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Algemene gegevens: 
 

Audit voor niveau : 4 

Soort Audit: IA / PA1 

Bijzonderheden audit: transferaudit (overname van andere CI)/geen 

Naam Team leader:  

Audit Team:  
  

Datum portfolio beoordeling: 21 okt 2019 
  

Datum implementatie audit: 21 nov 2019, 2 dec 2019 en 11 dec 2019, 8 jan 
2020 terugkoppeling naar directie Min I&W 

Gesproken met:  Functie: Projectleider Energie en Klimaat WVL 

(RWS), Scope 3 

Gesproken met:  Functie: Afdeling Integrale bedrijfsvoering (Min 
IenW), programma duurzame bedrijfsvoering 

Gesproken met:  Functie: Adviseur Energie en Klimaat (RWS), 
scope 1en2 

Gesproken met:  Functie: GPO, Programma Duurzaam Aanleg en 
Onderhoud, Green Deal Duurzaam GWW 2.0 

Gesproken met:  Functie: PPO, Green Deal Duurzaam GWW 2.0 

Gesproken met:  Functie: maatregelen scope 1 en 2, Strategie 
Energie en Klimaatneutraal 

Gesproken met: Functie: Energiemanagement en CO2Footprint 

Gesproken met:  Functie: adviseur WVL RWS 
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Gesproken met:  Functie: contactpersoon Rijksrederij 

Gesproken met:  Functie: Programmadirecteur Duurzaam IenW 

Gesproken met:  Functie: Directeur WVL (Water Verkeer en 
Leefomgeving) verantwoordelijk voor uitvoering 

opdracht IenW voor Prestatieladder (onderdeel 
van SLA duurzaam) 

Gesproken met: Functie:Afdelingshoofd Integrale Bedrijfsvoering 
min IenW. 

Gesproken met: Functie: Directeur IBI (Integrale Bedrijfsvoering 
IenW) 

Gesproken met: Functie: afdelingshoofd Energie en Klimaat RWS 

Gesproken met:  Functie: bestuursstaf RWS 

Gesproken met: Functie: adviseur Primum (voorm interim 
projectleider voor RWS, scope 1 en 2) 

Datum vervolg audits: PA1:najaar 
2020 

PA2: najaar 
2021 

RC:najaar 
2022 

  

Datum voorbereiden dossier: 4 en 13 dec 2019 
 Voorbereiding directie-briefing 6 jan 2020 

Naam Technical reviewer:  

Datum Technical review: 21 januari 2020 

Technical Reviewer akkoord? Zie TR_LOG 
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Details van de organisatie: 
Indien de wijzigingen effect hebben op de audittijd, geef hier de wijzigingen aan: 

Norm De CO2-Prestatieladder 

Samen zorgen voor minder CO2 

Handboek 3.0, d.d. 10 juni 2015 

Scopes 1&2 (en 3) 

Aantal medewerkers 
circa. 12.000 fte zie H2 

12.143 FTE conform  

Aantal locaties Overzicht van vestigingen (incl bemenste zoutloodsen, excl 

brugwachtershuisjes) 

Beknopte beschrijving locaties Kantoren, opslagplaatsen, schepen (Rijksrederij) 

Nace-Code rev 1.1 75.11 

Nace-Code rev 2 84.11 (Algemeen Overheidsbestuur) 

(meerdere NACE codes binnen scope 

omschrijving) 
nvt 

Scope omschrijving Algemeen overheidsbestuur 

 
KvK nummer Nvt, mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat dd 7 februari 

2018, nr. IENM/BSK-2018/7746 (Geldend van 01-06-2019 t/m 

heden) beschikbaar op 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040610/2019-06-01 

 
Indien de audittijd aangepast moet worden, door wijzigingen in de organisatie, geef hier de wijziging aan: 

Geen opmerkingen. 

Gegevens Oud Nieuw, aan te passen 
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Algehele samenvatting: Audit CO2 prestatieladder 
 
Sterke punten 

Voorloper binnen overheidsbestuur 

Ontwikkeling naar energie en klimaatneutraal 

Acceptatie en ontwikkeling van CO2 en klimaatneutrale alternatieven 

Actieve rol binnen initiatieven en innovatie van CO2 reductie. 

 
 

Verbeterpunten 

(voor details zie 

auditmatrix) 

Bevindingen (te nemen corrigerende maatregelen) naar aanleiding van de 

Portfoliobeoordeling d.d. 21 okt 2019 

Definitieve (rapportage) interne audit ontbreekt (ontvangen 11-11- 

2019, zie auditmatrix) 

Ingevulde maatregellijst in SKAO format ontbreekt (ontvangen dd 25- 

10-2019, zie auditmatrix) 

Definitieve versie van directiebeoordeling nog te ontvangen (BSR dd 21 

okt 2019, DG RWS had nog aanvullende vragen. Deze zijn inmiddels 

beantwoord en definitieve documenten getoond tijdens audit van 2 dec 

2019) 

Contributie aan SKAO nog niet betaald. (getoond tijdens audit 21-11- 

2019 akkoord) 
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Algehele samenvatting: Audit CO2 prestatieladder 
Bevindingen (te nemen corrigerende maatregelen) naar aanleiding van de 

audit op locatie d.d. 21 nov 2019, 2 en 11 dec 2019 

Invalshoek C Actualiteit website: 2019 H1 Carbon Footprint rapportage 

nog niet geplaatst. (maakt onderdeel uit van actuele CO2 

managementplan 2019-2020, dd 21-11-2019 op website) 

3D1 beschrijving keteninitiatief niet op eigen website (maakt onderdeel 

uit van actuele CO2 managementplan 2019-2020, dd 21-11-2019 op 

website) 

4D1 beschrijving Initiatief tot reductieproject in de sector niet op 

website (maakt onderdeel uit van actuele CO2 managementplan 2019- 

2020, dd 21-11-2019 op website) 

Invalshoek C Oude rapportages van tenminste 2 jaar oud niet op 

website aangetroffen. (blijken in andere map onderaan pagina te staan 

(check 21-11-2019), in mei onderdeel van duurzaamheidsverslag, in okt 

onderdeel van CO2 Managementplan) 

 
Ernstige tekortkomingen (interne audit, directiebeoordeling, par 6.1.1.3) op 

te heffen binnen 4 weken na audit op locatie 

nvt 
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Algehele samenvatting: Audit CO2 prestatieladder 

 
Mogelijkheden ter verbetering 

Managen van systeem van doelstellingen ministerie versus 

doelstellingen van CO2 prestatieladder. Doelstellingen bijstellen (plan 

van aanpak) wanneer als gevolg van externe beslissingen/invloeden 

deze niet behaald kunnen worden ofwel ambitieuzer worden (algemene 

vereisten, continue verbetering) 

Maatregelen, status van reductiedoelstellingen en evt nieuwe plannen 

van aanpak en communicatie stroomlijnen binnen organisatie 

(invalshoek B) 

Positieve uitstraling van deelname, stimulatie en innovatie van 

initiatieven vergroten (invalshoek C) 

Doelstelling per scope per jaar explicieter vermelden in communicatie 

met betrekking tot de CO2 Prestatieladder (3B1) 

Deelname aan KLM Biofuels programma opnemen als eigen maatregel 

in maatregellijst (3B1) 

Versie/Datum op CO2 managementplan en duurzaamheidsverslagen 

opnemen (versiebeheer, invalshoek C) 
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Algehele samenvatting: Audit CO2 prestatieladder 
Opvolging mogelijkheden ter verbetering uit voorgaande audit 

Nvt (voorgaande beoordeling door collega Certificerende Instelling SGS) 
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Bevindingen: 
 

Samenvatting van de Audit 

Totaal aantal sterke punten : 
 

4 

Vastgesteld niveau op basis van de audit* : 4 

Totaal aantal mogelijkheden tot verbetering: 6 

* na correctie van de uitgegeven bevindingen (verbeterpunten) 
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Conclusies CO2-Prestatieladder audit: 
De organisatie hanteert de scopes 1&2 (en 3) correct. 

De organisatie is volgens de definities in het Handboek 3.0 een: 

Klein Bedrijf 

Middelgroot Bedrijf 

Groot Bedrijf 

Het vastgestelde niveau op basis van de zelfevaluatie door de organisatie, komt overeen met het 

niveau van de audit zoals uitgevoerd door DNV GL 

Een portfolio met de benodigde bewijsdocumenten en onderbouwing is vooraf ter beschikking 
gesteld aan DNV GL d.d. 20-10-2019 wijzigingen op 21-10-2019 en aanvullingen op 25-10- 
2019 en 11-11-2019 

De organisatie voldoet aan de Algemene Eisen §6.1 en aan alle minimumcriteria van het betreffende 
en het onderliggende niveau §6.2. 

De organisatie voldoet aan de Algemene Eisen §6.1 en aan alle minimumcriteria van het betreffende 
en het onderliggende niveau §6.2, indien de bevindingen door de organisatie worden opgelost en 
vervolgens het overeenkomstige certificaat kan worden uitgegeven. 

De scope van de organisatie wordt als geschikt beschouwd 

Het proces van interne audits en de directiebeoordeling wordt als effectief beschouwd 

Samengevat bevindt de organisatie zich op: 
Niveau 1 4, dat op het uit te geven “CO2 bewust” Certificaat zal worden vermeld. 

 

 
 

1 Zie bijlage voor omschrijving van de niveaus (bron: CO2- Prestatieladder, Handboek 3.0, 10 juni 2015). 
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Conclusies CO2-PL audit: (Vervolg) 

 De algehele conclusie en bevindingen zijn aan het eind van de audit gepresenteerd en bevestigd aan het Management 
en de Energiemanager. 

 Eventueel te nemen corrigerende maatregelen dienen uiterlijk 13 weken na de audit door de organisatie te worden 

onderbouwd (o.a. met aanvullende documentatie). De Lead Auditor zal de genomen corrigerende maatregelen en 

aanvullende bewijsvoering toetsen en verwerken in de rapportage. 

 De Lead Auditor zal de organisatie voordragen voor certificatie voor een termijn van drie (3) jaar, wanneer de 
maatregelen voor alle bevindingen beoordeeld en geaccepteerd zijn. 

 Voor het toekennen van een certificaat moet voldaan zijn aan vier voorwaarden, te weten: 

1. Voldaan is aan de Algemene Eisen van §6.1 en aan alle minimum eisen van het niveau zoals aangegeven in 
de auditchecklijst §6.2, en 

2. Voldaan is aan de minimale eisen voor A, B, C en D van desbetreffend niveau (20 punten) en aan de eisen 
van alle onderliggende niveaus, en 

3. De som van de gewogen scores per niveau minstens 90% (22,5 punten) van de maximale score (25 punten) 
is. Dit betekent dat het bedrijf op alle aspecten actief moet blijven op de onderliggende niveaus, en 

4. Er jaarlijkse een periodieke audit zal worden uitgevoerd (incl. projectbezoek bij gunningvoordeel project) 

 Een periodieke audit dient jaarlijks te worden uitgevoerd en zal uiterlijk worden uitgevoerd: najaar 2020 (Min IenW 
heeft ambitie om eind 2020 naar N5 te gaan) 

De documentatie beoordeling zal door de auditor op kantoor worden uitgevoerd. 

De audit zal op locatie worden uitgevoerd. 

Indien projecten met gunningvoordeel in uitvoering zijn, zullen één of meerdere projecten  bezocht 

worden. Rijkswaterstaat/Min IenW is opdrachtgever van projecten met gunningsvoordeel, uitvoering van 
deze projecten behoort niet tot de beoordeling. 
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Tussentijdse Audit: 

 
Een tussentijdse audit dient plaats te vinden indien: 

- de aard en omvang van de organisatie zijn veranderd en daarom de aard en omvang van de scope en/of 

Organizational Boundary (hiermee worden o.a. bedoeld: fusies, aan- en/of verkoop bedrijfsonderdelen etc.). 

- veranderingen die van invloed zijn op de CO2 (reductie)doelstellingen, de energiestromen, energieverbruik 
(en daarmee carbon footprint en emissie inventaris). Hieronder worden verstaan o.a. vervanging, uitbreiding 
en/of buiten gebruik stellen van installaties, gewijzigde transport- en vervoersstromen etc. 

- de ladderCI tussentijds door de SKAO of een andere (belanghebbende) partij op de hoogte is gesteld van 

belangrijke tekortkomingen 

- er signalen zijn die voor de ladderCI aanleiding zijn te twijfelen aan het goed functioneren van het CO2- 
managementsysteem. 
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Onderbouwing tijdbesteding (o.b.v. actuele Handsboek versie 3.0): 

 
Auditplan (kopieer het auditplan hier in het document). 

 

SSahebdi
Markering

SSahebdi
Markering

SSahebdi
Markering

SSahebdi
Markering

SSahebdi
Markering
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Auditchecklijst 

De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen, zijn opgedeeld in algemene eisen (§6.1) en auditchecklijsten (§6.2). De auditchecklijsten 

geven een overzicht van de scoringsrichtlijnen welke gevolgd dienen te worden. DNV GL maakt bij het beoordelen van de score voor elk criterium 

gebruik van “expert judgement” van de auditor (zoals beschreven is in het schema). De maximale score is enkel toegekend indien aan 

desbetreffend criterium volledig (aantoonbaar) is voldaan. DNV GL heeft in onderstaande checklijst, als onderdeel van de auditwerkzaamheden, 

de keuze voor een bepaalde score gedocumenteerd en verantwoord. Aantekeningen gemaakt/bijgehouden tijdens de audit activiteiten op locatie 

zijn verwerkt in de auditchecklijst. 

De minimumeisen zijn per invalshoek en per niveau in de auditchecklijsten aangegeven. Elke score wordt gewogen door middel van 

wegingsfactoren. De som van de gewogen scores dient minstens 90% te bedragen. 

 

Algemene eisen §6.1: 
 

ID Begrip Eisen Beoordeling DNV GL OK/NOK 

 
1a 

Organizational 
boundary 

Wie is de rechtspersoon? [zie KvK uittreksel] okt-dec 2019 

Nvt, mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat dd 7 februari 2018, nr. 
IENM/BSK-2018/7746 (Geldend van 01-06-2019 t/m heden) beschikbaar 
op https://wetten.overheid.nl/BWBR0040610/2019-06-01 

OK 

1b 
Organizational 
boundary 

Holding of onderdeel van een holding? 
okt-dec 2019 

nvt zie 1c 

OK 
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ID Begrip Eisen Beoordeling DNV GL OK/NOK 

 

 

 

 

 

1c 

Organizational 
boundary 

Toegepaste methode vaststellen grens van het bedrijf: 

Methode 1: GHG methode 
Methode 2: Laterale methode; A/C analyse 

okt-dec 2019 

Organisational boundary vastgesteld op basis van mandaatbesluit 
Infrastructuur en Waterstaat. Dit is tevens opgenomen en toegelicht, 
inclusief recente veranderingen, in H2.1 van 

 Deze 
afbakening is bij de portfoliobeoordeling getoetst aan het actuele 
mandaatbesluit beschikbaar op 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040610/2019-06-01 

 
 

Aandacht voor KNMI, PBL en ITO ikv implementatie Ladder aantoonbaar 
door verslagen overleggen van verantwoordelijke Min IenW met 
betreffende organisaties. PBL rapportage PBL nog aangevuld met 
strategiedocument. 

 

 
 

 

OK 

 

 

 

 
1d 

Organizational 
boundary 

Afbakening organizational boundary 

Moeder/dochter relatie 

Welke B.V.’s behoren tot de organizational boundary? 

Wijzigingen binnen organisational boundary, aantal 
vestigingen? 

Heeft dit invloed op de locatiebezoeken? 

Implementatie CO2 PL bij nieuwe vestigingen 

okt-dec 2019 

zie 1c 

vestigingen en vermelding op certifcaat inclusief adressen besproken, 

overzicht ontvangen 

Vestigingen versus activiteiten besproken en selectie gemaakt obv 
omvang van de emissie en aantal FTE op de locaties. Van de 
kantoorlocaties is de informatie op afstand en bij energiemanagement 
centraal aanwezig. Grootste emissie is afkomstig van de Coentunnel en 
die kan niet fysiek bezocht worden. Deelname aan initiatieven bij 
betrokken projectleiders, implementatie en communicatie centraal 
aangestuurd en op alle (kantoor)locaties vergelijkbaar beschikbaar. 
Grootste kantoorlocaties Den Haag en Utrecht bezocht. Voorbereiding op 
regiokantoor Arnhem. Energiemanagement en verificatie emissies op 
locatie Utrecht en Rijksrederij (grootste emittent scope 1 en 2, buiten 
tunnels en sluizen) 

OK 
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ID Begrip Eisen Beoordeling DNV GL OK/NOK 

 

 
2a 

Omvang van 
het bedrijf 

 

 

okt-dec 2019 

CO2-uitstoot in 2018 is: 115.000 ton CO2. 

Zie H2.2 en H3 van 

Groot 

 

 

 

2b 

Omzet van het 
bedrijf 

Jaaromzet bedrijven: 
 

 

okt-dec 2019 

Jaaromzet 2018 is: 8911 mlj. 

Zie  

Voor jaaromzet is het budget conform de miljoenennota (Prinsjesdag) 
genomen dat als begroting van ministerie gerapporteerd wordt. 

grootst 

 

3 

Zelfevaluatie Status en inhoud zelfevaluatie (jaarlijks) okt-dec 2019 

Datum laatste zelfevaluatie: 23 mei 2019 
 

 

Komt de score overeen met het aangevraagde niveau?:ja 

OK 
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ID Begrip Eisen Beoordeling DNV GL OK/NOK 

 

 

 

 

 
 

4 

Interne audit Status en inhoud interne audit (jaarlijks) okt-dec 2019 

Datum laatste interne audit: Afgerond op 4 nov 2019 (incl rapportage) 
Uitgevoerd in stappen in juli eerste aanzet. CO2 managementplan eerst 
aangepast. Later in aug sept aanvullingen uitgevoerd. 

 

 
 

 

Is de laatste interne audit ouder dan een jaar?: nee 

Voldoet de interne audit aan de eisen van input en output?: ja 

Is de interne audit objectief en onpartijdig uitgevoerd?: Ja door 
auditdienst Rijk van ministerie van Financiën, 

Is er een planning? onderdeel van jaarcyclus, opgenomen in par 7.5 van 
CO2 managementplan 

Is het auditproces beschreven? ja, wordt naar verwezen in 
auditrapportage. 

Verbeteringen en aanpassingen in 

doorgevoerd nav interne audit. 

OK 

 

 

 

 
5 

Directie 
beoordeling 

Status en inhoud directiebeoordeling (jaarlijks) okt-dec 2019 
Datum laatste directiebeoordeling: 17 oktober 2019 

 

Is de directiebeoordeling ouder dan 1 jaar?: nee 

Voldoet de directiebeoordeling aan de eisen van input en output?: ja 

Is relevante informatie naar interne belanghebbenden verstuurd?: Ja. De 

rapportage is nog in word-format en voorgelegd aan bestuursraad. Er 

zijn nog een aantal aandachtspunten/misinterpreaties die toegelicht zijn. 

Uit notities en communicatie 

 
aantoonbaar 

dat dit verslag mbt de relavante delen voor deze beoordeling definitief is. 

Aantoonbaar aan alle betrokkenen gecommuniceerd. 

OK 

 



Projectnummer: PRJN-113404-2019 Form Ref.: ARM CO2-Prestatieladder versie 3.0 versie: 13 april 2018 Pagina 19 van 55 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

ID Begrip Eisen Beoordeling DNV GL OK/NOK 

 

 
6 

Projecten Projecten met gunningvoordeel uitgevoerd of in uitvoering 

Bezoek aan projecten met gunningvoordeel op locatie 

[voor de beoordeling van projecten met gunningvoordeel, ga 
naar bijlage “Checklist projecten met gunningvoordeel” van dit 
document] 

okt-dec 2019 
a=aantal afgesloten projecten met gunningvoordeel: nvt 

b=aantal lopende projecten met gunningvoordeel: nvt 

c=aantal bezochte projecten met gunningvoordeel op locatie: nvt 

Min IenW/RWS is opdrachtgever van projecten met gunningsvoordeel. 

Projectleiders van deze projecten binnen de organisatie zijn ikv 

initiatieven gesproken. 

OK/nvt 

 
7 

SKAO Is de contributie aan SKAO betaald? 

[Alleen beoordelen bij een initiële audit of hercertificering] 

okt-dec 2019 

Zie  (nog niet betaald) Bij audit (21-11- 
2019) nogmaals ingelogd en getoond dat factuur betaald is. 

OK 

8 
Maatregelen 

lijst 

Verplichting tot invullen van de maatregelenlijst op de SKAO 
site 

okt-dec 2019 
Is de maatregelenlijst ingevuld voor het lopende jaar?: ja 

 

Zijn de globale maten ingevuld?: ja 

Zijn eigen reductiemaatregelen ingevuld?: nee 

Gebruik van KLM biofuels voor vliegreizen mag als eigen maatregel 
worden opgevoerd (aanbeveling). Is geen standaardmaatregel omdat dit 
nog niet bij groot aantal gecertificeerde organisaties voorkomt 

Wel toepassing biofuels voor schepen genoemd (onder waterbouw 
schepen) betreft 

-geïmplementeerde maatregel mbt tot additieven in diesel voor aantal 
geschikte schepen (ad blue) 

-toepassen biobrandstof in deel vloot Rijksrederij (past in 
standaardmaatregelen) 

OK 
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ID Begrip Eisen Beoordeling DNV GL OK/NOK 

9 
Overige 
algemene 
opmerkingen: 

Vermeldt hier onderwerpen die van belang zijn voor het 
verlenen van het certificaat, maar die niet in de algemene 
eisen zijn opgenomen, zoals: 

 bedrijfsovername 

 onderdeel van een conglomeraat 

 afwijken van de eis om bij een groot bedrijf 2 

auditoren in te zetten voor N4 en N5 

 meerdere locaties bezocht 

 uitgifte meerdere sub certificaten 

 etc. 

okt-dec 2019 

zie 1d 

Op certificaat van SGS werd steeds naar bijlagen (mbt adres) verwezen 
en was er sprake van sub-certificaten per onderdeel. Dit is besproken en 
op wens van ministerie IenW wordt het nu één certificaat met alle 
adressen van de vestigingen versus onderdeel in de bijlage. 

Onderdelen, suborganisaties Ministerie IenW vermelden volgens 
Mandaatbesluit. 

OK 
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Auditchecklijst §6.2: 
Invalshoek: A. Inzicht (wegingsfactor 40%) 

 

Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 
GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

 
1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het bedrijf heeft 
gedeeltelijk inzicht in 
energie verbruik. 

1.A.1. Identificatie en 
analyse van energie 
stromen van het 
bedrijf en projecten 

waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is, zijn 
gebeurd. 

Volledig (10) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: compleetheid energiestromen bedrijf en projecten; zie 
ook 2A3 en 3A1] 
okt-dec 2019 
H3 emissie-inventaris en H4 Energiebeoordeling van 

( definitieve versie komt overeen met 
gepubliceerde versie, beide bevatten geen datum of versienummer. In 
portfolio in eerste instantie een word document ontvangen. 

 Dit was 
inderdaad de laatste aanpassing en komt overeen met de laatste pdf versie 
die ook op website beschikbaar is. 
Aanbeveling om datum/versienummer op definitieve documenten te zetten 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

1.A.2. Alle energie 
stromen van het 
bedrijf en projecten 

waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is, zijn 

aantoonbaar in kaart 
gebracht. 

Ja, duidelijk 
gedocumenteerd 
(10) 

 

Eén energie 
aspect (5) 
Nee (0) 

[aandachtspunten: compleetheid energiestromen bedrijf en projecten; zie 
ook 2A3 en 3A1] 
okt-dec 2019 
zie 1A1. Per onderdeel zijn de verbruikers, energiestromen en hoeveelheden 
aangegeven. 

 

 

 
10 

 

 

 
10 

1.A.3. Deze lijst wordt 
regelmatig opgevolgd 
en aangepast 

Ja, jaarlijks (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: niet ouder dan 1 jaar] 

okt-dec 2019 

Doc wordt jaarlijks geupdate. Dit 
document is van 10 okt 2019. Hiermee akkoord. 

 

5 

 

5 

Doelstelling: Het bedrijf weet welke soorten energie gebruikt worden 
25 25  Minimale eisen voor behalen niveau 1A: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 
2A 

 

 

 

 

 

 
Het bedrijf heeft inzicht in 
eigen energieverbruik 

2.A.1. Alle energie 
stromen van het 
bedrijf en projecten 

waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is, zijn 
kwantitatief in kaart 
gebracht. 

Ja, duidelijk 
gedocumenteerd 
(10) 

 

Eén energie 
stroom (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: verbruiksgegevens in Nm3, liter, kWh, km etc., 
schattingen, continue verbeteren door schattingen vervangen door 
bedrijfsgegevens] 
okt-dec 2019 

Opgenomen in H3 en H4 van 
Verbruiksgegevens opgenomen in onderliggend systeem Smarttrackers. In 
Nm3, liter, kWh etc. zie H7 van CO2 managementplan. 

 

 

 
10 

 

 

 
10 

2.A.2. De lijst is 
volledig en wordt 
aantoonbaar 
regelmatig opgevolgd 
en actueel gehouden 

Ja, tenminste 
jaarlijks (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: is lijst compleet, niet ouder dan 1 jaar] 

okt-dec 2019 

Rapportage wordt jaarlijks 

opgesteld. Overzichten in smarttrackers worden met verschillend frequenties 
(zie H7 CO2 managementplan) geactualiseerd en bijgewerkt. Per halfjaar 
rapportages beschikbaar. 

 

 
 

5 

 

 
 

5 
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Projectn 

 
 

  2.A.3. Het bedrijf 
beschikt over een 
actueel energie 
beoordeling voor het 
bedrijf en projecten 

waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel is 
verkregen 

Ja (10) 
 

Ja, doch slechts 
partieel 
(bijvoorbeeld 
bepaald proces 
of unit) (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: niet ouder dan 1 jaar, analyse huidig en historische 
energieverbruik, identificeren faciliteiten, apparaten en processen, 
identificeren kansen verbetering energieprestatie] 
okt-dec 2019 
Opgenomen in H4 Energiebeoordeling van 

. Verbeteringen op niveau van 
emittenten/bronnen per onderdeel geidentifieerd. Trends tov voorgaande 
jaren en basisjaar vastgesteld. 

 

Interviews mbt Strategie Energie en Klimaatneutraal en Energiemanagement 
geven weer dat er in ruime mate kansen voor verbetering van 
energieprestatie worden gezocht, trends en ontwikkelingen gevolgd. Tevens 
omgezet naar maatregelen. 

 

 Grootste invloed door inzet van duurzame stroom (opwekken eigen 
groene stroom op maasvlakte miv 2023, capaciteit is 2x het 
verbruik van Min IenW) 

 Leverancierscontracten groene stroom voor tunnels, monitoring van 
profielen versus calamiteiten 

 Koppeling van meetplan en CO2 managementplan 
 Inzetten van biobrandstoffen bij Rijksrederij 
 Onderzoek naar schepen op H2. 

 Ingebruikname steeds duurzamere gebouwen (verhuizing naar 
Rijnstraat) 

 Elektrisch rijden (start lean en green mobility al in 2015) 

 Minder varen door Rijksrederij (voorbeelden dieptemeting in 
rivieren door satteliet en golfhoogte bepalen en niet 2x week 
inspectieschip, toepassen drones voor visserijcontroles op water, 
ruimen olievlek mbt drones en kleinere schepen (ipv heli en 
schepen) 



 Rijksvastgoedbedrijf in ontwikkelingen duurzaam inkopen en als 
afnemer eigen groene stroom (IenW trekker binnen overheid) 

 60% van de electrische auto’s binnen Rijksoverheid zijn van min 
IenW en Minister IenW heeft eerste volledig electrische dienstauto 
(koploper binnen overheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Doelstelling: Het bedrijf weet per soort energie hoeveel er wordt gebruikt, gedifferentieerd naar de verschillende activiteiten van het bedrijf 
25 25  Minimale eisen voor behalen niveau 2A: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

  3.A.1. Het bedrijf 
beschikt over een 
uitgewerkte actuele 
emissie-inventaris 
voor zijn scope 1 & 2 
CO2-emissies conform 
ISO14064-1 voor het 
bedrijf en projecten 
waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja (20) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: zie bijlage “Verificatie CO2-footprint” van dit document; 
EI is niet ouder dan 1 jaar, voldoet aan ISO-14064-1 § 7.3.1, is compleet, 
verbeterpunten uit vorige ladderbeoordeling, verificatie d.m.v. steekproef] 
okt-dec 2019 

H3 van . Voldoen aan ISO 1064 is 
toegelicht in kruisverwijzingstabel 
Grootste emissie is elektriciteit (45% H1 2019), grootste verbruiker is 
Coentunnel. Monitoring en reductiemaatregelen besproken in interview 
verantwoordelijke Energiemanagement. Verbruik schepen Rijksrederij (29% 
H1 2019) en toepassing factor biodiesel en leasewagenpark (9%) Ingezien 
in smarttrackers en akkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

3A 

 

Het bedrijf heeft zijn 
eigen energieverbruik 
omgerekend naar CO2 
emissie(s). 

  
Toepassing en verrekening van deelname aan KLM biofuels aantoonbaar met 

certificaat van afname. Juist 
toegerekend in inventarisatie (zie ook CO2 managementplan 2019-2020) 
Dit is in kader van deze beoordeling met SKAO besproken en acceptatie 
hiervan door SKAO naar DNV GL bevestigd per mail. Tevens is dit door 
SKAO toegelicht in TC van 11 december 2019. 

  

  3.A.2. De emissie- 

inventaris van 3.A.1 is 
door een CI 
geverifieerd met 
tenminste een 
beperkte mate van 
zekerheid 

Ja, jaarlijks (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: verklaring niet ouder 3 jaar, bevoegd bureau, boundary 

correct] 
okt-dec 2019 
Verificatie uitgevoerd op 21 nov 2019 en 2 dec 2019 door DNV GL. 
Verklaring dd 19-12-2019 

 

Mangementrapportage verificatie tevens in dossier 

 

 

 
 

5 

 

 

 
 

5 

       

    Hiermee akkoord   

 Doelstelling: Het bedrijf heeft een CO2-administratie, waarbij geen discussie is over de hoeveelheden en over de berekeningswijze. Het bedrijf heeft 
inzicht in de belangrijkste aangrijpingspunten voor de reductie aanpak 

 
25 

 

25 
 Minimale eisen voor behalen niveau 3A: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf rapporteert 
haar CO2-footprint 
conform de ISO14064-1 
voor scope 1, 2 & 3. 

4.A.1. Het bedrijf 

heeft aantoonbaar 
inzicht in de meest 
materiële emissies uit 
scope 3, en kan uit 
deze scope 3 emissies 
tenminste 2 analyses 
van GHG-genererende 
(ketens van) 
activiteiten 
voorleggen 

 

[Kleine bedrijven 
dienen slechts 1 
ketenanalyse voor 
één van de twee 
meest materiële 
emissies uit de 
rangorde te maken] 

Ja, en beide 

keten analyses 
voldoen aan de 
gestelde eisen 
(15) 

 

Ja, en 1 maar 
wel ruim boven 
de eisen (10) 

 

Ja, en 2 waar 
van 1 gering 
aanvullend 
inzicht (10) 

 

Ja, en 2 geven 
beide gering 
aanvullend 
inzicht (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: rapport kwalitatieve dominantie analyse, voldoet  

toegepaste methode, keuze ketenanalyses, uitwerking ketenanalyses 
conform scope 3 accounting standard, actualiteit, internet publicatie] 
okt-dec 2019 
Dominantie-analyse volgens vereiste methode en selectiecriteria opgenomen 

in H6 geactualiseerd met status van 
2019. Scope 3 emissies upstream zijn lager geworden door toekenning van 
factoren voor bijv asfalt. Wanneer hergebruiksfactor toeneemt, neemt de 
emissiefactor af. Zie pag 25 H3.3.3. 

 

Toelichting en achtergrond in 

dd mei 
2017. Hierin is de eerste afbakening vastgelegd. Spend analyse en 
budgetverdeling binnen projecten. Deze wijzigt nauwelijks over de jaren 
heen. 

 

Ketenanalyses uitgewerkt en gerapporteerd in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

    Internetpublicatie zie 3C1 (onderdeel van CO2 managementplan 2019-2020 

Ketenanalyses en MMM scope 3 emissies op site SKAO) 

  

  4.A.2 Het bedrijf 

beschikt over een 
kwaliteitsmanagement 
plan voor de 
inventaris 

Ja (5) 

Neen (0) 

[aandachtspunten: kwaliteitsborgingsplan voor acquireren en berekenen 

emissies scope 1,2 &3, systematische verbetering data] 

okt-dec 2019 
Kwaliteitsborging voor scope 1, 2 en 3 emissies in Hoofdstuk 7 en 8 van 

 

 

  

    Systematische verbetering data: voorbeeld factoren scope 3 emissies 

aangepast aan actuele ontwikkelilngen(zie H.3.3.3), Strategie gegevens in H 
6.4.2 
Verantwoordelijken en dataresources toegelicht in tabel 15 par 7.5.5. 
Begeleidend Memo : feitenbasis strategie Klimaatneutrale en circulaire 
Rijksinfrastructuurprojecten. 28 jun 2019. Hierin is toegelicht hoe de 
strategie en verbetering van het systeem en de duurzame ontwikkelilng bij 
RWS onderbouwd is. 

 
5 

 
5 
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  4.A.3. Tenminste 1 

van de analyses uit 
4.A.1 (scope 3) is 
professioneel 
ondersteund of 
becommentarieerd 
door een ter zake als 
bekwaam erkend en 
onafhankelijk 
kennisinstituut. 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: instituut is vakkundig, onpartijdig, transparant en 

onafhankelijk. Instituut geeft professionele ondersteuning of instituut geeft 
professioneel schriftelijk commentaar] 
okt-dec 2019 
Opgesteld met ondersteuning van Arcadis. Voldoet aan de vereisten. 
Onderbouwing van factoren van scope 3 emissies in samenspraak met 

Primum. Zie oa  

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Doelstelling: Het bedrijf heeft naast scope 1 en2, de relatieve omvang van scope 3 emissies bepaald. Het management is zich bewust van de invloed 
van het bedrijf in de verschillende ketens, up- en downstream, waarin het acteert. Op basis van deze kennis identificeert het bedrijf kansrijke mogelijke 
energie- en CO2-reductiemaatregelen in de ketens, en potentiele ketenpartners voor de aanpak ervan 

 
25 

 
25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 4A: minimale score = 20 

  

 

Eis 
Aspect/Invalshoe 

k 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

5A 

 

 

 
 

Het bedrijf heeft 

portefeuille breed inzicht 
in scope 3 

 

[Voor kleine bedrijven 
gelden slechts de eisen 
5.A.1 en 5.A.2-1 (alleen 
portefeuille brede 
analyse mogelijkheden 
om materiële scope 3 
emissies te beïnvloeden. 
Er is vrijstelling voor 
5.A.2-2 en 5.A.3)] 

5.A.1. Het bedrijf heeft 

inzicht in de materiële 
scope 3 emissies van 
het bedrijf en de meest 
relevante partijen in de 
keten die daarbij 
betrokken zijn 

Ja (10) 
 

Nee (0) 
 

Kl. bedrijf: 
Ja (15) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: kwantitatieve inschatting scope 3 emissies upstream 

en downstream op basis 4A1, inschatting is transparant en onderbouwd, 
relevante betrokken partijen bekend?] 
okt-dec 2019 
nvt 

 

 
 

- 

 

 
 

10 

 

5.A.2-1 Het bedrijf 

beschikt over een 
portefeuille brede, 
onderbouwde analyse 
van mogelijkheden van 
het bedrijf om de 
materiele scope 3 
emissies te 
beïnvloeden 

Ja (5) 
 

Nee (0) 
 

Kl. Bedrijf: 
Ja (10) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: portefeuille breed is hele inkoopvolume (upstream 

en/of gehele projecten portefeuille (downstream), analyse mogelijke 
eigen acties] 
okt-dec 2019 
nvt 

 

 

 
- 

 

 

 
5 

 

5.A.2-2 Het bedrijf 

heeft inzicht in 
mogelijke strategieën 
om deze materiële 
emissies te reduceren 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: verschillende strategieën bekend, compleetheid 

strategieën] 
okt-dec 2019 
nvt 

 

- 

 

5 
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  5.A.3 Het bedrijf dient 
van directe (en 
potentiële) keten 
partners die relevant 
zijn voor de uitvoering 
van de scope 3 
strategie, over 
specifieke emissie 
gegevens te 
beschikken die 
afkomstig zijn van 
deze ketenpartners 

 [aandachtspunten: aantoonbare inspanning geleverd voor verkrijgen CO2- 
emissiegegevens van ketenpartners, vooruitgang aantoonbaar] 
okt-dec 2019 
nvt 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

Doelstelling: Het bedrijf verbreedt en verdiept zijn inzicht in scope 3 en in de wijze waarop het bedrijf emissies in scope 3 kan reduceren 
- 25  Minimale eisen voor behalen niveau 5A: minimale score = 20 
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Invalshoek: B. CO2-reductie (wegingsfactor 30%) 

 

Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 
1B 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf onderzoekt 
mogelijkheden voor 
energie reductie 

1.B.1. Het bedrijf 
onderzoekt 
aantoonbaar de 
mogelijkheden het 

energie verbruik te 
reduceren van het 
bedrijf en de projecten 

waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja (20) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: voortgang, niet ouder dan 1 jaar] 

okt-dec 2019 

Opgenomen in H4.6. Dit is tevens 

toegelicht in de interviews zie 2A3. 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 
20 

1.B.2. Het bedrijf 
beschikt over een 
actueel verslag van 
een onafhankelijke 
interne controle voor 
het bedrijf en de 

projecten waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: 4-ogen principe, verslag, onafhankelijke blik emissie- 
inventaris en energie management actieplan, niet ouder dan 1 jaar] 
okt-dec 2019 
Is in separaat document opgenomen, uitgevoerd dd 23-5-2019. Dit is 
nagestuurd en toegevoegd aan portfolio. Voldoet aan vereisten 

 
Hiermee akkoord 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Doelstelling: Het bedrijf weet per energiestroom waarop bespaard kan worden. Per besparingsmogelijkheid is inzicht op welke activiteit van het bedrijf 
dit betrekking heeft 

 
25 

 
25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 1B: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

 

 

2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het bedrijf beschikt over 
een kwalitatief 
beschreven energie 
reductieambitie 

2.B.1. Het bedrijf heeft 
een kwalitatief 
omschreven 
doelstelling om energie 
te reduceren en heeft 
maatregelen benoemd 
voor de projecten 

Ja (10) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: zie 3B1, voortgang aantoonbaar, niet ouder dan 1 jaar] 

okt-dec 2019 

 

zie H5 en H6 
corporate doelstelling klimaat en energie neutraal in 2030 
twee programma’s: 
Ministerie IenW, Duurzaam IenW 
Rijkswaterstaat: Duurzame Leefomgeving 
CO2 management en CO2 prestatieladder is één vd instrumenten. 

Stroomlijning van doelstellingen binnen ministerie en tbv CO2PL heeft 
plaatsgevonden. Uitdaging is wel om te blijven sturen in de diverse 
managementcycli (aanbeveling) 
Scope 1 en 2 doelstellingen in H5.1 (5% en 25%, gezamenlijk 30%, 
ambitie van 40%) huidige stand is 34%, hiermee doel dus gehaald maar 
ambitie 40 % niet 
Maatregelen van Eigen windpark (EF electra naar 0), electrificering 
wagenpark, Rijksrederij minder varen/biobrandstoffen werkt mee in 

realisatie doelstellingen (zie ook 2A3) 
Scope 3 doelstellingen in par 6.1 van CO2 Managementplan voor materiaal 
keten asfalt en droog grondverzet. 
Hiermee akkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

2.B.2. Het bedrijf heeft 
een omschreven 
doelstelling voor 
gebruik van 
alternatieve 
brandstoffen en/of 
gebruik van groene 
stroom en heeft 
maatregelen benoemd 
voor de projecten 

Ja (10) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: ook projecten, jaarlijks opgevolgd en aangepast] 

okt-dec 2019 

In H5.3.2 en tabel in H5.3.3. 

aandachtspunten onder deze tabel kwantificeren dit nog verder. Dit wordt 
in het CO2 management jaarlijks opgevolgd en aangepast. Hiermee 
akkoord. 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

10 
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Projectn 

 
 

  2.B.3. De energie- en 
reductiedoelstelling en 
de bijbehorende 
maatregelen zijn 
gedocumenteerd, 
geïmplementeerd en 
gecommuniceerd aan 
alle werknemers 

Ja (3) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: doelstellingen vastgelegd, aantoonbaar 
geïmplementeerd, communicatie halfjaarlijks (zie ook 3C1)] 
okt-dec 2019 
zie toelichting bij 2B1 

 

actieve communicatie intern. Meterstand document voor RWS 

en min IenW 

infographic     (op publicatieborden, 

intranet en narrow casting) 
Verkorte versie van CO2 managementplan en infographics 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

   

Worden jaarlijks intern 
en extern verspreidt. In het andere halfjaar is het duurzaamheidsverslag 
het communicatie medium. (dit is beter leesbaar dan CO2 

Managementrapportage) 
Panelen met kern CO2 managementsysteem, reist naar alle vestigingen, 
actieve benadering en vraag naar eigen input/bijdrage. 

  

2.B.4. De reductie 
doelstelling is 
onderschreven door 
hoger management 

Ja (2) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: commitment management] 

okt-dec 2019 
Door vaststelling van het CO2 managementplan in bestuursraad (BSR) 
geeft in Ministerie het hoogste niveau van commitment weer. 

  

  
 

 2 2 

  Er is commitment over verschillende doelstellingen   

  
H5 en 6 

. 

  

Doelstelling: De doelstellingen zijn kosteneffectief en tegelijk ambitieus, en daarover wordt heldere communicatie gegeven. De doelstellingen zijn 
concreet. De maatregelen (met name voor de projecten) zijn toegewezen aan degenen die betrokken zijn bij de uitvoering, nodig om de maatregel te 
implementeren, en breed gecommuniceerd binnen relevante delen van het bedrijf 

 
25 

 
25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 2B: minimale score = 20 
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   Ja (15) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: reductie doelstelling voor meest materiele emissies 

scope 1&2, eigen stellingname ambitie en vergelijkbaar met sectorgenoten, 
plan van aanpak, maatregellijst, doelstellingen jaarlijks opgevolgd en 
aangepast, verdeeld naar tussenliggende jaren, internet publicatie] 
okt-dec 2019 

  

    
Stellingname ambitie en vergelijkbaarheid met sectorgenoten 

  

 

 

 

 

 
3B 

 

 

 

 

 

 

 
Het bedrijf beschikt over 
kwantitatieve CO2- 
reductie doelstellingen 
voor de eigen organisatie 

 
3.B.1. Het bedrijf heeft 
een kwantitatieve 
reductie doelstelling 
voor scope 1 & 2 
emissie van het bedrijf 
en de projecten 
opgesteld, uitgedrukt 
in absolute getallen of 
percentages ten 
opzichte van een 
referentiejaar en 
binnen een 
vastgelegde 
tijdstermijn en heeft 
een bijbehorend plan 
van aanpak opgesteld 
inclusief de te nemen 
maatregelen in de 
projecten 

 
In 
Tevens besproken met provincie Gelderland omdat er geen vergelijkbare 
ministeries/overheidsinstanties zijn met ambities op de ladder 

  dd sept 2019. Hierin zijn acties 
voor samenwerking en bijdragen aan ambitieuze doelstellingen vastgelegd. 

Maatregellijst ingevuld     , zie rapportagematrix 
algemeen punt 8 

Doelstellingen van ladder in Tabel 
5.3.3. 

 

Doelstellingen gedestilleerd uit langjarige doelstellingen tm 2020 tov 2009. 
Traject in gang gezet voor formulering doelstellingen voor 2020 en verder . 
Vanaf 2023-2024 wordt eigen opwekking van windenergie voorzien op 
Maasvlakte, dan zal er voor scope 2 doelstellingen een ‘knip’ gemaakt 
moeten worden. 
Doelstellingen per scope vertaald tm 2020, dat volstaat voor deze 
beoordeling (PA). Gedurende 2020 zullen de doelstellingen tot 2025 
vastgesteld worden, ook ingegeven door (inter)nationale politieke en 
maatschappelijke ambities. Deze zullen vertaald worden naar de 
doelstellingen van de scopes van de CO2 prestatieladder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

    
Aanbeveling om voor nieuwe vaststelling doelstelling deze per scope per 
jaar op te nemen 
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  3.B.2. Het bedrijf heeft 
een energie 
management actieplan 
(conform EN 50001 of 
gelijkwaardig) 
opgesteld, 
onderschreven door 
hoger management, 
gecommuniceerd 
(intern en extern) en 
geïmplementeerd voor 
het bedrijf en de 

projecten waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is 

Ja, volledig 
geïmplementeer 
d (10) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: actieplan bevat plan van aanpak, § 4.4.6 ISO50001, 
kwantitatieve reductie per maatregel, verantwoordelijken, ook projecten, 
geïmplementeerd, jaarlijks opgevolgd en aangepast] 
okt-dec 2019 

zie CO2 Managementplan 
onderschreven door hoger management: Bij ministerie moet alles wat 
gepubliceerd wordt goedgekeurd zijn door bestuursraad. CO2 
managementplan 2019-2020 is goedgekeurd zie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
10 

Doelstelling: Het bedrijf formuleert een ambitieuze, onderbouwde doelstelling voor energie en CO2-emissiereductie (scope 1 en 2), waarbij rekening is 
gehouden met de relatieve positie ten opzichte van bedrijven met vergelijkbare activiteiten met betrekking tot de huidige CO2-prestatie en/of genomen 
reductiemaatregelen. Ook wordt rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen 

 
25 

 
25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 3B: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het bedrijf beschikt over 
kwantitatieve CO2 
reductie doelstellingen 
voor scope 1, 2 & 3 CO2- 
emissies 

 

[Klein bedrijf 4.B.1 op 

basis van 1 ketenanalyse 
een reductiedoelstelling] 

 

[Klein bedrijf 4.B.2 
jaarlijks rapporteren 
voortgang scope 3] 

4.B.1. Het bedrijf heeft 
voor scope 3, op basis 
van 2 analyses uit 
4.A.1, CO2-reductie 
doelstellingen 
geformuleerd of bedrijf 
heeft voor scope 3, op 
basis van 2 GHG- 
genererende (ketens 
van) activiteiten uit 
verschillende 
categorieën, CO2 
reductie doelstellingen 
geformuleerd. Er is een 
bijbehorend plan van 
aanpak opgesteld 
inclusief de te nemen 
maatregelen. 

Doelstellingen zijn 
uitgedrukt in absolute 
getallen of percentages 
ten opzichte van een 
referentiejaar en 
binnen een vast 
gelegde termijn 

Ja, omvang 

doelstelling is 
ambitieus en 
tenminste 
vergelijkbaar 
met die van 
sector genoten 
(15) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: doelstelling 2 uitgewerkte analyses 4A1, onderbouwde 

eigenverklaring ambitie niveau en vergelijkbaarheid sector genoten, plan 
van aanpak, maatregellijst] 
okt-dec 2019 

H6.1. Inclusief doelstellingen. Het 
plan van aanpak is destijds opgenomen in Arcadis document. Voorbereiding 
formulering nieuwe doelstellingen en insteek naar behalen reductie bij 
droog grondverzet ingezet. 
Structurele aanpak van Onderhoudsprojecten (noord en oost) met geld uit 

klimaatenvelop (EZK ikv klimaatakkoord) om op projectniveau te 

verduurzamen 
MKI scores en trends worden in kaart gebracht. Borgen van 
monitoringsplicht in contracten (vanuit aannemers), asfaltreductie.waar dit 
mogelijk is. Vergelijkbaarheid sector genoten is lastig voor 
Rijkswaterstaat/Ministerie, er bestaat geen vergelijkbare organisatie. 

Vergelijk en ambitieniveau met provincie Gelderland gedeeld en besproken, 

opgenomen in  

Hiermee akkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

4.B.2. Het bedrijf 

rapporteert tenminste 
halfjaarlijks (intern én 
extern) de voortgang 
ten opzichte van de 
doelstellingen voor het 
bedrijf en de projecten 
waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja (10) 
 

Regelmatig 
jaarlijks (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: half jaarlijkse rapportage scope 1,2 & 3, toetsing 

voortgang eisen per scope t.o.v. doelstellingen, interne en externe 
rapportage, internet publicatie] 
okt-dec 2019 
voortgang eisen per scope en doelstellingen halfjaarlijks gerapporteerd in 

 
Rapportagemoment jaarlijks in okt: Managementplan etc staat op 
rijksoverheid->Ministerie IenW. Managementplan 2018-2019, 2017-2018 
beschikbaar. 
Rapportagemoment jaarljks in mei: Duurzaamheidsverslagen via links 
onder kopje ‘zie ook’ Duurzaamheidsverslag 2016, 2017 en 2018 ingezien 
en akkoord. 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 
 

10 

Doelstelling: Het bedrijf formuleert een ambitieuze, onderbouwde doelstelling voor energie en CO2-emissiereductie in de keten, waarbij rekening is 
gehouden met de invloed van het bedrijf in de keten, de relatieve positie ten opzichte van andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten en met andere 
initiatieven in de keten en/of de sector. Ook wordt rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen 

 
25 

 
25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 4B: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf rapporteert 
structureel en op 
kwantitatieve wijze de 
resultaten op de CO2 
reductiedoelstellingen 
voor scope 1, 2 & 3. 

 

[Voor klein bedrijf vervalt 
bij eis 5.B.1 om scope 3 
reductiestrategie te 
kiezen] 

 

[Voor klein bedrijf vervalt 
bij eis 5.B.2 om keten- 
specifieke gegevens te 
verzamelen] 

5.B.1. Het bedrijf heeft 
voor scope 3, op basis 
van de analyses uit 
5.A.2, een strategie en 

CO2-reductie 
doelstellingen 
geformuleerd. Er is een 
bijbehorend plan van 

aanpak opgesteld 
inclusief de te nemen 
maatregelen. 
Doelstellingen zijn 
uitgedrukt in absolute 
getallen of percentages 
ten opzichte van een 
referentiejaar en 
binnen een vastgelegde 
termijn 

Ja (9) 
 

Ja, maar alleen 
doelstellingen 
met 
bijbehorend 
plan van 
aanpak (6) 

 

Ja, maar alleen 
een strategie 
(4) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: reductiedoelstellingen op basis onderbouwde keuze 
scope 3 strategie, portefeuille breed, ambitieus, actieplan, internet 
publicatie] 
okt-dec 2019 
nvt 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 
9 

5.B.2. Het bedrijf 
rapporteert minimaal 
2x per jaar zijn scope 
1, 2 & 3 gerelateerde 

CO2-emissies (intern en 
extern) alsmede de 
vooruitgang in 
reductiedoelstellingen, 
voor het bedrijf en de 
projecten 

Ja, emissie- 
inventaris en 
vooruitgang op 
de reductie 
doelstellingen 
(8) 

 

Ja, enkel 
emissie 
inventaris (5) 

[aandachtspunten: half jaarlijkse rapportage scope 1&2&3, toetsing 
voortgang reductiedoelstellingen inclusief projecten] 

okt-dec 2019 
nvt 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
8 

   
Ja, jaarlijks (5) 

   

   
Nee (0) 

   

  5.B.3 Het bedrijf slaagt 
erin de reductie 
doelstellingen te 
realiseren 

Ja, helemaal 
(8) 

 
Nee (0) 

[aandachtspunten: bewijs jaarlijkse realisatie doelstellingen als geheel van 
3B1, 4B1 en 5B1,verklaring bij niet behalen met plan van aanpak] 
okt-dec 2019 
nvt 

 
- 

 
8 

 Doelstelling: Het bedrijf formuleert op basis van toegenomen inzicht verdergaande beleid en doelstellingen voor energie en CO2-reducties in scope 1, 2 
én 3. Het bedrijf weet tijdig bij te sturen indien het slagen van de doelstellingen in gevaar komt, opdat het slaagt in het realiseren van de ambitieuze 
doelstellingen 

 
- 

 
25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 5B: minimale score = 20 
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Invalshoek: C. Transparantie (wegingsfactor 20%) 

 

Eis 

 

Eisen 
Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
§6.1.3 

 
 

 
 

 
 
Niet voldoen aan de verplichte internetpublicatie leidt tot een 
puntenaftrek van 6 punten voor dat onderdeel. 

okt-dec 2019  OK 
Statisch  J/N 

Algemeen Is de website bereikbaar op 
bedrijfsnaam 

J 

Algemeen Is de informatie op de website 
vindbaar via de zoekterm “CO2- 
Prestatieladder” of “CO2-beleid” 

J 

Algemeen Volledige kopieën van geldende 
certificaten aanwezig 

J 

4.A.1 Overzicht scope 3 emissies en 2 
Ketenanalyses 

J 

3.B.1. Kwantitatieve reductiedoelstellingen J 

4.B.2. Halfjaarlijkse rapportage voortgang 
doelstellingen. 

J 

5.B.1. Halfjaarlijkse emissie-inventaris nvt 

3.C.1. Bewijzen van communicatie extern 
(6 elementen), halfjaarlijks op 
website 

J 

5.C.1 Gecommitteerd aan reductie 
programma van overheid of NGO 

Nvt 

3.D.1 Beschrijving keteninitiatief J 

4.D.1 Initiatief tot reductieproject in de 
sector 

J 

5.D.1 Actieve betrokkenheid bij reductie 
programma van overheid of NGO 

NVT 

Dynamisch Bevat de website oude rapportages 
van tenminste 2 jaar oud 

J 

Dynamisch Is de informatie actueel J 

Dynamisch Is website bijgewerkt binnen 4 
weken na wijziging informatie 

J 

SKAO 
Website 

Is de website up-to-date? J 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 
1C 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf communiceert 
ad hoc over energie 
reductie beleid 

1.C.1 Het bedrijf 
communiceert 
aantoonbaar intern op 
ad hoc basis over het 
energiereductie beleid 
van het bedrijf en de 

projecten waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja, minstens 2 
maal per jaar 
(20) 

 

Ja, 1 maal per 
jaar (10) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: indien wordt voldaan aan 3.C.1 wordt ook aan 1.C 
voldaan] 
okt-dec 2019 

Zie 
Zie verder 3C1 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

1.C.2 Het bedrijf 
communiceert 
aantoonbaar extern op 
ad hoc basis over het 
energiereductie beleid 
van het bedrijf en de 

projecten waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja, minstens 2 
maal per jaar 
(5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: indien wordt voldaan aan 3.C.1 wordt ook aan 1.C 
voldaan] 
okt-dec 2019 
zie 3C1 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
5 

Doelstelling: Het bedrijf betrekt alle medewerkers bij het ontwikkelen van energie of CO2-reductie beleid, waarbij helder wordt gecommuniceerd waar 
de grote uitdagingen liggen voor het eigen bedrijf en de eigen activiteiten 

 

25 

 

25 
 Minimale eisen voor behalen niveau 1C: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf communiceert 
minimaal intern en 
eventueel extern over 
haar energiebeleid 

2.C.1. Het bedrijf 

communiceert 
structureel intern over 
het energiebeleid voor 
het bedrijf en de 
projecten. De 
communicatie omvat 
minimaal het 
energiebeleid en 
reductiedoelstellingen 
van het bedrijf en de 
maatregelen in 
projecten waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is 

Ja, minstens 2 

maal per jaar 
(10) 

 

Ja, 1 maal per 
jaar (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: indien wordt voldaan aan 3.C.1 wordt ook aan 2.C 1 

voldaan] 
okt-dec 2019 
zie 3C1 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
10 

2.C.2. Het bedrijf heeft 
inzake CO2 reductie een 
effectieve stuurcyclus 
met toegewezen 
verantwoordelijkheden 
voor het bedrijf en de 
projecten waarop CO2- 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is 

Verantwoordeli 

jke bekend en 
stuurcyclus 
geïmplemente 
erd (10) 

 

Verantwoordeli 
jke 
toegewezen 
(5) 

[aandachtspunten: beschrijving stuurcyclus CO2-reductie, 
verantwoordelijken aangewezen] 
okt-dec 2019 
zie 3C1 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

2.C.3. Het bedrijf heeft 
de externe 
belanghebbenden 
geïdentificeerd voor het 
bedrijf en de projecten 
waarop CO2-gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is 

Ja (5) 
 

Neen (0) 

[aandachtspunten: lijst met externe belanghebbenden, niet ouder dan 1 

jaar] 
okt-dec 2019 
zie 3C1 

 

 
 

5 

 

 
 

5 

Doelstelling: Het bedrijf werkt aan een draagvlak binnen het bedrijf om te zoeken naar effectieve energie- en CO2-reductie maatregelen. Het bedrijf 
stimuleert eigen medewerkers om met verbetervoorstellen te komen en koppelt terug wat er met de voorstellen gebeurt. Het bedrijf weet welke externe 
belanghebbenden belang kunnen hebben bij energie- en CO2-reductie binnen het bedrijf. De medewerkers van het bedrijf die ene relevante bijdrage 
kunnen leveren weten wat er van hen verwacht wordt 

 

25 

 

25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 2C: minimale score = 20 
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3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf communiceert 
intern en extern over zijn 
CO2-footprint en reductie 
doelstelling(en) 

3.C.1. Het bedrijf 

communiceert 
structureel intern én 
extern over de CO2 
footprint (scope 1 & 2 
emissies) en de 
kwantitatieve 
reductiedoelstelling(en) 
van het bedrijf en de 
maatregelen in 
projecten waarop CO2- 
gerelateerd gunning 
voordeel verkregen is. 
De communicatie omvat 
minimaal het 
energiebeleid en de 
reductiedoelstellingen 
van het bedrijf en de 
hierboven genoemde 
maatregelen, 
mogelijkheden voor 
individuele bijdrage, 
informatie betreffende 
het huidig energie 
gebruik en trends 
binnen het bedrijf en de 
projecten 

Ja, minstens 2 

maal per jaar 
(20) 

 

Ja, 1 maal per 
jaar (10) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: communicatie over 1=energiebeleid, 2=reductie- 

doelstellingen, 3=reductiemaatregelen, 4=mogelijkheden voor individuele 
bijdragen, 5=huidig energieverbruik, 6=trends bedrijf en projecten scope 
1&2, deelname initiatieven, intern en extern, halfjaarlijkse publicatie op 
website] 
okt-dec 2019 

Certificaat op www.rijksoverheid.nl->ministerie IenW->CO2 
prestatieladder. Halfjaarlijks door Rapportagemoment jaarlijks in okt: 
Managementplan etc staat op rijksoverheid->Ministerie IenW. 
Managementplan 2018-2019, 2017-2018 beschikbaar. 
Rapportagemoment jaarljks in mei: Duurzaamheidsverslagen via links 
onder kopje ‘zie ook’ Duurzaamheidsverslag 2016, 2017 en 2018 ingezien 
en akkoord. 
Dominantie-analyse en ketenanalyse rapportages samengevat in CO2 
managementplan. (4A). Voortgang doelstellingen (asfalt en droog 
grondverzet) tevens opgenomen (4B) 
3D1 beschrijving keteninitiatief op eigen website green deal GWW en green 
deal het nieuwe draaien zie H10.1.1 en H10.1.2 van CO2 Managementplan. 
Betoninitiatief, asfaltinitiatief, coastline challenge zijn ook initiatieven van 
RWS/Min IenW. 
4D1 ICT in aanbestedingen sector (zie H10.3 van CO2 Managementplan) 
SKAO site: 3 ketenanalyses, document materiele emissie (2017) 
Deelname aan sector keteninitiatief Green Deal GWW (3D1) 
Ontwikkelingsproject: CO2PL in ICT aanbestedingen (4D1) 

 

Communicatie veelal opgenomen in documenten CO2 
Managementrapportage en Duurzaamheidsverslag. Dit voldoet mbt de 
vereisten van de ladder. Dit wordt echter door externe partijen (bijv 
andere deelnemers CO2 PL) niet makkelijk gezien en opgemerkt. Zeer 
positief is dat met name RWS neemt actief deelneemt aan duurzame 
innovatie, ontwikkelingen, initiatieven. Aanbeveling om voor positieve 
herkenning van Ministerie als certificaathouder en stimulering van andere 
partijen explicieter en frequenter ‘ad hoc’ te communiceren (‘de vlag uit te 
hangen’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 

    

Zie  

Infographics, zie 

  

    

 

  

    
Interne communicatie: 

  

http://www.rijksoverheid.nl-/


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

Project 

 
 

    Op intranet (getoond bij audit, ook historisch en trends), als hardcopy bij 
evenement ‘de meterstand’ in febr maart, jaarlijks bij RwS maar ook open 
voor rest van delen van ministerie. 
Publicaties met verzoek om eigen bijdrage door SG (document op intranet 
met CO2 footprint erbij) 

  

Duurzaamheidsverslag presentatie van SG in mei van ieder jaar, hierbij 
wordt actief uitgenodigd voor eigen bijdrage, 
Op intranet als ‘dashboard’ zichtbaar wat trend, energieverbruik en emissie 
is. Voortgang doelstellingen etc. 

Reizende tentoonstelling met panelen met monitoren ook hierin met beeld 
en film verwerkt doelstellingen, mogelijkheden tot eigen bijdrage etc 

DuloCursus (RWS, interne opleiding), Initiatieven en status halfjaarlijks in 
duurzaamheidsverslag (volledig en samenvatting op internet) 

3.C.2. Het bedrijf 
beschikt over een 
gedocumenteerd intern 
én extern 
communicatieplan met 
vastgelegde taken, 
verantwoordelijkheden 
en wijzen van 
communicatie voor het 

bedrijf en de projecten 

waarop CO2-gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja, 
aantoonbaar 
(5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: communicatie -doelstellingen, -middelen, - 
verantwoordelijken, -planning en frequentie van bedrijf en de projecten, 
boodschap per doelgroep, niet ouder dan 1 jaar] 
okt-dec 2019 
Communicatieplan specifiek voor CO2 PL 

 

Beheerd door communicatiemedewerker van RWS. Wordt nog gekoppeld 
aan integrale communicatieplan (daarom is het nog concept) 
Planning en frequentie zie 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

  Hiermee akkoord   

Doelstelling: Het bedrijf stelt door middel van communicatie externe relevante deskundigen in staat een kritisch oordeel te vormen over de inspanningen 
van het bedrijf, ook ten opzichte van andere bedrijven 

 
25 

 
25 

 
Minimale eisen voor behalen niveau 3C: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 
 
4C 

 

 

 

 

 

 
Het bedrijf onderhoudt 
dialoog met partijen 
binnen overheid en 
NGO ’s over haar CO2 
reductie doelstelling en 
strategie 

 

[Geldt alleen voor groot 
bedrijf] 

4.C.1. Het bedrijf kan 
aantonen dat zij een 
reguliere (tenminste 2x 
per jaar) dialoog 
onderhoudt met 
belanghebbenden 
binnen overheid en 
NGO ’s (minimaal 2) 
over zijn CO2 
reductiedoelstelling en 

strategie voor het bedrijf 
en de projecten 

Ja, voldoet aan 

minimum 
criteria (20) 

 

Ja, 1 belang- 
hebbende, 2x 
jaar (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: 2x per jaar, dialoogbijeenkomst overheid en NGO of 
onafhankelijk deskundige, dialoog op directie niveau betreft CO2] 
okt-dec 2019 

Dialoog met Natuur en Milieu, halfjaarlijks tussen Secr Generaal en directie 
SNM zie rapportages 

 

 
 

Verder met Provincie Gelderland 
 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 
20 

4.C.2. Het bedrijf kan 

aantonen dat de door 
overheid en/of NGO 
geformuleerde punten 
van zorg over het bedrijf 
en de projecten zijn 
geïdentificeerd en 
geadresseerd. 

Ja, 

aantoonbaar 
(5) 
Neen (0) 

[aandachtspunten: zijn punten van zorg vastgesteld opgenomen in een 

actielijst met verantwoordelijken] 
okt-dec 2019 
Punten van zorg opgenomen in verslagen en actielijsten-inc 
verantwoordelijken. Aantoonbaar opgevolgd. Opvolging besproken tijdens 
audit. Op verzoek ministerie vinden er parallel aan de audit (en na 
afronding) gesprekken op directieniveau plaats. Ook hieruit blijkt dat er met 
NGO’s contacten zijn waar de rol en impact van het ministerie en 
Rijkswaterstaat besproken wordt. 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
5 

Doelstelling: Het doel van de dialoog is om te beoordelen of het thema daadwerkelijk prioriteit heeft binnen de directie van het bedrijf en om suggesties 
te doen voor verbetering en het oppakken van nieuwe onderwerpen 

 

25 

 

25 
 Minimale eisen voor behalen niveau 4C: minimale score = 20 
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Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

  5.C.1. Het bedrijf kan 
aantonen dat zij zich 
publiekelijk heeft 
gecommitteerd aan één 
CO2-emissie reductie 
programma van 
overheid en of NGO voor 
zowel het bedrijf als de 
projecten 

Ja, aan één 

programma 
(10) 

[aandachtspunten: actieve status, commitment, MJA3 of MEE, EEP of EnmS 

ISO50001, internet publicatie] 
okt-dec 2019 
nvt 

 

 

 
- 

 

 

 
10 

 

 

 

5C 

Het bedrijf committeert 
zich publiekelijk aan een 
CO2-emissie reductie 
programma van overheid 
of NGO 

 

[Geldt niet voor klein 
bedrijf] 

5.C.2. (zie 5.C.1) meer 

dan één 

Ja, aan meer 

dan één 
programma (5 
extra) 

okt-dec 2019 

nvt 
 

- 

 
5 

5.C.3. Het bedrijf 

communiceert 
structureel (minimaal 2x 
per jaar) intern én 
extern over zijn CO2 
footprint (scope 1, 2 & 
3) en de kwantitatieve 
reductiedoelstellingen 
voor het bedrijf en de 
maatregelen in 

projecten waarop CO2 
gerelateerd gunning- 
voordeel verkregen is. 

Ja, voldoet 

aantoonbaar 
(10) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: zie 3C1 uitgebreid met scope 3] 

okt-dec 2019 
nvt 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
10 

 Doelstelling: Het bedrijf gaat een verplichting aan met een contractueel karakter tot het realiseren van specifieke energie of CO2-reductie doelstellingen, 
communiceert over dit commitment én maakt deze waar. Doelstellingen die onder dit commitment vallen zijn tenminste in lijn met nationale en/of 
sectorale reductiedoelstellingen en gaan duidelijk verder dan wettelijke verplichtingen. Het bedrijf communiceert over zijn doelstellingen én de resultaten 
met betrekking tot energie- en CO2-reductie in de keten 

 

- 

 

25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 5C: minimale score = 20 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

 
 

Invalshoek: D. Deelname aan initiatieven (wegingsfactor 10%) 
 

 

Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

1D 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het bedrijf is op de 
hoogte van sector en/of 
keteninitiatieven 

1.D.1. Het bedrijf is 
aantoonbaar op de 
hoogte van sector- en/of 
keteninitiatieven op het 

gebied van CO2-reductie 
die in belangrijke mate 
verband houden met de 
projectenportefeuille 

Ja (15) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: overzichtslijst van interessante initiatieven, bekend met 
nieuwe ontwikkelingen] 
okt-dec 2019 
Bij interviews met projectleiders RWS uitgebreid besproken. Ontwikkelingen 
worden gestimuleerd. Initiatieven vanuit RWS geïnitieerd en gestimuleerd 
vanuit aanbestedingsregels 
Green Deal GWW, Green Deal het nieuwe Draaien, Asfaltimpuls, 
Betonakkoord, Dutch Coastline Challenge (kustsuppletie, uitdagen andere 
partijen om nieuwe oplossingen voor kustsuppletie met weinig emissies en 
materiaal te bewerkstelligen) 
Zie ook H6.2 (scope 3 initiatieven) en H10 van 

CO2 managementplan 2019 H6.2 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

1.D.2. Sector- en 
keteninitiatieven, en hoe 
deze verband houden 
met de bedrijfsvoering 
en de projecten- 
portefeuille, zijn 
besproken in 
management overleg 

Ja en vervolg 
acties zijn 
gepland (10) 

 

Ja (5) 
 
Nee (0) 

[aandachtspunten: bewijs notulen managementoverleg onderwerp 
initiatieven] 
okt-dec 2019 
Wordt besproken bij vaststelling van jaarlijks CO2 management rapport. 

Mbt vaststelling in okt 2019 is dit tbv beoordeling getoond tijdens audit en 

opgenomen in portfolio.  

CO2 managementrapportage kan niet zonder goedkeuring gepubliceerd 

worden, check door rijksdienst hierop. 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

10 

Doelstelling: Het bedrijf weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen opleveren die relevant zijn voor het bedrijf. Het 
management heeft uitspraken gedaan over eventuele deelname aan deze initiatieven 

 
25 

 
25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 1D: minimale score = 20 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

 

 

Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 
2D 

 

 

 

 
Het bedrijf neemt passief 
deel aan initiatieven rond 
de reductie van CO2 in de 
sector of daarbuiten 

 

[Bij voldoen aan 3D is ook 
voldaan aan 2D] 

2.D.1. Het bedrijf neemt 
passief deel aan 
minimaal één (sector of 
keten) initiatief dat in 
belangrijke mate 
verband houdt met de 
projectenportefeuille, 
door inschrijving en/of 
betaling van contributie 
of sponsoring 

Ja (20) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: voldoet initiatief 1=reductie van 1 van de meest 
materiële CO2-emissies, 2= ontwikkeling verbeterd product, 3= 
vernieuwend] 

okt-dec 2019 
zie 3D1 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

2.D.2. Het bedrijf neemt 
(beperkt) actief deel in 
een sector- of 
keteninitiatief dat in 
belangrijke mate 
verband houdt met de 
projectenportefeuille 

Ja, acties/ 
initiatieven zijn 
in uitvoering (5) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: halen en toepassen van informatie uit het initiatief] 

okt-dec 2019 
zie 3D1 

 

 

5 

 

 

5 

Doelstelling: Het bedrijf weet welke informatie van nut kan zijn voor zijn projecten (gekoppeld aan 2.B en 2.C) en neemt deel aan een initiatief dat 
beantwoordt aan de eigen kennisbehoefte 

 

25 

 

25 
 Minimale eisen voor behalen niveau 2D: minimale score = 20 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

 

 

Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 
3D 

 

 

 

 

 

 
Het bedrijf neemt actief 
deel aan initiatieven rond 
de reductie van CO2 in de 
sector of daarbuiten. 

 

[Bij voldoen aan 3D is ook 
voldaan aan 2D] 

3.D.1. Actieve deelname 
aan minimaal één 
(sector of keten) 
initiatief op het gebied 

van CO2-reductie in de 
projectenportefeuille 
door middel van 
aantoonbare deelname 

in werkgroepen, het 
publiekelijk uitdragen 
van het initiatief en/of 
het aanleveren van 
informatie aan het 
initiatief 

Ja, acties/ 
initiatieven zijn 
in uitvoering 
(20) 

 

Nee (0) 

[aandachtspunten: initiatief voldoet conform 2D1, halen en brengen van 
informatie, internet publicatie] 
okt-dec 2019 
Green Deal GWW, 
Green Deal het nieuwe draaien 
Zie H10 CO2 managementrapport 

 

Uitgebreid besproken in interviews met projectleiders RWS (GPO/PPO) zie 
1D rapportagematrix. 
Brengen van informatie zoals bij presentaties in door RWS georganiseerd 

GWW cafe  

Hiermee akkoord. 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

3.D.2. Het bedrijf heeft 
hiervoor een specifiek 
budget vrijgemaakt 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: bewijs budget in geld of mensuren] 

okt-dec 2019 
Budget vanuit SLA duurzaam (opdracht van IenW aan RWS) mbt uitvoering 
CO2 PL. Budget getoond in overzicht voor Green Deals, Duurzaam bouwen 
en Asfalt-initiatief.(Projectleiders GPO/PPO) 
In CO2 managmentplan H 5.3.3 budget voor maatregelen en H10.1 resp 
H10.3 voor initiatieven (3D en 4D) 

 

 

5 

 

 

5 

Doelstelling: Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel 

effectieve reductiemaatregelen 
 

25 

 
25 

 Minimale eisen voor behalen niveau 3D: minimale score = 20 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

 

 

Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 
4D 

 

 

 

 

Het bedrijf neemt initiatief 
tot ontwikkelingsprojecten 
die de sector faciliteren in 
CO2-reductie 

 

[Geldt alleen voor groot 
bedrijf] 

4.D.1. Het bedrijf kan 
aantonen dat zij 
initiatiefnemer is van 
ontwikkelingsprojecten 
die de sector bij de 
uitvoering van projecten 

faciliteren in CO2- 
reductie door het 

verbinden van de 
bedrijfsnaam aan het 
initiatief, door 
publicaties, door 
bevestiging van mede- 
initiatiefnemers 

Ja (20) 
 

Nee(0) 

[aandachtspunten: initiatiefnemer, initiatief voldoet, projectplan, actieplan, 
partners, prognose, budget, expertise, communicatie, doelgroep 
beschreven, inbreng initiatiefnemers , initiatiefnemers hebben certificaat N4 
of N5 en verklaring, voortgang] 
okt-dec 2019 

H10.3.1 van CO2 managementplan Duurzaamheid als criterium bij ICT 
inkooptrajecten 

 

Actieplan, communicatie en projectplan beoordeeld en besproken hiermee 
akkoord. 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 
20 

4.D.2. Het bedrijf heeft 
hiervoor een specifiek 
budget vrijgemaakt 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: bewijs budget in geld of mensuren] 

okt-dec 2019 
Externe kosten van communicatiebureau 
Interne kosten volgens SLA Duurzaamheid. Zie 3D1 

 
5 

 
5 

Doelstelling: Het bedrijf neemt een leidende rol in de ontwikkeling en bij het bekend maken van nieuwe maatregelen voor vedergaande energie of CO2- 
emissie reductie in de sector 

 

25 

 

25 
 Minimale eisen voor behalen niveau 4D: minimale score = 20 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

 

Eis 

 

Aspect/Invalshoek 

 

Eisen 
Score 

Richtlijnen 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

Score 

DNV 

GL 

Max. 

score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het bedrijf neemt actief 
deel in het opzetten van 
een sector breed CO2- 
emissie reductie 
programma in 
samenwerking met 
overheid en of NGO 

 

[Geldt alleen voor groot 

bedrijf] 

5.D.1. Het bedrijf kan 
aantonen dat het actief 
betrokken is bij het 
opzetten van een sector 
breed CO2-emissie 
reductieprogramma in 
samenwerking met de 
overheid en of NGO; en 
dat een relevante 
bijdrage daaraan wordt 
geleverd binnen de 
uitvoering van projecten 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: actief sector breed CO2-reductieprogramma, 
implementatie reductiemaatregelen in de sector/keten, plan van aanpak] 
okt-dec 2019 
nvt 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

5.D.2 Het bedrijf heeft 

hiervoor een specifiek 
budget vrijgemaakt 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: bewijs budget in geld of mensuren] 

okt-dec 2019 
nvt 

- 5 

5.D.3 Het bedrijf is eigenaar/ontwikkelaar van documenten waaruit blijkt: 

5. D.3.1. dat minimaal 2 

of meerdere van deze 
stukken zijn opgesteld 
door het bedrijf 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: bewijs opgestelde stukken, internet publicatie] 

okt-dec 2019 
nvt 

 
- 

 
5 

5.D.3.2. dat minimaal 1 

overheidsorgaan en of 
minimaal 1 NGO en 
minimaal 2 andere 
bedrijven betrokken zijn 
bij het reductie- 
programma 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: bewijs betrokkenen bij reductieprogramma, internet 

publicatie] 
okt-dec 2019 
nvt 

 

 
- 

 

 
5 

5.D.4. dat er minimum 

en tijd gerelateerde 
reductie-eisen in 
absolute of relatieve zin 
gesteld zijn aan het 
programma 

Ja (5) 
 

Nee (0) 

[aandachtspunten: reductie-eisen binnen een bepaalde periode] 

okt-dec 2019 
nvt 

 

 
- 

 

 
5 

Doelstelling: Het bedrijf slaagt erin, of heeft zich gedurende een bepaalde termijn en op verschillende manieren ingespannen om de andere bedrijven in 
de sector/branche aan te zetten tot implementatie van kansrijke energie of CO2-reductiemaatregelen 

 

- 

 

25 
 Minimale eisen voor behalen niveau 5D: minimale score = 20 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

 
 

Auditchecklijst: projecten met gunningvoordeel §7.2 (niet van 
toepassing) 

ID Begrip Selectie projecten met gunningvoordeel conform steekproef hoofdstuk 7.2 

 

 

6 

Projecten met gunning 
voordeel 

(Steekproef toepassen; 

bij meer dan 20 projecten 

met gunningvoordeel N=7) 

Aantal opgestarte projecten = 
Aantal lopende projecten = 
Aantal afgeronde projecten = 
Totaal aantal projecten P (a+b+c) = 
Steekproefgrootte N = 

 

 

Aselecte keuze van de volgnummers van steekproefgrootte N : nvt 

Welke nummers van de steekproef behoren tot categorie a ten behoeve van 1.A.1: nvt 

Keuze van 1 tot 2 projecten ten behoeve van 2.C.1 (locatiebezoek)  : nvt 

 

Eis 
 

Aspect/Invalshoek 
 

Eisen Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

 

1A 

 
Het bedrijf heeft voor zijn 

projecten met 
gunningvoordeel 
gedeeltelijk inzicht in 
energie verbruik 

1.A.1. Identificatie en analyse van 
energie stromen van de projecten 

waarop CO2-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is, zijn 
gebeurd. 

 [aandachtspunten: compleetheid]  

okt-dec 2019 
nvt 

 

2A 

 
Het bedrijf heeft inzicht in 
energieverbruik van het 
project met 
gunningvoordeel 

2.A.1. Alle energie stromen van de 

projecten waarop CO2-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is, zijn 
kwantitatief in kaart gebracht. 

 [aandachtspunten: meting en monitoring data]  

okt-dec 2019 
nvt 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

 
 

 
Eis 

 
Aspect/Invalshoek 

 
Eisen 

 

Beoordeling DNV GL 

(bewijs en onderbouwing benoemen en invoegen) 

 

2B 

 

Het bedrijf beschikt over 
een kwalitatief beschreven 
energie reductieambitie 

2.B.4. De reductie doelstelling van de 
projecten met gunningvoordeel zijn 
onderschreven door hoger 
management 

 [aandachtspunten: bewijs goedkeuring reductiedoelstellingen projecten, commitment management]  

okt-dec 2019 
nvt 

 

 

 

 
3B 

 

 

 

 

 
Het bedrijf beschikt over 
kwantitatieve CO2-reductie 
doelstellingen voor de 
projecten met 
gunningvoordeel 

3.B.1. Het bedrijf heeft een 
kwantitatieve reductie doelstelling voor 
scope 1 & 2 emissies van de projecten 
opgesteld, uitgedrukt in absolute 
getallen of percentages ten opzichte 
van een referentiejaar en binnen een 
vastgelegde tijdstermijn en heeft een 
bijbehorend plan van aanpak opgesteld 
inclusief de te nemen maatregelen 

 [aandachtspunten: reductieplan projecten, plan van aanpak, tijdstermijn, referentiejaar]  

okt-dec 2019 
nvt 

3.B.2. Het bedrijf heeft een energie 
management actieplan (conform EN 
50001 of gelijkwaardig) opgesteld, 

onderschreven door hoger 
management, gecommuniceerd (intern 
en extern) en geïmplementeerd voor 
de projecten waarop CO2-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is 

[aandachtspunten: actieplan projecten, CO2-reductie per maatregel, verantwoordelijken] 
okt-dec 2019 

nvt 

 
 

2C 

 

Het bedrijf communiceert 
minimaal intern en 
eventueel extern over haar 
energiebeleid 

2.C.1. Het bedrijf communiceert 
structureel intern over het 
energiebeleid voor de projecten. De 
communicatie omvat minimaal het 
energiebeleid en reductiedoelstellingen 
en de maatregelen in projecten waarop 
CO2-gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is 

[aandachtspunten: controle op projectlocaties, bekend met energiebeleid-reductiedoelstellingen en 
maatregelen] 
okt-dec 2019 
nvt 
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Lijst van beoordeelde documentatie: 

(aanvullend op genoemde documentatie in bovenstaande auditmatrix) 
 
 

Naam en documentnummer Versie / Datum 

Beoordeelde documentatie opgenomen en benoemd in auditmatrix  
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Opmerkingen: 

Geheimhoudingsverklaring 
Dit rapport is vertrouwelijk. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. Een uitzondering hierop vormt de Accreditatie-instelling, die het recht heeft 
rapportages in te zien teneinde de werkwijze te kunnen beoordelen. 

 

Reikwijdte en geldigheid audit 
De rapportage en het certificaat worden uitgegeven op basis van de informatie/documentatie die door de te auditeren organisatie ter beschikking is gesteld. Het 
certificaat wordt voor drie jaar afgegeven (met in achtneming van de voorwaarden zoals beschreven in het reglement van het schema). 
Verificatie en uitgifte van een verklaring van emissie-inventarissen maakt geen onderdeel uit van de uitgevoerde certificatieaudit. De emissie-inventarissen zijn 
uitsluitend beoordeeld op de aanwezigheid (aantal) en zijn door middel van een steekproef beoordeeld op compleetheid, juistheid systematiek en het voldoen aan 

ISO 14064-1 hfst. 7.3.1. 
Wijzigingen/veranderingen die van invloed (kunnen) zijn op de audit en het vastgestelde niveau dienen tijdig ter beoordeling schriftelijk of per e-mail aan de Lead 
Auditor bekend te worden gemaakt (zie ook onder Vervolg audit). 
Bij het niet tijdig overleggen van informatie m.b.t. eerder genoemde wijzigingen/veranderingen en het kunnen uitvoeren van een tussentijdse verificatie vervalt 
het lopende certificaat totdat controle van het geactualiseerde niveau heeft plaatsgevonden. 
Bij uitvoer van de audit activiteiten wordt rekening gehouden met de resultaten van de proces-, strategische- en risicoanalyse, maar ook de bedrijfsomgeving, 

beheerssystemen en gebruik van computersystemen. Indien een steekproef wordt uitgevoerd wordt deze onderbouwd in de het rapportagedocument. 

 

Combinaties en gebruik zusterorganisaties 
Het kiezen van een beperkte organisatorische grens, wat een bewuste keuze is van de organisatie en derhalve als “referentiepunt” is gekozen, betekent dat 
onderdelen van het concern die buiten de organisatorische grens (Organisational Boundary) van het CO2-Bewust Certificaat worden gelaten, ook niet deel kunnen 
nemen aan een aanbesteding of inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van het CO2-bewust Certificaat. Het inzetten van een zuster organisatie, die buiten 
de organisatorische grenzen is gehouden, als leverancier/onderaannemer heeft consequenties voor het inschrijven op aanbestedingen. 

 
Distributie 
Dit rapport wordt verstrekt aan de contactpersoon van de organisatie, door middel van e-mail of als een rapport, zoals overeengekomen met de organisatie en 
naar de DNV GL Technical Board die het proces zal beoordelen. Een kopie wordt bewaard in het archief van DNV GL. 
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Bijlage 1: De CO2-Prestatieladder (Scope diagram) 

De audit is uitgevoerd volgens het volgende scopediagram: 
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Bijlage 2: De CO2-Prestatieladder (Niveaus en invalshoeken) 
(bron: CO2-prestatieladder, Handboek 3.0, 10 juni 2015) 

 

Niveaus en invalshoeken 
In de CO2 –Prestatieladder is het Capability Maturity Model vertaald in vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau is een vaste set eisen 
gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van het bedrijf en zijn projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken (A t/m D) 
elk met een eigen wegingsfactor. De plaats van het bedrijf op deze ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan alle 
eisen voldoet. Een individuele invalshoek kan in de geest van de CO2-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk 
hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus. 

 
Certificering vindt plaats per niveau van de CO2-Prestatieladder. Het portfolio met bewijslast wordt door het bedrijf aan een bevoegde Ladder 
Certificerende Instelling (ladderCI) voorgelegd. Gebruikmakend van de eisen uit de auditchecklijsten, de toelichtingen en zijn ‘expert judgement’ 
beoordeelt de ladderCI de bewijsmiddelen en kent vervolgens per eis een (proportionele) score toe. 
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Bijlage 3: Algemene Eisen §6.1 

Eisen aan processen voor continue verbetering 
De laddersystematiek is gebaseerd op de principes van een managementsysteem en heeft continue verbetering als doel. Dit betekent dat er in 
het bedrijf continue, herhalende processen aanwezig moeten zijn die gericht zijn op verbetering van zowel de CO2-prestatie als op de verbetering 
van het managementsysteem. Dit wordt ook beschreven als “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) of “Deming Cirkel”. 

 

Op diverse plekken in de auditchecklijsten wordt verwezen naar of invulling gegeven aan hert principe van continue verbetering. Dit is te herkennen 

aan het symbool. 

 

Interne audits 

In het kader van de CO2-Prestatieladder dient de interne audit minimaal eenmaal per jaar te worden uitgevoerd over de relevante eisen en de 

bijbehorende doelstellingen uit het certificeringsschema die horen bij het (beoogde) niveau en die van toepassing zijn op het bedrijf. De resultaten 
van de interne audit worden vastgelegd in een intern auditrapport of verslag. De selectie van de interne auditor moet er voor zorgen dat de 
interne audit op een objectieve en onpartijdige wijze wordt uitgevoerd. 
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Directiebeoordeling 

Naast de interne audit is de directiebeoordeling een zeer belangrijk onderdeel van een managementsysteem. De directie moet minimaal eenmaal 

per jaar, de implementatie van de CO2-Prestatieladder als managementsysteem beoordelen op blijvende geschiktheid, implementatie, 
adequaatheid en effectiviteit/doeltreffendheid. De directiebeoordeling dient te worden uitgevoerd met een minimale voorgeschreven input en 
moet worden vastgelegd in een rapportage die tenminste minimaal een voorgeschreven aantal onderwerpen moet behandelen. 

 

Zelfevaluatie 

Bij de ladderbeoordeling dient de ladderCI zich ervan te verzekeren dat er een actuele zelfevaluatie heeft plaatsgevonden en dat het verslag 

daarvan beschikbaar is. 

 

Eisen aan projecten 

De doelstellingen en eisen van de CO2-Prestatieladder hebben betrekking op het gehele bedrijf inclusief alle projecten. De activiteiten in projecten 
zijn een afgeleide van het beleid op bedrijfsniveau. 

De doelstellingen en eisen van de CO2-Prestatieladder hebben ook betrekking op projecten waar gunningvoordeel verkregen is. Voor elk van de 
projecten met gunningvoordeel eist de CO2-Prestatieladder dat bepaalde aspecten van de doorvertaling van de bedrijfsaanpak naar het 
projectniveau daadwerkelijk worden aangetoond met documentatie. Uiteraard dient te worden voldaan aan de minimale eisen voor projecten met 
CO2-gerelateerd gunningvoordeel, zoals genoemd bij de betreffende toelichting op de eisen. 

 

Eisen aan verplichte internetpublicatie 

Vanaf niveau 3 is het extern communiceren een vereiste. Vanaf niveau 3 is voor een aantal eisen blijvende beschikbaarheid van de gepubliceerde 

informatie op internet een verplichting. Deze verplichte internetpublicatie geschiedt op twee locaties: 

1. De website van het bedrijf (bedrijfswebsite) 

2. De website van SKAO (bedrijvenpagina) 

 

Eisen aan de contributie aan SKAO 

De ladderCI controleert voor afgifte van een nieuw certificaat of het bedrijf aan zijn betalingsverplichting aan SKAO heeft voldaan. 
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Bijlage 4: Verificatie CO2-Footprint §7.3 
Principe Onderwerp Toelichting 
Compleetheid Boundary definitie; 

Volledigheid van energie 
stromen 

Verificatie van de Organizational Boundary. Van toepassing zijnde activiteiten zijn opgenomen in de 
emissie inventaris. Zowel van kantoorlocatie(s) als van de projecten. 

Validiteit Metingen en Analyses Verificatie van operational boundary en meetprocedures m.b.t. data collectie. Beschrijving van het 
operationele (geïntegreerde) kwaliteits- en enegiemanagementsysteem. Verwerking data door 
Controller en Energiemanager. Voldoet groene stroom aan de eisen. 

Data berekeningen Juistheid van berekeningen op de hoofdstromen elektra, gas en brandstofverbruik voor transport en 

vervoer. Verificatie gebruikte rekenmethoden en sheets en de gehanteerde conversiefactoren van 
www.co2emissiefactoren.nl. 

Data management & 
rapportage 

Systematiek m.b.t. datacollectie, -verwerking en calculatie (rekenbladen, CO2-modules etc.). 

Voldoet rapportage aan ISO-14064-1 hfst. 7.3.1. 

Transparantie Wijzigingen CO2-footprint Mate van veranderingen die van invloed (kunnen) zijn, verifieren tijdens verificatie. M.n. wijzigingen 
in referentiejaar, organizational boundary, emissie-factoren en systematiek. 

Monsternemingsplan Data, energiestromen en 
locatie(s) 

Belangrijkste stromen verifieren, te beginnen met grootste stroom en steekproef verkleinen; ook 
over de locaties (steekproef zal worden aangepast afhankelijk van de aangetroffen resultaten). 
Herleidbaarheid vanuit locatiebeheerders eventueel aanvullend verifieren. 

De volgende drie factoren kunnen van invloed zijn op het monsternemingsplan: 
- Geautomatiseerde informatie systemen 
- Complexiteit van de organisatie 

- Herleidbaarheid van data. 

 

Verificatie door een erkend verificatie bureau 
Een verificatie instelling moet een verificatieplan opstellen gebaseerd op de strategische analyse en risico analyse, waarmee is vastgesteld wat geverifieerd moet 

worden en hoe de verificatie uitgevoerd moet worden. Onderdeel daarvan is het monsternemingsplan. Het verificatieplan moet ook conformiteit met de 
monitoringsmethode omvatten en andere relevante eisen. Het verificatieplan bestaat uit: 

 data en informatie monsternemingsplan 
 interviews, zie Audit programma 
 locatie bezoek en te onderzoeken energiebronnen 
 document en data reviews. 

 

Ladderbeoordeling door de ladderCI van een geverifieerde emissie-inventaris 
 is een verificatieverklaring met een beperkte mate van zekerheid aanwezig 
 dekt de verificatieverklaring alle bedrijfsonderdelen die binnen de boundary vallen 
 is de verificatieverklaring actueel (niet ouder dan 3 jaar) en voldoet deze 

 is de verificatieverklaring afgegeven door een bevoegd bureau en een bevoegde auditor en voldoen beiden aan de eisen van onafhankelijkheid. 

http://www.co2emissiefactoren.nl/



