

Ü	 	Efficiëntie: van een 6,6 naar een 7,0

Wij hebben zowel binnen afdelingen als afdelingsoverstijgend enkele projecten, processen en werkwijzen 

geïdentificeerd waarin we verbeteringen willen doorvoeren. Deze verbeteringen moeten bijdragen aan een 

hogere medewerkerstevredenheid bij het volgende medewerkersonderzoek op de genoemde vier thema’s, 

in de overtuiging dat dit ook bijdraagt aan het realiseren van onze (strategische) doelstellingen.

Met ons medewerkersonderzoek doen wij ook mee aan het zogenaamde Beste Werkgeversonderzoek 

waaraan meer dan 300 werkgevers met gezamenlijk ruim 200.000 medewerkers deelnemen. Wij zijn trots op 

de uitkomsten, waarmee we in 2014 op plaats 27 van de top 50 van bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers 

uit zijn gekomen. Op de algemene vraag ‘Hoe tevreden ben je over het werken bij Gasunie?’ geven onze 

medewerkers het rapportcijfer 7,8, wat even hoog is als twee jaar daarvoor. 

Ondernemingsraad

Het jaar 2015 was op vele medezeggenschapsfronten een boeiend jaar, waarin de ondernemingsraad 

regelmatig alle zeilen moest bijzetten. In een drietal dossiers hebben we nuttig gebruik kunnen maken 

van de inzet van oud-OR leden. Wij zien dat medezeggenschap zich steeds meer manifesteert binnen de 

afdelingen zelf. Dat vinden we een goede ontwikkeling.

Het meest in het oog springende dossier is natuurlijk dat van het duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaarden-

beleid, waarin drie partijen (bestuurder, OR en vakbonden), eensgezind een eindrapport opstelden met 

daarin een advies voor een duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor de komende vijf tot zeven 

jaar. Ofschoon alle betrokken partijen hieraan nog hun officiële goedkeuring moeten geven, kunnen we 

spreken van een tamelijk unieke aanpak die door de drie partijen is ondersteund. Er ligt voor 2016 en de 

jaren erna echter nog wel een heel stuk werk voor het verder concreet invullen van de details, maar ook 

daar zal de OR zijn schouders onder zetten.

In 2015 stond de integratie van twee units, Operations en Projects, op de agenda. De gevolgen van deze 

plannen zijn voor de medewerkers behoorlijk ingrijpend omdat de werkzaamheden van de units worden 

samengevoegd. De ondernemingsraad heeft ervoor gekozen om bij deze reorganisatie de aandacht te 

concentreren op cultuurverschillen en medezeggenschap, aspecten die we ook zullen blijven monitoren. 

Wij konden het voorgenomen besluit slechts op hoofdlijnen beoordelen, omdat veel details nog niet waren 

uitgewerkt. Om de verdere inrichting niet in de weg te staan, hebben we voor een positief advies gekozen. 

Wel willen we op de hoogte blijven van de invulling van medezeggenschap en de aanpak van de benodigde 

cultuurverandering.

Bij de afdeling Operations Leidingen speelde tegelijkertijd met de integratie van Operations en Projects de 

zogeheten OL 3.0 reorganisatie, waarbij naast verbetering van efficiëntie, samenwerking en kennisborging 

ook verantwoordelijkheden op de juiste plaats in de organisatie worden gelegd. Bij de reorganisatie van deze 

afdeling zijn de medewerkers sterk betrokken. De ondernemingsraad heeft de mate van medezeggenschap 

gepeild, waaruit bleek dat we de reorganisatie in vertrouwen aan de afdeling konden overlaten. We hebben 

geadviseerd om dit in 2016 een vaste plaats op de agenda van het werkoverleg te geven, om de medewerkers de 

implementatiekeuzes betrokken te houden.

Voor de ondernemingsraad was de splitsing in het beheer van het HTL- en RTL-net een lastig dossier. We zijn tot 

de conclusie gekomen dat, hoewel deze splitsing niet onze eigen keuze zou zijn, het beter voor Gasunie is als 

dochteronderneming GTS wordt gesplitst. Er zijn voordelen wat betreft de marktintegratie met omringende 

landen en er kunnen duurzame initiatieven in het RTL beter worden ontwikkeld.

In 2015 was de ondernemingsraad betrokken bij de opstelling van het Businessplan 2016-2018. Niet al 

onze suggesties zijn direct gehonoreerd, maar we hebben wel een zinvolle gedachtewisseling op gang 

gebracht waar een volgende ondernemingsraad mee door zou moeten gaan. We hebben met de RvB 

onze ideeën gedeeld ten aanzien van een bredere invulling van de MVO-ambitie, doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling, gebieden met groeipotentieel en de inrichting van een informatierotonde van alle 

energiedragers. 

Op het gebied van veiligheid vallen twee dingen op: de explosie van een condensaattank in Ommen en het door 

de inspectie SZW in twijfel trekken van de veiligheid van smartphones. Hoewel het in het ene dossier gaat om 

de mate van veiligheid die in het ontwerp is ingebouwd en in het andere om de eigen deskundigheid rondom 

explosieveiligheid, betreft het in beide gevallen de veiligheid van onze medewerkers. Wij zien dat Gasunie deze 

kwesties serieus en deskundig heeft opgepakt.

Een aantal van bovengenoemde onderwerpen zal ook in 2016 weer prominent op de OR-agenda staan. Wij zien 

echter een groeiende ruimte voor de betrokkenheid van medewerkers bij allerlei voorgenomen veranderingen. 

Als het onderlinge gesprek binnen onze organisatie zich zo blijft ontwikkelen, zien we de toekomst met 

vertrouwen tegemoet.’
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Stakeholderdilemma's

In 2015 hadden we onder andere te maken met de volgende dilemma’s:

Gaslucht

Op 28 mei 2015 kreeg onze Centrale Commandopost in Groningen een melding van een gaslucht tussen 

Noardburgum en Twijzel in Friesland. In dit gebied liggen diverse gasleidingen van ons, zowel landelijke hoge 

druk-transportleidingen als regionale leidingen met een druk van maximaal 40 bar. Om de situatie ter plaatse te 

kunnen onderzoeken, moest de leiding drukloos worden gemaakt. Dat kan op verschillende manieren: affakkelen, 

afblazen of hercompressie. Hercompressie is het meest milieuvriendelijk, maar is niet altijd mogelijk. Affakkelen is 

beter voor het milieu dan afblazen omdat er minder CO
2
 bij vrijkomt, maar het neemt meer tijd in beslag, en die is er 

niet altijd. 

We hebben de kosten van het afgeblazen gas, de tijd die benodigd was voor de reparatie, veiligheidsaspecten, de 

gevolgen voor de omgeving en de gevolgen voor het milieu meegenomen bij onze besluitvorming. 

Het dilemma bestond uit het feit dat we vanuit milieuoverwegingen in dit geval het liefst hadden willen affakkelen. 

Maar vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we toch besloten om af te blazen, ondanks de grotere overlast voor de 

omgeving (afblazen van een grote hoeveelheid gas kan aanzienlijke geluidsoverlast met zich meebrengen).

Inkoop groene energie

De overheid wil het aandeel duurzame energie in Nederland laten groeien: in 2050 moet de energievoorziening 

helemaal duurzaam zijn. Wij voelen als staatsdeelneming daarin een bijzondere verantwoordelijkheid. Om onze CO2 

–uitstoot te verminderen willen we meer groene- in plaats van grijze- energie verbruiken. Daarom kopen we sinds 

enkele jaren groen gas in voor onze kantoren (circa 800.000 m3/jaar). 

Het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik komt echter voort uit de exploitatie van onze installaties. We 

verbruiken jaarlijks ongeveer 538 GWh elektriciteit, voornamelijk voor het aandrijven van onze compressoren. Om 

dat getal in perspectief te plaatsen: dat is evenveel als de stad Groningen jaarlijks verbruikt en ongeveer 0,4% van de 

binnenlandse elektriciteitsproductie. Dit zal toenemen als het elektriciteitsverbruik voor de productie van stikstof in 

de toekomst verder stijgt. Op dit moment verbruiken we grijze stroom, opgewekt met fossiele (niet- hernieuwbare) 

brandstoffen. De reden waarom we dit deel van ons elektriciteitsverbruik nog niet hadden vergroend, is dat daaraan 

hoge kosten verbonden zijn. Dat plaatst ons voor een dilemma, want als staatsdeelneming willen we verantwoord 

omgaan met onze middelen en geen kosten maken die niet verantwoord zijn. Vanuit het belang van een duurzame 

energievoorziening echter, hebben we in 2015 toch besloten ook dat deel te vergroenen. Met ingang van 2016 zullen 

we in jaarlijkse stappen van 20% uiteindelijk naar 100% groene stroom uit Europese productie overstappen. Dit doen 

we door middel van de aankoop van GvO’s (Garanties van Oorsprong).

Stakeholder Belangen/verwachtingen 

van stakeholders

Manier van betrekken Manier waarop rekening 

wordt gehouden met 

stakeholderbelangen

Medewerkers Goed werkgeverschap 

Veilige en gezonde 

werkomgeving

Ontwikkelingsmogelijkhe-

den

Dagelijkse contacten

Intranet

Jaarlijkse update strategie 

en businessplannen

Medewerkersonderzoek

Via ondernemingsraad

Personeelsbijeenkomsten

Goede arbeidsvoorwaarden

Veilige en gezonde 

werkomgeving

Goede opleidings- en 

doorgroeimogelijkheden

Ondernemingsraad 

(OR)

Helderheid omtrent 

voorgenomen plannen en 

activiteiten

Belang medewerkers goed 

vertegenwoordigd

Periodiek overleg met 

bestuur

Brieven

Adviesaanvragen

Aangescherpte (wijzigings-)

voorstellen op basis van 

input van de OR

Omwonenden Veilige omgeving

Informatie over 

werkzaamheden

Zo min mogelijk overlast

Open dagen

Nieuwsbrieven

Voorlichtingsavonden

Brieven

Scholenpakket 

voorlichtingsmateriaal

Websites

Social media

Tijdige voorlichting over 

activiteiten die impact 

hebben op omgeving

Strenge 

veiligheidsmaatregelen 

tijdens werkzaamheden

Indien nodig op maat 

gesneden oplossingen voor 

tijdelijke overlast

Aandeelhouder Solide rendement

Veilige, betrouwbare 

en duurzame 

energievoorziening

Periodiek overleg en 

rapportage

Solide resultaten

Activiteiten die 

bijdragen aan veilige, 

betrouwbare en duurzame 

energievoorziening

Efficiencymaatregelen

Klanten en 

aangeslotenen

Producten en diensten 

die beantwoorden aan 

marktvraag en/of Europese 

wet- en regelgeving

Leveringszekerheid

Persoonlijke contacten

Customer desk

Shippermeetings

Website

Stakeholderevenement

Hoge leveringszekerheid

Op basis van onder andere 

marktvraag en wet- en 

regelgeving ontwikkelde 

producten en diensten

Leveranciers Langetermijnrelatie

Goede prijs

Persoonlijke contacten

Audits

Website

Langetermijncontracten

Offerteaanvragen in 

concurrentie

Onafhankelijke audits

Politiek Veilige, betrouwbare 

en duurzame 

energievoorziening

Goed functionerende 

energiemarkt

Betaalbare 

energievoorziening

Werkbezoeken

Overleg

Lobby

Stakeholderevenement

Deelname ronde tafels

Strategie en activiteiten 

die bijdragen aan 

veilige, betrouwbare, 

betaalbare en duurzame 

energievoorziening

Kennisdeling

Informatievoorziening (ihb 

Groningen dossier)

Bijlage VI: Overige informatie stakeholders

Ministerie EZ Veilige, betrouwbare 

en duurzame 

energievoorziening

Goed functionerende 

energiemarkt

Betaalbare 

energievoorziening

Werkbezoeken

Regulier overleg

Lobby

Stakeholderevenement

Deelname 

beleidsconsultaties

Input via position papers

Strategie en activiteiten 

die bijdragen aan 

veilige, betrouwbare, 

betaalbare en duurzame 

energievoorziening

Kennisdeling

Informatievoorziening (in 

het bijzonder ten behoeve 

van het Groningen-dossier)

Maatschappelijke 

organisaties

Veilige, betrouwbare 

en duurzame 

energievoorziening

Zo min mogelijk 

milieuimpact

Stakeholderevenement

Deelname maatschappelijke 

podia zoals Springtij

Werkbezoeken

Overleg

Coalitievorming zoals NVDE

Kennisdeling/

informatie-uitwisseling

Duurzame initiatieven zoals 

op het gebied van groen gas

Milieuzorg conform 

ISO14001

Toezichthouders Goed functionerende 

gasmarkt

Marktconforme tarieven

Overleg

Informatie-uitwisseling

Kennisdeling

Tijdige invoering wet- en 

regelgeving

Doorvoering 

tariefregulering

Efficiencymaatregelen

Kennisdeling

Beknopt overzicht van onze stakeholders, hun belangen en de manier waarop wij daarmee rekening houden bij 

de uitvoering van onze strategie, ons beleid en onze activiteiten:
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Duurzaam HRM- en Arbeidsvoorwaardenbeleid

Het voorstel voor een nieuw beloningsbeleid dat we in 2014 aan onze medewerkers presenteerden, leverde 

arbeidsonrust en vragen op. Onze medewerkers lieten weten de noodzaak van de aanpassingen niet te zien, wat 

tot een gebrek aan vertrouwen in de organisatie heeft geleid. De door de medewerkers aangedragen signalen 

hebben we serieus genomen en we zijn samen met de ondernemingsraad en de vakorganisaties een onderzoek 

gestart naar een duurzaam HRM- en Arbeidsvoorwaardenbeleid. 

In het afgelopen jaar hebben alle betrokken partijen, ondanks grote verschillen in belangen en verlies van 

vertrouwen, nauw samengewerkt. Gezamenlijk hebben we ons ingezet om een evenwichtig en toekomstgericht 

arbeidsvoorwaardenpakket te bereiken, gebaseerd op gemeenschappelijke uitgangspunten, voor de komende 

5-7 jaar. Daarin hebben we dilemma’s meegenomen, waaronder het belang van de medewerkers om daarin zoveel 

mogelijk inkomenszekerheid te ervaren, versus het belang van de organisatie om meer marktconform te belonen. 

Om tot een beleidsvoorstel te komen dat op de steun van alle betrokken stakeholders kon rekenen, hebben we 

op verschillende momenten informatie verzameld uit de organisatie. Vervolgens is een adviesrapport geschreven 

waarin input vanuit de organisatie en medewerkers is meegenomen. Deze adviezen zijn besproken en verwerkt 

in een principeakkoord voor een duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid. In dit principeakkoord hebben 

we een balans bereikt tussen de belangen van onze medewerkers (zoveel mogelijk inkomenszekerheid) enerzijds, 

versus ons eigen belang (meer marktconform belonen) anderzijds. Daarnaast is een investeringsagenda opgesteld, 

die bepaalt dat zowel de werkgever als de medewerkers zullen investeren in duurzame inzetbaarheid van de 

medewerkers. 

Dit unieke gezamenlijke proces tussen werkgever, vakorganisaties en ondernemingsraad heeft vertrouwen in 

elkaar en respect voor ieders verschillende standpunten opgeleverd. 

Actief op congressen en symposia

Ook congressen en symposia vormen een goed podium voor dialoog. Daarbij zoeken we naar podia die aansluiten 

bij nieuwe ontwikkelingen die strategisch interessant voor ons zijn, zoals de (energievoorziening in de) gebouwde 

omgeving. In november 2015 maakten we bijvoorbeeld deel uit van het congres Duurzaam Gebouwd, waarbij ook 

onze voorzitter van de Raad van Bestuur in gesprek ging met stakeholders die voor ons relatief nieuw zijn zoals de 

bouwsector, ingenieursbureaus, vastgoedbedrijven en producenten.

Klachtenafhandeling

We houden bij het uitvoeren van onze activiteiten zo veel mogelijk rekening met onze omgeving. De klachten die 

bij ons binnenkomen, worden afgehandeld in overleg met de betrokken afdeling. We streven ernaar om dat zo snel 

mogelijk en naar tevredenheid van alle betrokken partijen te doen. 

Klanten van GTS kunnen met klachten terecht bij de GTS Customer Desk.

Solide resultaat Gasunie over 2015
Ü	 	Omzet € 1.631 miljoen (2014: € 1.651 miljoen) 

Ü	 	Nettowinst € 553 miljoen (2014: € 603 miljoen)

Ü	 	Voorgesteld dividend aan Nederlandse staat € 332 miljoen (2014: € 362 miljoen)

Ü	 	Hoeveelheid getransporteerd gas gedaald naar 1.179 TWh (2014: 1.233 TWh)

Ü	 	Hoeveelheid van hoogcalorisch naar laagcalorisch geconverteerd gas ruim verdrievoudigd naar 16,9 

miljard m3 (2014: 4,8 miljard m3) om gasvoorziening voor huishoudens en bedrijven op peil te houden na 

vermindering Groningenproductie

Ü	 	Betrouwbaarheid gastransport zeer hoog

Gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie heeft een solide boekjaar achter de rug. Conform 

verwachting daalde de omzet, deze kwam in 2015 uit op € 1.631 miljoen (2014: € 1.651 miljoen). De nettowinst is 

€ 553 miljoen (2014: € 603 miljoen). Voorgesteld wordt om hiervan € 332 miljoen als dividend uit te keren aan de 

aandeelhouder, de Nederlandse Staat. De bedrijfskosten zijn gestegen met ongeveer € 87 miljoen. Deze stijging 

wordt met name veroorzaakt door hogere operationele kosten. Zo heeft Gasunie een toevoeging gedaan 

aan de voorziening voor het buiten bedrijf stellen en het verwijderen van leidingdelen om de infrastructuur 

in Groningen beter aardbevingsbestendig te maken. Daarnaast zijn er hogere onderhoudskosten van onder 

andere het meerjarig onderhouds- en vervangingsprogramma van Gasunie Transport Services (GTS) en hogere 

constructiekosten als gevolg van het verwijderen van de oude Elbe-duiker in Duitsland. 

Meer kwaliteitsconversie

In 2015 is het totale volume gas dat door het Gasunienet is getransporteerd gedaald naar 1.179 TWh (2014: 

1.233 TWh). In 2015 is 935 TWh (95,7 miljard m3) gas door het Nederlandse netwerk getransporteerd (in 2014: 

976 TWh). Deze daling komt doordat er minder hoogcalorisch gas (H-gas) is geëxporteerd. De import van 

H-gas is toegenomen als gevolg van de productiebeperking van het laagcalorische gas uit het Groningenveld 

(G-gas). Om deze productiebeperking op te vangen, moet H-gas geschikt gemaakt worden voor gebruik door 

huishoudens en bedrijven. Gasunie vermengt (converteert) daarvoor H-gas uit Nederlandse kleine velden 

of het buitenland met stikstof. In 2015 is de hoeveelheid geconverteerd gas fors gestegen naar 16,9 miljard 

m3 (2014: 4,8 miljard m3). De minister van Economische Zaken heeft geconcludeerd dat een uitbreiding van 

stikstofcapaciteit nodig is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar G-gas. Gasunie bereidt 

daarom de bouw van een nieuwe stikstoffaciliteit voor.

Hoge transportzekerheid

In 2015 is bijna volledige transportzekerheid gerealiseerd. Er trad één onderbreking op waarbij een afnemer 

kortstondig geen gas heeft ontvangen. In het Duitse netwerk vonden geen onderbrekingen plaats. Hoewel 

het aantal letselgevallen met verzuim (voor eigen medewerkers en aannemers) met ongeveer 25% gedaald is, 

van 11 in 2014 naar 8 in 2015, blijft veiligheid een serieus punt van aandacht. In 2015 werd in Nederland 5 keer 

een leiding beschadigd door mechanische grondwerkzaamheden. Daarbij kwam in geen enkel geval gas vrij. 

In Duitsland vonden in 2015 geen leidingbeschadigingen plaats. Het aantal veiligheidsincidenten per miljoen 

gewerkte uren is gedaald naar 3,1 (2014: 5,0). In september 2015 is in Duitsland de nieuwe 64 kilometer lange 

pijpleiding tussen Fockbek en Ellund volgens planning in gebruik genomen. Het verwijderen van de oude duiker 

en het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe duiker onder de Elbe, een van de drukst bevaren routes in 

Noordwest-Europa, is in april 2015 volgens planning gerealiseerd.

Aantrekkelijke gashandelsplaats

Het Nederlandse gashandelsplatform Title Transfer Facility (TTF) is afgelopen jaar opnieuw sterk gegroeid. 

In 2015 is de handel met 25% toegenomen tot een volume van 16.684 TWh (in 2014: 13.216 TWh). Dit is meer 

dan ooit tevoren; hierdoor nadert TTF, als grootste gashandelsplaats van continentaal Europa, het Britse 

National Balancing Point (NBP), dat in 2013 nog twee keer zo groot was. Het via TTF verhandelde volume 

was groter dan het binnenlands verbruik. De toename op TTF wordt veroorzaakt door stijgingen van zowel 

de bilaterale over-the-counter (OTC) handel als de handel via gasbeurzen. Internationale handelaren weten 

de weg naar Nederland steeds beter te vinden. Naast een stijging van het verhandelde volume nam het 

maximum aantal TTF-handelaren dat per dag actief is toe van 127 naar 138. Dankzij de gasrotonde is sprake van 

een goed functionerende gasmarkt in Nederland met ruime liquiditeit, die leidt tot lagere prijzen voor gas en 

transparante prijsvorming.

Bijlage VII: Samenvatting
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Bijlage VIII: G4 index 

GRI-tabel Gasunie - Core

GRI Code Indicator Verwijzing

Strategie en analyse

G4-1 Verklaring van de hoogste 

beslissingsbevoegde van de 

organisatie 

Bericht raad van bestuur

Organisatieprofiel

G4-3 Naam van de organisatie NV Nederlandse Gasunie

G4-4 Voornaamste merken, 

producten en/of diensten

Profiel

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor 

van de organisatie

Groningen, Nederland

G4-6 Het aantal landen waar de 

organisatie actief is 

Nederland, Duitsland

G4-7 Eigendomsstructuur en 

rechtsvorm

Corporate Governance

G4-8 Afzetmarkten Profiel

G4-9 Omvang van de verslaggevende 

organisatie

Medewerkers en onze resultaten

G4-10 Samenstelling 

medewerkersbestand

Bijlagen: overige data Medewerkers

G4-11 Werknemers onder 

een collectieve 

arbeidsovereenkomst 

Bijlagen: overige data Medewerkers

G4-12 Omschrijving van de 

toeleveringsketen van de 

organisatie

Bijlagen: Overige data Milieu, Veiligheid 

en Ketenbeheer

G4-13 Significante veranderingen 

tijdens de verslagperiode

In de verslagleggingsperiode hebben geen 

significante wijzigingen plaatsgevonden

G4-14 Uitleg over de toepassing van 

het voorzorgsprincipe door de 

verslaggevende organisatie

Risicomanagement

G4-15 Extern ontwikkelde 

economische, milieu 

gerelateerde en sociale 

handvesten, principes die 

door de organisatie worden 

onderschreven

Milieugerelateerd: ISO 14000, Sociaal 

handvest: gedragscode voor leveranciers

G4-16 Lidmaatschappen van 

verenigingen (zoals 

brancheverenigingen) en 

nationale en internationale 

belangenorganisaties

Stakeholders, Ketenbeheer

LNG-activiteiten blijven groeien

Europa wordt als markt steeds aantrekkelijker voor vloeibaar aardgas (LNG) vanuit de hele wereld. 

Gate terminal ontwikkelt zich tot een Europese LNG-hub en draagt bij aan de voorzieningszekerheid in 

Noordwest-Europa. De doorzet van LNG is voor het vierde jaar op rij toegenomen. Zo is het aantal geloste 

schepen in 2015 gestegen naar 21 (2014: 14). Daarnaast is het aantal bevoorradingen van grote tankers en 

zogenoemde small scale tankers toegenomen van 20 in 2014 naar 28 in 2015. Het aantal geladen trucks en 

containers is in 2015 fors gestegen naar 788 (2014: 174). Eind maart 2015 is gestart met de bouw van een tweede 

laadplatform voor small scale LNG. De oplevering van deze installatie en de start van de eerste dienstverlening 

staan gepland voor medio 2016.

Kerncijfers 2015

In € miljoenen 2015 2014

Winst-en-verliesrekening

Opbrengsten 1.631 1.651

EBITDA 1.082 1.186

EBIT 786 893

Resultaat na belastingen 553 603

Voorgesteld dividend 332 362
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 Verslaggevingsprofiel

G4-28 Verslaggevingsperiode waarop 

de verstrekte informatie 

betrekking heeft

Accountantsverklaring

G4-29 Datum van het meest recente 

vorige verslag

19 maart, 2015

G4-30 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

G4-31 Contactpersoon voor vragen 

over het verslag of de inhoud 

daarvan

Voor algemene vragen, suggesties of 

opmerkingen kunt u via communicatie@

gasunie.nl contact met ons opnemen.

G4-32 GRI-toepassingsniveau en 

GRI-tabel

Core

G4-33 Beleid met betrekking tot 

assurance 

Limited

Bestuursstructuur

G4-34 De bestuursstructuur van de 

organisatie

Corporate governance

Ethiek en integriteit

G4-56 Beschrijving van de 

door de organisatie 

gehanteerde waarden, 

principes, standaarden en 

gedragsnormen, zoals een 

gedragscode

Corporate governance

Ethiek en integriteit

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

De missie van Gasunie is het op de 

lange termijn creëren van financiële 

waarde voor de aandeelhouders, de 

maatschappij, werknemers en andere 

belanghebbenden van Gasunie. Een 

belangrijke randvoorwaarde hiertoe zijn 

onze economische prestaties. De directie 

is verantwoordelijk voor de economische 

prestaties van de organisatie, de raad van 

commissarissen toets dit beleid. Een deel 

van de individuele beloning van directie 

hangt af van de economische prestaties 

van de onderneming.

G4-EC1 Directe economische waarden 

die zijn gegenereerd en 

gedistribueerd

Jaarrekening & visie/strategie

Materiële onderwerpen en afbakening

G4-17 Overzicht van alle 

ondernemingen die in de 

geconsolideerde jaarrekening 

zijn opgenomen en die niet 

onder dit verslag vallen.

Jaarrekening

G4-18 Proces voor het bepalen van de 

inhoud en specifieke afbakening 

van het verslag en hierbij 

gehanteerde uitgangspunten

Materialiteitsanalyse, bijlage 

Verslaggevingsprincipes

G4-19 Materiële onderwerpen die 

tijdens het proces ter bepaling 

van de inhoud van het verslag 

zijn vastgesteld

Materialiteitsanalyse

G4-20 Afbakening per materieel 

onderwerp binnen de 

organisatie

Materialiteitsanalyse

G4-21 Afbakening van de materiële 

onderwerpen buiten de 

organisatie

Strategie, bijlage Verslaggevingsprincipes

G4-22 Gevolgen van een eventuele 

herformulering van informatie 

die in een eerder verslag is 

verstrekt en de redenen voor 

deze herformulering

Bijlage Verslaggevingsprincipes

G4-23 Significante veranderingen 

ten opzichte van vorige 

verslaggevingsperiodes ten 

aanzien van reikwijdte en 

afbakening

Bijlage Verslaggevingsprincipes

Overleg met belanghebbenden

G4-24 Lijst van groepen 

belanghebbenden die de 

organisatie heeft betrokken

Stakeholders, Bijlage Stakeholdertabel

G4-25 Uitgangspunten voor de 

inventarisatie en selectie van 

belanghebbenden

Stakeholders

G4-26 Wijze waarop belanghebbenden 

worden betrokken

Stakeholders, Bijlage Stakeholdertabel

G4-27 Belangrijkste onderwerpen en 

vraagstukken die uit het overleg 

met belanghebbenden naar 

voren zijn gekomen

Stakeholders, Bijlage Stakeholdertabel, 

Medewerkers (arbeidsvoorwaarden)
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 Gezondheid & veiligheid medewerkers (G4 aspect: Gezondheid en veiligheid)

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Veiligheid voor onze medewerkers 

en onze omgeving is een belangrijke 

randvoorwaarde bij het uitvoeren van 

onze werkzaamheden. Het zorgen voor 

een gezonde en veilige werkomgeving en 

het minimaliseren van (milieu)risico’s voor 

de omgeving heeft daarom prioriteit. 

Omdat veiligheid een belangrijke 

indicator is voor de kwaliteit van ons 

werk, willen we voor onze prestaties op 

dit gebied bij de beste internationale gas-

infrastructuurbedrijven horen. In 2015 

een meerjarig programma gestart, Safe@

Gasunie, om het veiligheidsbewustzijn 

bij medewerkers en inhuurkrachten 

verder te verbeteren. Wij administreren 

ongevallen op het moment dat deze 

zich voordoen. Maandelijks of per 

kwartaal evalueren wij de resultaten 

in managementrapportages. Ook 

ziekteverzuimpercentages worden 

bijgehouden en indien nodig wordt op 

basis daarvan bijgestuurd. Het aantal 

reportables maakt onderdeel uit van de 

collectieve targetbeloning voor het gehele 

personeel. De verantwoordelijkheid 

voor prestaties op dit gebied ligt bij het 

management (afdelingen Veiligheid en 

HR). 

G4-LA6 Ongeval, verzuimcijfers en 

dodelijke ongevallen

Geen dodelijke ongevallen. Overige data: 

Resultaten Veiligheid, Medewerkers

Maatschappelijke betrokkenheid (G4 aspect: Lokale gemeenschappen )

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Maatschappelijke betrokkenheid

G4-SO1 Percentage van operaties 

met betrekking van 

lokale gemeenschappen, 

effectbeoordeling en 

ontwikkelingsprogramma's 

Maatschappelijke betrokkenheid 

Emissies (G4 aspect: Emissies)

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Onze operaties beïnvloeden het milieu. 

Denk aan 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. Voor deze activiteiten 

gebruiken we energie, waardoor emissies 

plaatsvinden. Om ervoor te zorgen 

dat we in relevante bedrijfsprocessen 

goed rekening houden met het milieu, 

hebben we ons milieuzorgsysteem 

ingericht volgens de ISO 14001-norm. 

De eindverantwoordelijkheid voor 

onze prestaties op het gebied van 

emissiereductie ligt bij het management. 

Wij meten onze prestaties op het gebied 

van emissies en groene stroom. De 

prestaties op het gebied van emissies 

maakt onderdeel uit van een collectieve 

targetbeloning, en de individuele 

beloning van de directie.

EN15 Directe broeikasgas emissies 

(Scope 1)

Milieu, Bijlage Overige informatie Milieu

EN16 Indirecte broeikasgas emissies 

(Scope2)

Milieu, Bijlage Overige informatie Milieu

EN17 Indirecte broeikasgas emissies 

(Scope 3)

Milieu, Bijlage Overige informatie Milieu
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 Klanttevredenheid (G4 aspect: Etikettering producten en diensten )

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Omdat de mening van onze klanten 

zeer belangrijk is, meten we jaarlijks 

de klanttevredenheid. Op basis van de 

uitkomsten van dit onderzoek, zetten we 

verbeteracties uit.

G4-PR5 Klanttevredenheid onderzoeken Klanttevredenheidsonderzoek

Informatiebeveiliging (G4 aspect: Bescherming van klantdata)

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Informatiebeveiliging is voor het 

functioneren van onze bedrijfsprocessen 

van groot belang. Alle bedrijfsprocessen, 

waaronder ook de vitale, zijn in grote 

mate afhankelijk van ICT-systemen. 

Onze informatiebeveiliging heeft als 

primair doel het ondersteunen van alle 

bedrijfsprocessen zodat een ongestoorde 

dienstverlening kan plaatsvinden. Het 

systeem is gebaseerd op ISO27001. 

Conform deze ISO-norm implementeren 

we passende maatregelen ten aanzien 

van de beschikbaarheid, integriteit 

en vertrouwelijkheid. We monitoren 

de effectiviteit en passen zo nodig 

verbeteringen toe. 

G4-PR8 Toegewezen klachten omtrent 

data-veiligheid

Geen klachten omtrent dataveiligheid.

Overige materiële indicatoren die Gasunie rapporteert, maar die niet in GRI terugkomen

Informatiebeveiliging (G4 aspect: Bescherming van klantdata)

Leveringszekerheid   

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Een ongestoorde energielevering 

is een van onze belangrijkste 

resultaatgebieden. Ons netwerk vormt 

een belangrijk onderdeel van de Europese 

gasinfrastructuur. De gasstromen die 

door ons netwerk gaan zijn niet alleen 

bestemd voor de binnenlandse markt 

in Nederland en Duitsland, maar ook 

voor de landen om ons heen, zoals 

Denemarken, België, Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk. De zorg voor 

leveringszekerheid is een gedeelde taak 

van verschillende units waaronder GTS, 

veiligheid en Operations. Onze resultaten 

op dit gebied maken onderdeel uit van 

de collectieve targets en worden nauw 

gemonitord en geëvalueerd.

-  Transportzekerheid

Externe veiligheid en procesveiligheid (G4 aspect: Lokale gemeenschappen )

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Veiligheid voor onze medewerkers 

en onze omgeving is een belangrijke 

randvoorwaarde bij het uitvoeren van 

onze werkzaamheden. Het zorgen voor 

een gezonde en veilige werkomgeving en 

het minimaliseren van (milieu)risico’s voor 

de omgeving heeft daarom prioriteit. 

Omdat veiligheid een belangrijke 

indicator is voor de kwaliteit van ons 

werk, willen we voor onze prestaties op 

dit gebied bij de beste internationale gas-

infrastructuurbedrijven horen. In 2015 

een meerjarig programma gestart, Safe@

Gasunie, om het veiligheidsbewustzijn bij 

medewerkers en inhuurkrachten verder 

te verbeteren. Om het gastransport 

veilig en betrouwbaar te kunnen 

uitvoeren, controleren we voortdurend 

de technische veiligheid van onze 

infrastructuur. De European Gas Pipeline 

Incident Data Group (EGIG) registreert 

deze prestaties. Het management is 

verantwoordelijk voor onze prestaties op 

dit gebied. Om iedereen bewust te maken 

van het belang van veiligheid, vormt het 

onderdeel van onze collectieve targets.

G4-SO2 Percentage operaties met 

een, mogelijk, significant 

negatieve impact op lokale 

gemeenschappen

Resultaten Veiligheid/Bijlagen Overige 

data Veiligheid

G4-OG13 Aantal proces-veiligheidsinci-

denten per activiteit

Resultaten Veiligheid

Naleving regelgeving (G4 aspect: naleving wet- en regelgeving en publiek beleid)

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Onze activiteiten zijn gebonden aan 

wet- en regelgeving. Zo hebben wij te 

maken met de Gaswet en is een groot 

deel van onze activiteiten in Nederland en 

Duitsland gereguleerd.

G4-SO6 Politiek financiële bijdrages per 

land en per ontvanger

Gasunie verleent nul financiële bijdrage 

aan politiek georiënteerde organisaties, 

noch ontvangt zij bijdragen.

G4-SO8 Financiële en niet financiële 

sancties vanwege 

overtredingen van wet-en 

regelgeving

Bijlagen: monetaire boetes



188 189

Internationale samenwerking en integratie van de markt

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact 

ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Er vindt een verschuiving plaats van 

nationale naar internationale markten. 

Dat komt door een beter werkende interne 

Europese energiemarkt, door de uitbreiding 

van interconnectiecapaciteit, beter op 

elkaar aansluitende diensten & producten 

en een groter internationaal aanbod van gas 

via pijpleidingen en LNG. Besluitvorming 

vindt steeds meer op Europese schaal plaats. 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat 

we een Europese focus moeten hebben, 

waarbij samenwerking met Europese 

partners belangrijker wordt. We nemen deel 

in verschillende (Europese) organisaties en 

gremia om samenwerking en integratie 

te bevorderen. Verschillende afdeling 

spelen daarin een rol, van het monitoren 

van ontwikkelingen tot het nemen van 

maatregelen die integratie bevorderen 

(bijv. deelname aan veilingsplatform 

PRISMA). We nemen deel aan ten minste 15 

internationale samenwerkingsverbanden.

G4-PR5 Klanttevredenheid 

onderzoeken

Klanttevredenheidsonderzoek

Duurzaamheid van het businessmodel

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

Wij behalen onze volledige omzet uit 

activiteiten die samenhangen met onze 

gasinfrastructuur. Een belangrijk speerpunt 

voor de toekomst is het faciliteren, 

stimuleren en ontwikkelen van de transitie 

naar een duurzame energiehuishouding. 

Wij richten ons daarbij zowel op innovatieve 

toepassing van onze infrastructuur, 

bijvoorbeeld op het gebied van groen gas 

en power-to-gas, als op nieuwe product-/

marktcombinaties voor aardgas, zoals 

het inzetten van LNG in de maritieme- en 

transportsector. Deze nieuwe activiteiten 

moeten op termijn extra inkomsten 

opleveren en bijdragen aan het benutten 

van de bestaande gasinfrastructuur. Deze 

activiteiten worden ontwikkeld in de 

business unit Participations & Business 

Development. Aan deze activiteiten 

worden rendementseisen gesteld en zij 

moeten bijdragen aan onze strategie. 

Het bedrijfseconomische risico en de 

rendementsdoelstelling van de activiteiten 

van deze business unit zijn hoger dan die van 

onze volledig gereguleerde activiteiten.

-  Governance: doelstellingen voor de RvB op 

het gebied van netto operationele kosten en 

ROIC

Transparantie

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

We zijn duidelijk over onze doelen en 

de weg daar naartoe. In ons jaarverslag 

vertellen we over onze activiteiten, 

waarbij we toelichten wat er goed ging, 

maar ook wat er minder goed ging en wat 

we er aan doen om dit te verbeteren. 

-  indicator: TB score (in 2015: 181 punten)

Energietransitie

DMA a. Vermeld waarom het 

onderwerp materieel is en de 

impact van het onderwerp. 

b. Vermeld hoe de organisatie 

omgaat met het materiële 

onderwerp en de impact ervan. 

c. Evaluatie van de 

managementaanpak.

De ontwikkelingen op het gebied van 

energietransitie krijgen steeds meer 

gestalte en de Europese energiemarkt 

raakt steeds meer geïntegreerd. Dit heeft 

uiteraard impact op onze activiteiten. 

De behoeften van en de mogelijkheden 

voor energiegebruikers veranderen. Wij 

veranderen daarin mee. Verschillende 

afdelingen houden zich bezig met 

projecten op het gebied van duurzame 

energie, die we het liefst oppakken samen 

met andere partijen binnen en buiten 

de energieketen. Gasunie heeft in deze 

projecten de rol van co-investeerder om 

op deze manier, samen met partners, 

de overgang naar een duurzame 

energievoorziening mogelijk te maken 

met oplossingen die mede gebruik blijven 

maken van ons netwerk.

-  Beschrijving is opgenomen, geen 

indicator


