GRI tabel 2017
Referentie

Titel

Verwijzing

Toelichting

Organisatie Profiel
102 - 01

Naam van de organisatie

Profiel

102 - 02

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel: Hoe we waarde creëren

102 - 03

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Colofon

102 - 04

Aantal landen waarin de onderneming opereert

Profiel
Strategische prestaties: Duurzaamheid; Port of Amsterdam
International
102 - 05

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Strategische prestaties: Onze organisatie
Profiel: Hoe we waarde creëren

102 - 06

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden

Strategische prestaties: Economische betekenis

bediend en soorten klanten/begunstigden)

Noordzeekanaalgebied; Haven & Industrie; Port of Amsterdam
International
Profiel: Bericht van Raad van Commissarissen
Strategische prestaties: Economische betekenis

102 - 07

Omvang van de verslaggevende organisatie

Noordzeekanaalgebied; Overslagcijfers, Haven & Industrie;
Investeringskaart; Tarieven; Duurzaamheid;
Onze organisatie; Human Resources en organisatieontwikkeling
Financiële resultaten

102 - 08

Samenstelling medewerkersbestand

102 - 09

Beschrijving waardeketen

Strategische prestaties: Onze organisatie; Human Resources
en organisatieontwikkeling

Overige informatie niet materieel.

Profiel: Hoe we waarde creëren
Strategische prestaties
Profiel: Bericht van de directie; Bericht Raad van Commissarissen;

102 - 10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode: Omvang,

Hoe we waarde creëren

structuur, eigendom of leveringsketen van de organisatie

Strategische prestaties: Onze organisatie; Human Resources en
organisatieontwikkeling; Verzuim; Ondernemingsraad

102 - 11

Voorzorgsprincipe

Risicomanagement
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Referentie

Titel

Verwijzing

Toelichting

Organisatie Profiel
Onderschreven extern ontwikkelde economische, milieu
102 - 12

gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere

Bijlagen: Lijst met partnerships en richtlijnen die we onderschrijven

initiatieven
102 - 13

Lidmaatschappen van verenigingen en nationale en
internationale belangenorganisaties

Bijlagen: Lijst met partnerships en richtlijnen die we onderschrijven

Strategie
Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de
102 - 14

relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie

Profiel: Bericht van de directie; Bericht Raad van Commissarissen

en haar strategie

Ethiek en integriteit
102 - 16

Waarden, principes, standaarden en gedragsnormen
van de organisatie

Strategische prestaties: Onze organisatie

Governance
102 - 18

Bestuursstructuur van de organisatie

Strategische prestaties: Organisatie van duurzaamheid;
Onze organisatie; Ondernemingsraad

Stakeholderbetrokkenheid
102-40

Belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie

102-41

Percentage medewerkers dat onder een cao valt

102-42

Inventarisatie en selectie van de betrokken belanghebbenden

102-43

Aanpak van betrekken van belanghebbenden

Over dit jaarverslag: Onze stakeholders
Alle medewerkers in dienst vallen onder onze cao (excl. statutaire
directie en stagiair(e)s).
Over dit jaarverslag: Onze stakeholders
Profiel: Hoe we waarde creëren; Stakeholderonderzoek

Het stakeholdermanagementproces is nog niet volledig uitgewerkt,

Over dit jaarverslag: Onze stakeholders

in 2018 zal dit verder gestructureerd worden.

Verslaggeving
De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit overleg
102-44

met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en
hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

102-45

102-46

Entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening
Proces voor bepalen inhoud en afbakening jaarverslag

Over dit jaarverslag: Onze stakeholders; Bepalen van thema's;
Proces materialiteitsmatrix

Financieel jaarverslag

Over dit jaarverslag
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Referentie

Titel

Verwijzing

Toelichting

Verslaggeving
102-47

102-48

Overzicht van materiële onderwerpen t.b.v. het bepalen
van de inhoud van verslag

Over dit jaarverslag: Verschuiving thema's

Herformuleringen van in eerdere jaarverslagen verstrekte

Niet van toepassing, geen herformuleringen van eerder verstrekte

informatie

informatie.

102-49

Veranderingen in de rapportage

Over dit jaarverslag

102-50

Verslagperiode

Over dit jaarverslag: Scope van het jaarverslag

102-51

Datum van het meest recente verslag

Colofon

102-52

Verslaggevingscyclus

Per kalenderjaar.

102-53

Contactinformatie

jaarverslag2017.portofamsterdam.com

102-54

102-55

102-56

Vermelding in de tekst dat er wordt gerapporteerd volgens
GRI-richtlijnen

jaarverslag2017.portofamsterdam.com

Over dit jaarverslag

GRI-Referentietabel

jaarverslag2017.portofamsterdam.com
Port of Amsterdam zorgt dat het jaarverslag conform GRI-Standard

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen

(Core) is. De externe accountant heeft geen assurance verleend

van externe assurance van het verslag

over de niet-financiële informatie in dit verslag.

Ketenverantwoordelijkheid
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Strategische prestaties: Haven & industrie; Ketenverantwoordelijkheid
Over dit jaarverslag: Impact, invloed en effect
Dit jaar hebben wij een vervolgstap gemaakt t.b.v. de invulling
van ons ketenbeleid. Hierbij hebben wij gekeken naar de
toepassingsmogelijkheden van de OESO richtlijnen voor Zeehavens
om bij te dragen aan het mitigeren van maatschappelijke risico’s en

103-2

issues zoals gedwongen arbeid. De uitkomsten van dit onderzoek

Managementbenadering

worden momenteel uitgewerkt in een aanpak. In 2017 is tevens
een eerste risicoverkenning gedaan voor de ladingsstromen in de
Amsterdamse haven, in gezamenlijkheid met andere zeehavens wordt
in 2018 een tweede verkenning uitgevoerd.
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Referentie

Titel

Verwijzing

Toelichting

Ketenverantwoordelijkheid
De Stuurgroep duurzaamheid bespreekt de voortgang van
duurzaamheidsthema’s. Dit vindt op kwartaalbasis plaats,
103-3

uitgangspunt hiervoor zijn de betreffende strategische KPI’s

Evaluatie van de managementbenadering

en de kwalitatieve toelichting op deze thema’s. De evaluatie op
de management benadering van deze thema’s vertaalt zich jaarlijks
in het jaarplan en daarbij horende begrotingsaanvraag.

205-3

Aard en aantal meldingen van corruptie

In 2017 zijn er 0 meldingen van corruptie gedaan.
In 2017 zijn geen (0%) screenings (op milieu gerelateerde
onderwerpen) van leveranciers uitgevoerd. Echter, binnen het
compliance programma is een risico-inventarisatie gemaakt.
Naar aanleiding daarvan is door de Stuurgroep Risicomanagement

308-1

Percentage nieuwe leveranciers dat gescreend is op het
toepassen van milieucriteria

bepaald dat in 2017 specifieke aandacht werd gegeven aan inkoopStrategische prestaties: Duurzaamheid; Duurzaam inkoopbeleid

en aanbesteding en nakoming van vergunningsvoorwaarden.
Bij gronduitgiftes zijn in de afgelopen jaren de procedures
aangescherpt in samenwerking met, althans op advies van, de
accountant. Dit heeft blijvende aandacht. Aan de inkoop kant wordt
gewerkt aan een inkoopbeleid en inkooporganisatie om de risico’s
te verkleinen.

Mileubelasting
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Over dit jaarverslag: Onze stakeholders; Impact, invloed en effect
Strategische prestaties: Versnellen energietransitie; Walstroom;
SmartGrid CO2; Visie Schone Scheepvaart; Stad & Omgeving;

103-2

Managementbenadering

Leefbaarheid; Minder overlast op Hembrugterrein; Geluidsisolatie;
Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied; Duurzaamheid;
Aanzienlijke CO2-reductie; Vlootbrede inzet biobrandstof
Over dit jaarverslag: Impact, invloed en effect.
De Stuurgroep duurzaamheid bespreekt de voortgang van
duurzaamheidsthema’s. Dit vindt op kwartaalbasis plaats,

103-3

uitgangspunt hiervoor zijn de betreffende strategische KPI’s

Evaluatie van de managementbenadering

en de kwalitatieve toelichting op deze thema’s. De evaluatie op
de management benadering van deze thema’s vertaalt zich jaarlijks
in het jaarplan en daarbij horende begrotingsaanvraag.
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Referentie

Titel

Verwijzing

Toelichting

Mileubelasting
Totale energieverbruik:
- Electriciteit: 608673 kWh waarvan 298389 kWh groen,
- Gas: 113524 m3,
302-1

- Brandstof: 406605 liter:

Energieverbruik in de organisatie

- 316560 liter biodiesel voor scheepvaart,
- 54095 liter diesel voor vaartuigen,
- 26199 liter benzineverbruik voor auto,
- 9751 liter dieselverbruik voor auto.

302-4

Energiebesparing

Strategische prestaties: Duurzaamheid; Aanzienlijke CO2 reductie;
Vlootbrede inzet biobrandstof
Binnen de invloedssfeer van Port of Amsterdam vallen de volgende
Natura 2000 gebieden: Ilpenveld, Varkensland, Oostzanerveld,
Twiske, Polder Westzaan, Noordhollands Duinreservaat,
Kennermerland Zuid, Recreatiegebied Spaarnwoude en De lange

Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, gehuurd
304-1

wordt, beheerd wordt in of grenst aan beschermde gebieden
en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten

Strategische prestaties: Haven & Industrie; Biodiversiteit

Bretten.
Informatie zoals gevraagd in ii t/m vii is door Port of Amsterdam niet

beschermde gebieden

op deze wijze vastgelegd binnen de organisatie. Dit wil niet zeggen
dat deze kennis niet aanwezig is bij de afdeling en/of collega’s die zich
hiermee bezighouden.
1,29 duizend ton CO2 uitstoot:
- Gas: 113524 m3;
- Brandstof: 406605 liter:
305-1

Directe emissie van broeikasgassen (scope 1)

Strategische prestaties: Duurzaamheid; Aanzienlijke CO2 reductie

- 316560 liter biodiesel voor scheepvaart,
- 54095 liter diesel voor vaartuigen,
- 26199 liter benzineverbruik voor auto,
- 9751 liter dieselverbruik voor auto.

305-2

Totale energieverbruik elektriciteit: 999823 kWh

elektriciteit (scope 2)

305-7

Andere significante luchtemissies naar type en gewicht

306-3

Totaal aantal en volume van significante lozingen

307-1

368,95 ton CO2 uitstoot.

Indirecte emissie van broeikasgassen door opwekking van

waarvan 298399 kWh groen.
Strategische prestaties: Stad & Omgeving; Leefbaarheid;
Geluidsisolatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2017
30 Waterverontreinigingen Amsterdam Noordzeekanaalgebied in
2017. Bron: Jaarrapportage divisie havenmeester 2017 publieke taken.

Aantal boetes en/of niet-financiele sancties voor het niet naleven

Port of Amsterdam heeft in 2017 geen boetes of sancties gekregen

van milieuwetten en/of -maatregelen

als gevolg van niet-naleven wetgeving.
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Referentie

Titel

Verwijzing

Toelichting

Innovatiekracht
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Welke lessen nemen we mee
Over dit jaarverslag: Impact, invloed en effect
Profiel: Hoe we waarde creëren; Circulaire economie; Digitalisering

103-2

Managementbenadering

Strategische prestaties: Digitalisering
Risicomanagement: Operationele risico’s;
Cybercrime en informatiebeveiliging
De Stuurgroep duurzaamheid bespreekt de voortgang van
Profiel: Hoe we waarde creëren; Digitalisering

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Strategische prestaties: Duurzaamheid;
Organisatie van duurzaamheid

duurzaamheidsthema’s. Dit vindt op kwartaalbasis plaats,
uitgangspunt hiervoor zijn de betreffende strategische KPI’s en
de kwalitatieve toelichting op deze thema’s. De evaluatie op de
management benadering van deze thema’s vertaalt zich jaarlijks in het
jaarplan en daarbij horende begrotingsaanvraag.

Verbinding met de stad
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

103-2

Managementbenadering

Welke lessen nemen we mee
Over dit jaarverslag: Impact, invloed en effect
Strategische prestaties: Stad & Omgeving; Haven-Stad
De Stuurgroep duurzaamheid bespreekt de voortgang van
duurzaamheidsthema’s. Dit vindt op kwartaalbasis plaats,

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Strategische prestaties: Stad & Omgeving; Haven-Stad;

uitgangspunt hiervoor zijn de betreffende strategische KPI’s

Duurzaamheid; Organisatie van duurzaamheid

en de kwalitatieve toelichting op deze thema’s. De evaluatie op
de management benadering van deze thema’s vertaalt zich jaarlijks
in het jaarplan en daarbij horende begrotingsaanvraag.

GRI tabel 2017

6

Referentie

Titel

Verwijzing

Toelichting

Verbinding met de stad
Profiel: Bericht van de directie; Hoe we waarde creeren;
203-1

Ontwikkeling, (verwachte) impact en aard van investeringen
in infrastructuur en diensten

Mobiliteit & bereikbaarheid
Strategische prestaties: Economische betekenis
Noordzeekanaalgebied; Overslagcijfers; Haven & Industrie;
Investeringskaart; Tarieven; Toename gronduitgifte
Profiel: Bericht van de directie; Hoe we waarde creeren

203-2

Inzicht in en beschrijving van significante indirecte
economische gevolgen

Strategische prestaties: Economische betekenis
Noordzeekanaalgebied; Overslagcijfers; Tarieven; Toename
gronduitgifte; Stad & Omgeving; Haven-Stad; Sprong over het IJ;
Verplaatsing cruiseterminal; Leefbaarheid”

Biosbased en circulaire economie
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

103-2

Managementbenadering

Welke lessen nemen we mee
Over dit jaarverslag: Onze stakeholders; Impact, invloed en effect
Strategische prestaties: Stimuleren circulaire en biobased economie
De Stuurgroep duurzaamheid bespreekt de voortgang van
duurzaamheidsthema’s. Dit vindt op kwartaalbasis plaats,

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Strategische prestaties: Duurzaamheid; Organisatie van duurzaamheid

uitgangspunt hiervoor zijn de betreffende strategische KPI’s
en de kwalitatieve toelichting op deze thema’s. De evaluatie op
de management benadering van deze thema’s vertaalt zich jaarlijks
in het jaarplan en daarbij horende begrotingsaanvraag.

Duurzame energieproductie
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

103-2

Managementbenadering

Welke lessen nemen we mee
Over dit jaarverslag: Onze stakeholders; Impact, invloed en effect
Strategische prestaties: Versnellen energietransitie
De Stuurgroep duurzaamheid bespreekt de voortgang van
duurzaamheidsthema’s. Dit vindt op kwartaalbasis plaats,

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Strategische prestaties: Duurzaamheid; Organisatie van duurzaamheid

uitgangspunt hiervoor zijn de betreffende strategische KPI’s
en de kwalitatieve toelichting op deze thema’s. De evaluatie op
de management benadering van deze thema’s vertaalt zich jaarlijks
in het jaarplan en daarbij horende begrotingsaanvraag.
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