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Aanleiding opdracht 
 
 
 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft sinds 2015 de ambitie 
om zich te laten certificeren op de C02-Prestatieladder (C02PL) ontwikkeld door 
Prorail, beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 
(SKAO). Een certificaat op de C02PL laat aan de buitenwereld zien wat de 
inspanningen van IenW zijn op het gebied van C02- en energiereductie en is een 
middel om de eigen ambities, vervat in de C02-doelstellingen van het ministerie, te 
realiseren. Sinds 26 februari 2018 is IenW gecertificeerd op niveau 4 van de C02PL. 
Voor het behoud van de certificering dient tenminste eenmaal per jaar een interne 
audit te worden uitgevoerd over de relevante eisen en de bijbehorende  
doelstellingen uit het certificeringsschema die horen bij het ladderniveau en die van 
toepassing zijn op het bedrijf. De Auditdienst Rijk is gevraagd door dhr. J van 
Wesemael, hoofddirecteur FMC, om de interne audit, gericht op het behoud van de 
certificering op niveau 4, uit  te voeren. 

 
De centrale onderzoeksvragen zijn: 

 
1. Voldoet het managementsysteem aan de eisen van het certificeringsschema 

tot  en met niveau 4? 
 

2. Wordt er binnen de organisatie gewerkt volgens de in het 
managementsysteem vastgelegde afspraken (zoals doelstellingen, 
procedures, communicatie, publicatie, geplande maatregelen  enz.)? 
Naast de feitelijke beoordeling wordt bij de interne audit ook gekeken naar 
mogelijkheden  tot  verbetering in het systeem en/of de  uitvoering. 

 
Het managementsysteem is door IenW verwoord in het C02 Managementplan 
(CMP). De eisen van het certificeringsschema staan opgenomen in het handboek 
C02 Prestatieladder 3.0 van de SKAO. 

 
De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen, zijn opgedeeld in algemene eisen  (zie 
§6.1.1 t/m 6.1.4) en auditchecklijsten (zie §6.2). 
Een bedrijf voldoet  pas aan de eisen van een bepaald  niveau    indien: 
1. Voldaan is aan de algemene eisen van de C02-Prestatieladder (zie §6.1),  en 
2. voldaan is aan de minimale eisen voor de invalshoeken A (inzicht), B (C02- 
reductie), C (transparantie) en D (initiatieven) 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. 

 
IenW is van mening dat er vooruitgang zit in het realiseren van de doelstelling per   
eis. Zij is in korte tijd doorgegroeid van niveau 3 naar 4 en heeft als enige ministerie 
een certificatie op de C02PL. Door de toenemende kennis vindt steeds meer   
aanscher ping plaats. 
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1 Het managementsysteem is verbeterd maar 
voldoet niet geheel aan de eisen voor het 
behoud van het C02PL-certificaat tot en met 
niveau 4 

 
 
 

Het opstellen van het C02 Management Plan (CMP) en de daarbij behorende 
documenten is in de jaarplanning van het C02PL-team vervroegd. Het resultaat is   
dat het CMP 2018-2019 nu beter gevuld is dan in voorgaande versies. Daardoor kan 
het interne auditteam meer inhoudelijk  toetsen aan de invulling van de   vereisten. 
Het voordeel is ook dat geconstateerde afwijkingen uit de interne audit (juli) kunnen 
worden verwerkt in de definitieve versie van het CMP of opgepakt voordat de   
externe  audit  (4e kwartaal)  plaats vindt. 

 
Tijdens de interne audit hebben wij het CMP 2018-2019 getoetst aan de vereisten 
zoals opgenomen in het handboek van de SKAO. In de onderstaande paragrafen 
hebben wij de vijf belangrijkste bevindingen opgenomen die betrekking hebben op 
afwijkingen van de eisen. 

 
 

1.1 Het functioneren van de PDCA-cyclus voldoet nog niet aan de algemene eis 
continue  verbetering (6.1.1) 

 
De systematiek van C02 PL is gebaseerd op de principes van een PDCA-cyclus en 
heeft continue verbetering tot doel. Dit betekent dat er in het bedrijf continue, zich 
herhalende processen aanwezig moeten zijn, die gericht zijn op de verbetering van 
de C02-prestatie  en het managementsysteem. 

 
Ingaande 2019 zal een duurzaamheidsparagraaf worden meegenomen in de 
aanschrijving van FMC. Vooralsnog betreft het een algemene beschrijving van 
duurzaamheid, die moet doorgroeien naar het opnemen van concrete doelen in de 
managementcontracten. De voortgangsrapportages (VGR 1 en 2) geven dan inzicht 
in de voortgang van behaalde resultaten en maken bijsturing mogelijk waardoor het 
managementsysteem wordt verbeterd. Totdat in de duurzaamheidsparagraaf 
concrete doelen en voortgangsinformatie worden meegenomen moet het C0 2PL- 
team op een andere manier inzicht krijgen in de voortgang van gekozen   
maatregelen om inzicht te hebben in of reductiedoelstellingen op koers zijn en om 
haar adviesrol richting de BSR te kunnen invullen. 

 
Voor continue verbetering richt het C02PL-team zich bij de voortgang en realisatie  
op de hoofddoelstelling: 30% C02-reductie (met het streven naar 40%) in 2020 ten 
opzichte van 2009 voor de totale eigen bedrijfsvoering (scope 1:  5% en 2: 25-   
35%). Momenteel wordt op basis van het energieverbruik bepaald hoeveel C0 2- 
uitstoot gecompenseerd moet worden met de inkoop van GVO's (Garanties Van 
Oorsprong) en HVO's (Hydrotreated Vegetable Oil) om de hoofddoelstelling te 
behalen. 

 
Sinds 2016 zijn maatregelen (kansen voor reductie) benoemd. Deze maatregelen  
zijn  niet  vertaald  naar  subdoelstellingen per dienst/directie met een bijbehorende 
KPI (Kritische Prestatie Indicator) en worden niet gemonitord of bijgestuurd . Tijdens 
de externe audit kan daardoor geen voortgang worden aangetoond in het realiseren 
van de geplande kwantitatieve  maatregelen. 
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In het CMP is bijvoorbeeld de maatregel elektrificeren wagenpark opgenomen met 
een reductie van 1,6 kton C02. Deze maatregel zou gekwantificeerd moeten worden 
in een aantal auto's dat geëlektrificeerd moet worden om dit reductiedoel te halen.  
Dit aantal zal nader vertaald moeten worden naar subdoelstellingen voor 
diensten/directies die dit doel moeten halen. Op basis van monitoring krijgt het C02 
PL-team inzicht in de voortgang (check) en kan zij de Bestuursraad (BSR) adviseren 
(act). De kwantificering van maatregelen, het benoemen van subdoelen voor 
diensten/directies en het vaststellen van KPI's is ook nodig om op termijn concrete 
afspraken mee te nemen in de aanschrijving vanuit FMC (p&c-cyclus  IenW). 

 
 

1.2 Voor het behoud van niveau 4 wordt niet geheel voldaan aan de vereisten 
m.b.t. scope 3 (invalshoek reductie 4.8.1 en 4.8.2 en invalshoek 
transparantie 4.0.1) 

 
Voor de certificatie van niveau 4 zijn door lenW twee   doelstellingen geformuleerd: 

 
1. Voor materiaalketen asfalt:  20% C02-reductie  per eenheid (m2) asfalt  in 

alle asfalt aanleg en onderhoud projecten van RWS in 2025 ten opzichte van 
2017 (aansluitend op inkoopstrategie en Asfaltimpuls)  en 

2. Voor inzet materieel droog grondverzet: 10% C02-reductie in 2020 ten 
opzichte van 2016 door mobiele werktuigen te realiseren in tenminste 5 
projecten van RWS (conform doelstelling van de Green Deal "Het Nieuwe 
Draaien" en aansluitend op de inkoopstrategie), waarbij de inzet van 
schonere brandstoffen/materieel kunnen worden meegewogen. 

 
 

Voor beide ketens is een reductiepercentage opgenomen ten opzichte van een 
referentiejaar zonder aan te  geven wat de kwantiteit in het betreffende   
referentiejaar was. Hierdoor  is de omvang  van de reductiedoelstelling (eis 4.8.1)  
niet bekend. Op basis van de omvang van de reductiedoelstelling worden 
maatregelen benoemd om het doel te bereiken. Als de te behalen omvang onbekend 
is kan ook niet over de voortgang  worden gerapporteerd  (eis 4.8.2). 

 
Voor monitoring van scope 3 geldt eveneens dat niet voldaan wordt aan de 
algemene eis continue verbetering (zie paragraaf 1.2) omdat maatregelen niet 
gekwantificeerd zijn en monitoring niet plaats vindt. Daardoor kan niet worden 
aangetoond dat het behalen van de reductiedoelstellingen geïmplementeerd is.   
In tegenstelling tot scope 1 en 2 is het voor scope 3 pas mogelijk om de reductie 
vast te stellen als programma's of projecten zijn afgerond. Er kunnen wel andere 
informatiebronnen worden aangesproken die inzicht geven in de implementatie 
zoals bijvoorbeeld  het aantal programma's of projecten waarin C02-reductie   is 
aangeboden in de aanbestedingsfase en de hoeveelheid aangeboden C02-reductie 
op basis waarvan gunning heeft plaats gevonden. Na realisatie kan getoetst worden 
welke C02-reductie daadwerkelijk gerealiseerd is. RWS heeft SQ Consult de 
opdracht gegeven een monitoringsystematiek voor scope 3 te  ontwikkelen. 

 
Vereiste 4.D.1 stelt dat een bedrijf moet kunnen aantonen dat zij initiatiefnemer is 
van een ontwikkelingsproject dat de sector bij de uitvoering van projecten faciliteert  
in C02 reductie door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief, door 
publicaties  en door bevestiging  van mede-initiatiefnemers. Als ontwikkelingsproject 
is gekozen voor een actie uit het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVl)- 
actieplan "de C0 2-Prest atieladder vanaf 2018 jaarlijks minstens 3 keer inzetten als 
criterium bij ICT-inkooptrajecten". Deze maatregel is niet uitgewerkt in een plan van 
aanpak en halfjaarlijkse publicatie heeft nog niet plaats gevonden. 
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1.3 Voor het behoud van niveau 4 wordt niet voldaan aan de vereisten die 
gesteld worden aan het voeren van een halfjaarlijkse dialoog (invalshoek 
transparantie  4.C.1 en 4.C.2) 

 
Voor de eis moet aangetoond worden dat op directieniveau (dit niveau is voor de 
C02PL vertaald in BSR) minstens twee keer per jaar een dialoog gevoerd wordt met 
een NGO of onafhankelijke deskundige over de ambitie van de C02- 
reductiedoelstelling en de strategie  van het bedrijf en zijn projecten.  Het doel  van   
de kritische 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. De dialoog moet gevoerd worden met een 
onafhankelijk deskundige uit de pool van deskundigen van het SKAO. Indien een 
andere deskundige is gewenst dan moet hiervoor goedkeuring worden gevraagd van 
het SKAO via een vaste procedure. Voor de gevoerde dialoog geldt dat moet worden 
aangetoond dat de geformuleerde punten van zorg zijn geïdentificeerd en 
geadresseerd en worden meegenomen in de stuurcyclus. 

 
De manier waarop IenW het vereiste geïnterpreteerd heeft is dat IenW externe 
organisaties (NGO's, bedrijfsleven, markt en andere overheden) uitnodigt en het 
management van deze organisaties actief in de gelegenheid stelt om te reflecteren 
op het energie- en C02-beleid van IenW. Mogelijk kan het ochtenddeel van het 
OIM-overleg onder leiding van Jacques Wallage tot één van de dialoogactiviteiten 
worden gerekend. Dat is afhankelijk van de aanwezigheid van onafhankelijk 
deskundigen zoals opgenomen in de poollijst van het SKAO en de aanwezigheid van 
de BSR. 

 
 

1.4 Het beschikbaar stellen van documentatie (intern en extern) voldoet niet 
aan de algemene eis verplichte internetpublicatie (6.1.3) 

 
Het handboek C02PL stelt eisen aan de verplichte interne en externe 
internetpublicatie (zij bijlage 1). 
IenW maakt voor de externe publicatie gebruik van de website Rijksoverheid.nl. 
Hier is per departement een aantal pagina's beschikbaar. Op de pagina "wat doet 
IenM" is een verwijzing opgenomen naar een speciale pagina over de C02PL. 
Tijdens de uitvoering van de interne audit is de bereikbaarheid van de website 
gecontroleerd en bleek de pagina "wat doet IenM" uit de lucht te zijn gehaald. 
Hierover is het C02PL-team niet ingelicht. Inmiddels is voor een andere tijdelijke 
webpagina gekozen. Hoe lang de situatie voortduurt is nog onbekend. Omdat 
andere webpagina's (intranet IenW en SKAO) een link hebben naar de pagina op 
Rijksoverheid.nl werken de links ook daar niet   meer. 

 
Op intranet IenW/IBI/PDB is intern de informatie opgenomen m.b.t. C02PL. 
Deze webpagina is ook bekeken. De informatie die daar staat opgenomen is 
verouderd en geeft nog aan dat er sprake is van certificering op trede    3. De 
doelstelling voor scope 1 en 2 is niet bijgewerkt en de doelstellingen voor scope 3 
zijn niet opgenomen. Verder ontbreken het duurzaamheidsverslag en de 
voortgangsrapportages. 

JPale2
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2 Er wordt binnen de organisatie deels gewerkt 
volgens de in het managementsysteem 
vastgelegde afspraken. 

 
 
 

Tijdens de interne audit hebben wij getoetst of er binnen de organisatie gewerkt 
wordt volgens de in het managementsysteem vastgelegde  afspraken. 
In de onderstaande paragrafen hebben wij twee bevindingen opgenomen die 
betrekking hebben op afwijkingen van vastgelegde afspraken. Tot slot hebben wij de 
in de laatste paragraaf mogelijkheden tot  verbetering van het CMP opgenomen. 

 
 

2.1 Pva monitoring scope 3 bevat niet de genoemde informatie 
 

In paragraaf 7.6 wordt verwezen naar een plan van aanpak voor de monitoring van 
scope 3 niveau 4 en 5 waarin de monitoring m.b.t. niveau 4 is opgenomen inclusief 
frequentie en verantwoordelijkheden. Het verstrekte document 
(monitoringsystematiek scope 3 versie 010) bevat deze informatie niet. 

 
 

2.2 Communicatie-activiteit is niet uitgevoerd 
 

In hoofdstuk 9 staat in tabel 7 opgenomen dat het C02PL-team in juni en 
september/oktober de website actualiseert. De websites bevatten niet de 
documentatie zoals opgenomen in het communicatieplan 2018-2019. Daarnaast is 
geen verantwoordelijke opgenomen voor het uitdoen/goedkeuren van 
nieuwsberichten. 

 
 

2.3 Mogelijkheden tot  verbetering CMP 2018-2019 
 

Het concept CMP 2018-2019 is op detailniveau doorgenomen en door het interne 
auditteam voorzien van vragen bij onduidelijkheden waarvan de beantwoording kan 
zorgen voor een aanscherping van de teksten. Ook ontbreken genoemde figuren 16 
en 18. Het C02PL-team is al gestart met het verwerken van de   opmerkingen. 
Vorig jaar is ervoor gekozen om het CMP voor het lopende jaar de naam CMP 2018 
te geven. Nu hebben de documenten een dubbel jaartal gekregen CMP 2018-2019. 
Het CMP heeft betrekking op het jaar 2019. Door het jaar op te nemen waarop het 
van toepassing is wordt meer duidelijkheid gegeven. Dit geldt ook voor het 
communicatieplan . 
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3 Samen  Duurzaam 
 
 
 

Binnen IenW lopen veel duurzaamheidsinitiatieven en programma's (zowel intern als 
interdepartementaal) zoals het programma Duurzaam IenW, het programma 
Duurzaamheid en Leefomgeving RWS, Strategie IenW Energie- en Klimaatneutraal, 
Programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud, Co2 reductie in SLA en MIRT, Aanpak 
Duurzaam GWW, Programma Duurzaam inkopen, MVI, Programmaplan Duurzame 
Bedrijfsvoering en Programma versnelling Duurzame Bedrijfsvoering. Deze hebben 
eigen doelstellingen en maatregelen die impact hebben op de C02-reductie. In het 
CMP worden de C02-reductiedoelstellingen voor IenW benoemd. Op basis hiervan 
worden maatregelen gekozen die zorg moeten dragen voor het behalen van die 
doelstellingen. 

 
Wat opvalt is dat de doelstellingen van de diverse activiteiten niet consistent zijn. Zo 
staat in het CMP 2018-2019 dat 30% van het wagenpark van RWS in 2020   
elektrisch is op basis van vervanging bij einde levensduur. In de strategie IenW 
Energie- en Klimaatneutraal (E&K) staat opgenomen dat het doel in 2020 ligt op   
35%. Dit gaat om een aanzienlijk aantal wagens. Daarnaast heeft het C02PL-team 
geen overzicht van de C02-reductiemaatregelen die in de andere   programma's 
staan opgenomen. Zo staat in de strategie E&K de mijlpaal benoemd dat in 2019 23 
huil vanes geïnstalleerd zullen zijn op de schepen van de Rijksrederij. Dit heeft een 
aanzienlijke invloed op de C02-reductie. Ook zijn in dezelfde strategie andere 
maatregelen benoemd die invloed hebben op C02-reductie en die niet meegenomen 
zijn in de maatregellijst van C02PL waardoor de effecten mogelijk zelfs buiten het 
zicht van het C02PL-team  blijven. 

 
Tot nu is voor de C02-reductie door het C02PL-team alleen gekeken naar het 
behalen van de hoofddoelstelling voor scope 1 en 2 en wordt bij een overschrijding 
extra GVO's of HVO's ingekocht. Door gedurende de uitvoeringsperiode op 
subdoelstellingen de voortgang van de maatregelen te monitoren ontstaat inzicht in 
de realisatie en kan tussentijds worden bijgestuurd (pdca-cyclus). Deze werkwijze 
moet al toegepast worden om de doelstellingen van scope 3 te kunnen monitoren. 
Daarvoor zijn meer inhoudelijke gegevens nodig zoals bijvoorbeeld het aantal keren 
dat MKl-eisen worden opgenomen in offertes bij aanbestedingen) omdat pas 
achteraf, na de realisatie, de daadwerkelijke behaalde reductie kan worden 
vastgesteld. 

 
Het monitoren van de voortgang op maatregelniveau geeft als bijkomend voordeel  
dat het C02PL-team niet alleen inzicht krijgt in de behaalde resultaten maar ook de 
mogelijkheid krijgt om tussentijds tegen- of meevallers te signaleren en tijdig bij te 
sturen waardoor mogelijk de areaalgroei kan worden gecompenseerd of zelfs minder 
GVO's/HVO's kunnen worden ingekocht wat een kostenbesparing kan opleveren. 

 
Monitoringsgegevens kunnen binnen de programma's worden bepaald en verzameld 
en kunnen worden doorgegeven aan het C02PL-team die daardoor een totaalinzicht 
krijgt in de diverse programmadoelen, gekozen maatregelen en voortgang van   
geheel IenW. Hierdoor kunnen zij bepalen welke onderdelen moeten worden 
meegenomen in de p&c-cyclus (aanschrijving), kunnen zij een betere inschatting 
makèn van het behalen van de doelstellingen voor scope 1, 2 en 3, bepalen welke 
corrigerende maatregelen nodig zijn en de BSR hierin goed te kunnen  adviseren. 
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4 Verantwoording onderzoek 
 
 
 

4.1 Werkzaamheden en afbakening 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 1 juni 2018 tot  13 juli 2018   door: 
M.  van  Houwelingen  RO  (projectleider) en 
D.S. Jansen 

Het object van het onderzoek is het C02 Management Plan 2018-2019 (CMP 2018- 
2019). De scope  van het onderzoek  is behoud  van trede 4  van de   C02PL. 

 
Met de audit wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van het C02 Management   Plan. 

 
Het doel van de interne audit is invulling geven aan de verplichte jaarlijkse audit 
volgens de vereisten van het handboek C02 PL 3.0, paragraaf  6.1.1.1. 
De vereisten zijn opgenomen in bijlage 2. Het referentiekader is het handboek C02 
PL 3.0. 

 
Ten behoeve van de jaarlijkse externe audit (ladderbeoordeling) moet door de 
organisatie een evaluatie zijn uitgevoerd. Hiervoor is door de SKAO een tool 
ontwikkeld: zelfbeoordeling C02PL. Het C02PL-team van IenW heeft de 
zelfbeoordeling uitgevoerd op 16 mei 2018. Het auditteam heeft voor de 
beantwoording van de eerste onderzoeksvraag gebruik gemaakt van dezelfde tool 
met een uitbreiding van 2 kolommen: opmerkingen interne audit en score interne 
audit. Deze indeling maakt inzichtelijk waar verschillen zitten en biedt een goede 
onderbouwing op het niveau van eisen van de C02PL zoals ook verplicht is gesteld 
door het SKAO voor de uitvoering van de interne  audit. 
Om verwarring met een assurance-rapport te voorkomen zijn de bevindingen op 
niveau van eisen opgenomen in de kolom opmerkingen interne  audit. 
Het bewerkte document "Beoordeling zelfbeoordeling C02PL 2018 totaaloverzicht 
C02 ladder" met daarin de onderbouwing van de gegeven score en de scorematrices 
zijn opgenomen in bijlage 3. 

 
Voor de uitvoering van de audit zijn o.a. de documenten in bijlage 3 geanalyseerd 
en is via e-mailcontact en videoconferencing verduidelijking gevraagd aan het 
C02PL-team. Een locatiebezoek heeft niet plaats gevonden. Het conceptrapport is 
afgestemd met het C02PL-team en de gedelegeerd  opdrachtgever. 

 
 

4.2 Gehanteerde standaard 
 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 
Standaarden  voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 

 
In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is 
uitgevoerd. 

JPale2
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4.3 Versprei ding rapport 
 

De opdrachtgever, Dhr. J. van Wesemael, is niet langer werkzaam voor IenW. 
Zijn opvolger, mw H.J Beentjes, is eigenaar van dit   rapport. 

 
De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd  voor   
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 
rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de  website. 

JPale2
Rechthoek

JPale2
Rechthoek



 

5 Ondertekening 
 
 
 

Oen Haag, 30 augustus 2018 
 
 

Audltmanager ccount BZ/lenW 
Auditdienst Rijk 
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Bijlage(n) 
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Bijlage 1 Eisen aan de Verplichte 
Internetpublicatie 

 
 
 

6.1.3 Eisen aan de Verpl ichte Internetpublicatie 
Met name vanaf niveau 3 (en hoger) is het extern communiceren een vereiste. Dit is 
nodig voor een doeltreffende werking van de ladder binnen de sector en daarbuiten. 
Vanaf niveau 3 is voor een aantal eisen de 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 de SKAO (bedrijvenpagina) 

 
De website van het bedrijf: 
Voor niveau 3, 4 en 5 is vereist dat het bedrijf 1 of meerdere pagina's op zijn 
internetsite heeft ingericht die aan de volgende voorwaarden   voldoen: 

1. Bereikbaar op de bedrijfsnaam (zoals vermeld op het certificaat) en 
vervolgens  via  de term "C02-Prestatieladder" of "C02-beleid". 

2. Tenminste de vereiste informatie (en documentatie) zoals aangegeven in 
de toelichting op de eisen 3.B.1, 4.B.2, 5.B.1, 3.C.1, 5.C.1, 3.D.1,   4.0 .1, 
5.0.3 in §6.2 van dit Handboek. Deze informatie is dezelfde als die, op   
basis waarvan de LadderCI het certificaat heeft verleend of verlengd. Deze 
informatie blijft op het internet beschikbaar ten minste gedurende de  
looptijd van het  certificaat, met een minimum  van 2  jaar. 

3. Mits het bedrijf de vindbaarheid heeft verzekerd, is de verdeling van de 
informatie over de bedrijfswebsite, de indeling van elke pagina, de lay-out 
ervan, de per pagina te vinden documenten en de omlijstende teksten vrij. 

4. De documenten van de eisen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.0.3 van het bedrijf zijn 
via een duidelijke verwijzing en link te vinden op de  SKAO-website. 

5. Op de website van het bedrijf staan volledige kopieën van de geldende 
certificaten. 

6. In geval van wij ziging in de punten 1 t/m 5 zal deze website worden 
bijgewerkt binnen 4 weken na het gereed komen van de   informatie. 

 
De internetpublicatie van het bedrijf op de website van SKAO: 

1. Deze website is te vinden onder www.skao .nl 
2. Tenminste de vereiste informatie (en documentatie) zoals aangegeven in 

de toelichting op de eisen 4.A.l, 3.0.1, 4.D.l, 5.0.3 in §6.2 van dit 
Handboek. Deze informatie is dezelfde als die, op basis waarvan de 
LadderCI het certificaat heeft verleend of verlengd. Deze informatie blijft 
op het internet beschikbaar ten minste gedurende de looptijd van het 
certificaat,  met een minimum  van 2 jaar. 

3. Op de website van SKAO dient elk document een PDF te zijn, met 
vermelding van een versienummer, een handtekening van de 
autoriserende  verantwoordelijke manager,  en de autorisatiedatum. 

http://www.skao.nl/


 

Bijlage  2  Vereisten  interne audit 
 
 
 

6.1.1.1 Interne audü 
In een interne audit wordt onderzocht of het managementsysteem voldoet aan de eisen 
van het certificeringsschema en of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in 
het managementsysteem vastgelegde afspraken (zoals doelstellingen, procedures, 
communicatie, publicatie, geplande maatregelen enz.). Naast de feitelijke beoordeling 
wordt bij de interne audit ook gekeken naar mogelijkheden tot  verbetering in het 
systeem en/of de uitvoering. In een managementsysteem is de interne audit een zeer 
belangrijke informatiebron voor de directiebeoordeling door het management. De 
directie dient de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van de audit ter beschikking 
te  stellen (bijvoorbeeld tijd, opleiding, ....). 

 
In het kader van de C02-Prestatieladder dient de interne audit tenminste eenmaal per 
jaar te worden uitgevoerd over de relevante eisen en de bijbehorende doelstellingen  
uit het certificeringsschema die horen bij het (beoogde) ladderniveau en die van 
toepassing zijn op het bedrijf. Het bedrijf moet bewerkstelligen dat zonder onnodig 
uitstel alle noodzakelijke correcties en corrigerende maatregelen worden getroffen om 
eventuele tekortkomingen, afwijkingen ten opzichte van de eisen en het 
managementsysteem en hun oorzaken weg te nemen binnen een geschikt tijdschema. 
Om de uitvoering van de interne audits te borgen is van belang het proces, 
planning/uitvoering en verantwoordelijkheden goed vast te  leggen. 
Een bedrijf kan de interne audit en directiebeoordeling volgens de COr 
Prestatieladder combineren en/of integreren met interne audits en 
directiebeoordelingen voor andere managementsysteem-  normen. 

 
De resultaten van de interne audit worden vastgelegd in een intern audit rapport of 
versla g. In dit verslag zijn ten minste vermeld: 

l. de datum van de audit; 
2. de namen van auditor(s) en au clit ee(s); 
3. de doelstelling van de audit; 
4. de reikwijdte; 
5. de locaties die bezocht zijn; 
6. de auditbevindingen; 
7. conclusies ten aanzien van het voldoen aan de doelstellingen per eis en 
8. de effectiviteit van het systeem in relatie tot het behalen van de 

(reductie) doelst ellingen. 
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Bijlage 3 Scorematrices zelfbeoordeling en 
statusoverzicht  eisen C02PL 



 

Zelfbeoordeling C0 2-Prestatlela dder 2017 

 
llnvalst-   k ,\ lln1lthll - 

 
 
 
 
 

Totaal Score Niveau 1 A 25 25 25 
 

2 Het bedrijf heeft Inzicht In eisen 
energ ieverb ruik. 

2.A.1 Alle energiestromen van het bedrijf en 
de proJecten waarop COr1erelateerd 
cunnln,voordeel verkre1en Is, zijn 
kwantitatief  k1 kaart l'ebracht. 

Ja, duidolljk 
1edocumenteerd (10) 
Eén energiestroom 151 
N..   (O) 

10 10  - Sm.art  Trackers boekhoudln1 
• CMP Hoofdstuk 3 en 4 

Akkoord 10 

2.A 2 De IIJst Is YOUedl& en wordt aantoonbaar 
regeknatlg op1evo/gd en actueel 
gehouden 

Ja, tenminste jaan6Jks (S) 
Noe(O) 

5 5 Energleb eoordellns 2015, 2016 en 2017 Zijn beschikbaar Volgende 
moment voor bljWffken  Is na  Hl  2018, km de 
vooncan1sr.ipport.a1e 

Smart Tracker, boekhouding 
• CMP Hoofdstuk 3 en 4 

Akkoord 5 

Organ1s,1torische  arens Hoofdst 1Beschrl111lng w,n de Juridische structuur 
4 1       /ndus/e/ argumentatie waarom bedrl}v,m 

All eis   IZ,jn rk  Jaarll)lcnmte audit en 
6.1.1    dlrrcti<b<oord•l/ng uffg,voen/7 

CIC 

CIC 
 
Ot( 

ltmW lnduslef RWS ILT, PBlen KNMI 

Groot bedrijf 
 
Bekien ulllNOl!rd tri 2017 Staan crptand voor juN Unteme audit) 
en na Ja ar {dlrectM!beoordelfn1}voor 2018. 
Aandachtspunt voor de Interne audit 11 het evalueren van de 
doelstelllnaen per cis (zie H 6 1 . 1 1 van het H•ndboek C02· 
Prestatieladder) en het evalueren van de uitkomsten van de 
audlt/dlrectlebeoordelln1van vorig Ja,1r 

• Certificaat niveau 4 
• C02-Managementplan 2018 lenW {CMPJ 
Hoofdstuk 2 
Certificaat niveau 4 
 
IPlannlnc  in  CMP Hoofdsluk B.3 

fAkkaord 

Akkoord Kleln/mldden/1root bedrijf 

Continue verbeterln1 

Al& els   lfunctloneen de PDCA-cycluJ naar 
6 11   beharen? 

OK Er zijn verbeterpunten benoemd  In de  lnlerne  audit en I 
directiebeoordeling van vorig Jaar Deze worden opgevolgd o a in 

werksessles over betere aanslultln1 van de COZ·PDCA op de 
algemene stuurcyc.lus. Ook wordt er nauwer samenc erkt met 
relevante teams!. taats circulaire economie! 

Olrectlebeoo  rde ling 

1 
Verp lk  hte 1nternetpublko1tie Ale. els IValdaet de ondemem,ng aan de ellen 

6 1 3      w,ar IH!tplichte  intemetpublkatie? 
Ot( Updo1te MME moet nog gepubticeerd worden op de SKAO site  A,  l   1 

het nieuwe CMP is goedgekeurd dit naJaar, moet ook de llmW 
website worden bljgl!werkt. Het niveau 4 certlflca.at staat nogn!. t 
op de lenW website . De link naar het Duunaamheldsversl.a120l7 
staat no1niet op de lenW websltl! (let op• link naar 2016 verslag 
moet ook bh,ven staan) . 

Website lenW 
• SKAO website 

Elsen Actueel St:orl! Rkhtlijnen Huldl1eI Ma•lmal 
Score e score Opme,kln1en Documentatie levlndlncen Interne audit Score Jnterne audit 

CIC 

OK 
 
OK 

Op hoofdlijnen functioneert POCA, op 
m.aatrteelnlveau moeten noc stappen gezet 
worden. 

· Akkoord met opmerkingen C0 2Pl•tu   m 

 l Het bedri jf heeft gedeeltelljke inzkht  
In ener1le verbruik 

1.A.l ldentlfkatle en ana e van 
energiestromen van hel bedrijf en de 
projecten waarop C01·1erelateerd 
1unnlnrvoordeel verkregen Is, zlJn 
1ebeurd . 

Vollodl& (10) 
N..   (O) 

10 10 Er ZIJO geen  proJecten  met C02·1erelatttrd gunninpoordeel - Smart Trackers boekhouding 
• CMP Hoofdstuk 3 en 4 

Akkoord 10 

l.A.2. Alle energiestromen van het bedrijf en 
de projecten waarop C0,·1erelateerd 
gunnlnftVOOrdeel verkre1en is, ZIJn 
aantoonbaar  In kaart 1ebracht. 

Ja, duidelijk 
gedocumenteerd  (10) 
Eén energiestroom (5) 
Noo(O) 

10 10  -S mart Trackers boekhoudin1 
• CMP Hoofdstuk 3 en 4 

Akkoord 10 

l.A.3. Deze ffjst wordt rfCelm;t11 op1evol1d en 
actueel gehouden 

Ja, Jaarlijks (5) 
Noo(O) 

s 5 Energlebeoordelin12015, 2016 en 2017 zijn beschikbaar Vol1ende 
moment voor bijwerken 1s na  Hl  2018, icm de 
voon can1sn pporta1e . 

- Smart Trackers boekhoudln& 
• CMP Hoofdstuk 3 en 4 

Akkoord 5 

 



 

• l•I N•• 101· 
• Voor  kleine   bedrijven 
geldt de scorerichtlijn• 5  A. 2 
l   J• llD), N••  ID) 

5. Het bedrijf heeft portefeu e brred     1    5  .A.1   I Hel  bedrijf heeft lnzJcht In de matenële 
Inzicht in scope 3. scope 3 emissies van het bedrijf en de 

jmeest relevante partlJen In de  ketL>n die 
!daarb  ij betrokken zijn. 

l• ll D), Ne• ID) 
• Voor ktelne bedrijven 
geldt de vol1ende 
scorerkhtlijn Ja 115), Nee 
Dj 

10 Niet beoordeeld 

5.A.2 4 1 IHet bedrijf beschikt over een portefeuille 
brede, onderbouwde analyse van 
mogelijkheden van het bedrijf om de 
materiële scope 3 emissies te 
beTnvloeden. 

5.A. 2· 2 !Het bedrijf h••h lntkht In mogelijk• i.  1si Nee(DI 
str.neciein omdue materiële emissies 
te reduceren 

5 Niet beoordeeld 

s Niet b rdeekf 

5.A.3 )Het bedrijf dient van directe (en 
potentiële) ketenpairtners die relevant 
zijn voor de uitvoering van de scope 3 
strategie, over specifieke 
emisslege1evens te beschikken die 
af\omst tlJn van deze ketenpartners 

li.(5), Ne• ID) 5 IN1et  beoordeeld 

 2.A.3. Het bedrijf beschikt over een actuele J• (10) 10 10 Energiebeoordelins 2015, 2016 en 2017 tijn beschikbaar. Volgende • Smart Trackers boekhouding 
"  CMP Hoofdstuk 3 en 4 

Akkoord 10 

 energlebl!OOrdellng voor het bedrlJf en Ja, doch slechts partieel   moment voor bijwerken is na  Hl  2018, icm de    de projecten waarop COrgerelateerd (bijvoorbeeld bepaald   voortgangsrapportage.    1unnlngvoordeel vertc:regen 1s. prncrs of unit) (5)      
  N•• ID)      

Totaal Score Niveau 2 A 25 25 25 
 

3. Het bedrijf heeh tijn el1en 
enn-1leverhruUt omgerekend naar C02 
emtnle(s}. 

3.A.1. Het bedrijf beschikt over een ulteewerkte 
actuele emlssu -inventaris voor haar 
scope l & 2 COa •emlsdes conform 
IS014064-l  voor het   bedrijf  en de 
projecten  waarop C01-cerelateerd 

,1unninRVoordeel vertcre1en  Is 

Jo 1201 
N•• ID) 

20 20 Voortian1sr;pportage H2 2016/jaar 2016 en H2 2017/ja.ar 2017 Is 
onderdeel van het Duurzaamheldwersla1. Hlerin Is ook een 
kop lingit1belconform ISO 14064-1 pargnaf 7.3 opgenomL>n 
Voor Hl 2016/Hl 2017 Is een apane voortg.ingsrapportage 
opgesteld 

• Smilrt Trackers boekhouding 
• CMP Hoofdstuk 312015) 

Voortgilngsrapponaaes 

Akkoord 20 

 3.A.2. De emissie-inventaris v.tn 3.A.1 Is door 
een Cl 1everlfleerd met tenminste ttn 
beperkte   mate  van tekertield. 

Ja,Jmlljk,(5) 
N••(DJ 

5 5 De huidige verifiatieverklarln1Is tijdens de ntveau 4 externe audit 
geldig verklaard voor de duur van het niveau 4 cenlflcaat.  Akkoo,d 5 

Totaal Score Niveau 3 A 25 25 2S 
 

4. Het bedrijf r.apporteen zijn C02· 
footprint confonn de ISO 14064·1 voor 
scope 1, 2 & 3. 

4.A.l . Het  bedrfJfheeft  aantoonbnrlnzkht In 
de meest materiéle emissies uit scope 3, 
en kan uit deze scope 3 emissies 
tenminste 2 analyses van GHG • 
genererende (ketens van) activiteiten 
voorleggen. 

Ja, bekfe wkfoen ,1an de 
gestekle eisen (15) 
Ja, 1 maar wel ruim boven 
de eisen (10) 
Ja, 2 wa.in,an 1 gering 
aanvullend Inzicht l10) 
Ja 2 belde gering aanvullend 
lnucht IS) 
N•• ID) 

15 1S Er is een nieuwe grove berekenin1 van Scope 3 emissies uitgevoerd 
over 2017. De memo meest materiële emissies Is hierdoor aak 
bijgewerkt. Het Inzicht in de rangorde Is niet gewijzigd. 

• Memo meest materU!fe emlui 2018 
• Scope 3 domlnantleanatyse 2017 
• Scope 3 dominantie -ana lyses  2011en 2014 
• Second opinion materialltellsanalyse Scope 
3 
- Keten.analyses viaiduct, kustsuppletle en 
wecverbredlng 

 15 

  

 4 .A.2. Bedrijf beschikt O\ler een 
kwaliteitsmanagement plan voor de 
Inventaris 

Jo (SI 
N•• ID) 

s s  • CMP Hoofdstuk 7  ' 
 4.A,3 Tenminste 1 van de analyses uit 4.A.1 

(scope 3) Is professioneel ondersteund 
of becommentuteerd door een ter zake 
alsbekwaam erl<end en onafhankelijk 
hnnlsinsOtuut 

Ja, instituut voldoet en 
ondersteunln1 c.q 
commentaar Is waardev 
IS) 
Nee , Instituut vmdoet mur 
ondersteunlnc c.q 
commentaar heeft geen 
waarde IOJ 
Nee, instituut voldoet niet 
IDJ 

5 s Alle ketenanalyses zijn opgesteld door Arcadis. Ketenanalyses viaduct, kustsupplet1e en 
wegverbreding 

Akkoord s 

Totaal Score Niveau 4 A 25 2S 2S 
 

1 lntet  van   toepassing 

 
 

1 jnlel  v.an toepassing 

 
 

1 Jnlet van toe pan  lng 

 
1 ! niet  van toepassing 

 
 

Totaal Score Niveau SA 0 25 

!'ibll:la-riu:,,._•, ..,,.. , _, V-2D0...,-\J"7-01 

0 



a- A-Gabana:,.a VWW lG 0.... IJ41.QI  

- ··•CO.  ....  -- - - 
 
 

Totaal Score Niveau 1 B 25 25 2S 
 

2 Het bedrijf beschikt aver een 
kwalitatief  beschreven  energie 
re ductle.ambhie 

28 1. Het bedrijf heeft een kwillltatlef 
omschreven doelstelllnc om energie te 
reduceren en heeft maalrqelen 
benoemd  VOOf  de projecten. 

J• (101 
Nee (Dl 

10 10  CMP Hoofdstuk S Akkoord 1 0 

2B2 Het bedrijf heeft el!n omschr n 
doelsteülnc voor gebruik van alternatieve 
bnindstoffen en/of 1ebrulk van croene 
stroom en heeft nlililtrecelen benoemd 
voor de projecten. 

Ja (101 
Nee (OJ 

10 10 Doelstelkng inkoop groene stroom en b1ob ndstof CMP Hoofdstuk S AkkOOfd 10 

2B3 De ene rcle· en reductiedoelstelling en de 
bijbehorende mutregelen zijn 
eedocumenteerd, geimplementeerd en 
eecommunlceerd ililn alle werknemers. 

l• (31 
Nee (0) 

3 3  CMP Hoofdstuk S Akkoord l 

2 B. 4. De reductledoelstelllng Is onderschreven 
door  hoger manacement. 

Ja (21 
Nee (Dl 

2 2   Akkoord 2 

TotHI Score Niveau 2 B 25 25 2S 
 

3 Het bedrijf beschikt over kwantitatieve 
C02  reductie doelstellln&en voor de  
etgen o, g:anlsatle 

38 1. Het bedrijf heeh een kwantltatleve 
reductie doelstellln1 voor scope 1 & 2 
emissie wn het bedrijf en de pro cten 
opceste  kf.  utt1edrukt  In  absolute 
1etallen of percentaces teT1 opzichte Viln 
een referentiejaar en binnen een 
vasteele1de tl)cbtermljn en hl!eft een 
bijbehorend plan Viln unpak opaesteld 
lnduslef  de te  nemen maatre1elen  In de 
,Drote cten. 

J• (lSJ 
Nee (Dl 

15 15 De doelstelling Is voric jaar opcehoogd MaatregeHijst Is 
bijgewerkt  voor 2018 

CMP Hoofdstuk S 
lngevutde  SKAO  Maatregellljst 

Akkoo,d 1S 

3.B.2. Het bedrijf heeft een energie 
mana1ementproeramma (conform ISO 
50001 of celljkwnnfi1) opgesteld, 
onderschreven door hoSer management, 
cecommunlceerd (Intern en extern) en 
celmplementeerd voor het bedrijf en de 
projecten waarop COreerelateerd 
eunninEVoordeel verkrrcen is. 

Ja volledlc 
gelmpll!mentel!rd (10) 
Nee (Dl 

10 10 Zie koppelingstabel In Hoofdstuk 10 van het CMP Hele huidlgl! CMP 
Is gepubliceerd. Nieuwe CMP moet no1 gepubliceerd na 
goedkeuring m het najaar Aandachtspunt Is dat de maatregelen 
worden beschreven In het nieuwe CMP 

CMP Akkoord 10 

Totilal Score Nlweau 3 B 25 zs 25 
 

4 . Het bedrijf beschikt aver een 4.B.1. Het bedrîjf heeft voor scope 3, op buis Ja, om\lilns doelstellln& 11 15 15  · CMP H6 De kwantitatieve doek.telUng voo, scope 3 10 
kwantitatieve C02 reductie  viln  2 analysH uit  4.A.1, C0 1  redu ctie ambitieus en tenminste    ontbree kt. Voor beide ketens is een  doelstellln1en YOOr een scope 1, 2 & 3  doelstelllncen 1efonnuleerd  of bedrijf wer1elljkbaar met  die van    reductlepl!rcenta1e opgenomen  ten op  C0 2-emln1 es.  heeft voor scope 3, op bu is van 2 sectorcenoten.(15)    zlchte Viln een  referl!ntlejaar zonder aan te    fflilterlê   le  GHG  • 1enererende !ketens Nee (D)    geven hoeveel de  kwantiteit In  het    van) activiteiten C01 reductie     betreffende  referentiejaar was. Hierdoor Is    doelstellln1en 1efo rmulee rd, Er is een     de omvang Viln de  doelstelling onduidelijk en    bijbehorend  plan van aanpak opgesteld     zijn 5 punten afgetrokken. Dat doelstellingen    induslef de te nemen maatre1elen .     benoemd zi,n voor scope 3 zijn ambitieus    Doelstelhncen  zijn uitgedrukt  In absolute     omdilt andere departementen nog met    eetallen of percenlilCet tl!n opzichte van     gestart zijn met  de implementatie van C02    een  referentlejailr en binnen een     PL    vast.e:elel!de termiin       

 
1. Hot bedri ondenoel<I mogelljl<heden 
v00< enersk!reductle . 

1 B.1 Het bednJI ondenoekt .iantoonbiMde 
m<>1elljkheden het energie verbruik te 
reduceren v.in het bedrijf en de 
projecten wurop CO,-.erel.iteerd 
aunnin--4eel  verkre1en  Is. 

l• (201 
Nee (DJ 

20 20 Geen projecten met co2-aere 1eerdcunnlnJVOOdeel. De moeetijkl! 
maatregehm worden doorlopend 1einventar1seerd, en zijn met 
name recent noa uU1ebretd In hart gebracht In verband met het 
offertetl'iJKt  Actuele lijst met  mutre1:elen moet nog In het 
nieuwe CMP worden \ferwerkt. 

- CMP Hoofd11uk 5 
- Eicel ' Maatre1elen    tbv C0 2· 
Managementpl.i•n 

Akkoord 20 

1 B. 2. Het bedrijf beschikt OYer een actueel 
versla11 van een onafhankelijke Interne 
controle voor het bedrijf en de projecten 
waarop  COr1erel.iteerd 
cunninll"Vl'lnrdeel verkre11n is. 

J• (SI 
Nee (Dl 

s s Opgesteld 1n Hl  2018 door Prlmum • Verslaa interne controle Akkoord s 

 



 

 4 8.2.  ! Het bedrijf npportttrt tenminste 
halfjaarlijks !intern én extern) de 
:voortcan1 ten opzichte van de 
1 doe lste lllncen voor het bedriJr en de 
projecten wnrup CDr11:erel;ateerd 
guMlngvaordeel  verkrecen   Is . 

J• (10} 
:J.a.uUJks ISI 
Nee (OI 

 10 IVoortgancsrapportilges besc.hlkbur  Volcende rilpp<H'tilCe na I 
afrondlnc Viln  Hl  2018 (Scope l ,  2 en 3J. De1enipponttrde 
voort1an1 op de Scope 3 doelen voor asfillt en drooc grondven.ec is 
nog beperl<t en niet gekwan tificee rd. Dit 1s een belangrijk 
aandachtspunt 

Voort& itng srapport..- e Hl 2016 
Duunaamheldsventac    2016 
Voortganesrilpportase H2 2016 Scope 3 
Voortgangsrapportage Hl 2017 
Ouunaamheldsverslag 2017 

De voortgitng m,b t. scope 1 en 2 
d lstelllngen wo,den  hatfjililrlljks 
ge rapporteerd . De voortgang m b t scope 3 
doelstellingen Is nog niet mogelijk. 
kwantlflcerine van het referentiejaar 
ontbreekt en monltorinc Is nog niet Ingericht. 

Totaal Scan! Niveau 4 B 20 25 10 
 

5 Het bedrijf r.apporteert structureel en 
op kwantitatieve wijze de  resultaten op 
de  C02  reductledoelstelllngen voor 
scope 1. 2 & 3 . 

S B 1 ! Het  bedrijf heelt voor sa,po 3, op basis    Ja (9} 
van de analyses uit 5.A.2, een str.ategie Jit, maar alleen C01--

reductJedoelstellln1en doelstellingen  met 
geformuleerd. Er is een bijbehorend plan  Jbehorend plan van 
van aanpak opgesteld induslef de te aanpak (6) 
nemen maatreeelen. Doelstellingen zijn Ja, maar alleen een 
uitcedrukt  in absolute getallen of strategie{41, Nee (Dl 
percentages  ten  opzichte vari een 
referentiejaar en biMen een vastgelegde 
tennir•· 

  Niet beoordeeld  niet van toepassing  

S.El.2   f Het  bedrijf rapporteert minimaal he per     Ja, emlssie-enventaris en  
jaar zijn emlssie-mventaris scope 1, 2 & 3 vooruitgang op de emissie 
gerel.ateerde C01 '"itmlssies (Intern en reductie doelstellin1en (SI 
eictern) alsmede de voorulteanc 1n Jit, enkel emissie-Inventaris 
reductiedoelstellingen, voor het  bedrijf       (5) 
en de projecten. Ja,J"rlljks(SI 

Nee(O} 

  Niet beootdeefd  met van 1oepassin1 

S B.3 1Het bedrijf slaaat erin de reductie Ja,helemaal  (8) 
doelstellln1en te  realiseren Nee 10:   Niet beoordeeld  niet nn toepassing 

Totaal Scon1 Niveau 5 8 25 25 

uil9Mftftak O!ltfa----lal - 
1  Het  bedrijf communiceert ad hocover   1 C.l. Het  bedrijf  communiceert aantoonbaar      Ja, minstens 2 maal per jaar 20 :zo CMP Hoofdstuk 9 Akk00<d 20 
ener1t1treductle beleid, Intern op ad  hoc basis over het 1201 

eneraiereductle beleid van hel bedriJf en  11, 1 mHI  per  jHr  (10 ) 
de projecten  waitrop COrcerelateerd         Nee(OI 
•unnlnwoonlll!I verkret1•n is. 

1.C.2 Het bedrijf communiceert aantoonbaar     Jit, minstens 2 mul  per JHr s s Website lenW Akkoord s 
extern op ad  hoc basis over het IS} 
eneralereductle beleid van het bedrijf  en  Nee (OI 
de prc,tect,m wnrop C01-cerelateerd 
unn1nrt1oordeel verkre..  n is. 

Totaal Score Niveau 1 C 25 25 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.l!la""'ffl'IU'.tA-IGab•...:ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal Score Niveau 2 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2S 25 25 

·-· v-    2a o-   n.r-tt 

2 He:t bedrijf commumceert minimaal 
intern en eventueel extern over haar 
enfftiebeleld 

2 C.l. Het bedrijf communiceert structureel 
lntem over hur energiebeleid voor het 
bedrijf  en  de  projecten. De 
communlatle omvat minima.il het 
enerelebeleîd en reductledoelstellincen 
van het bedri}f en de maatre1elen m 
projecten wnrop C01-gerelateer d 
110nnlnavoordeel verlcrer.en  Is. 

Ja, minstens 2 maal per Jaar 
(10} 
Ja, 1 maal per Jaar IS) 
Nee (O} 

10 10  CMP Hoofdstuk 9 Akkoord 10 

2 C.2. Het bedriJf heeft Jnuke C01 reductie e,en 
effectieve stuurcydus met toe1ewezen 
venntwoordelijkheden voor het  bedrijf 
en de projecten waarop CO,-aerelateerd 
gunnlngvoordeel verkreeen Is . 

Ver.intwoordelljkheden 
bekend en stuun:ydus 
1elmplementeerd 110} 
Venntwoordelljkheden 
toe1ewezen (5) 

CIO 10  CMP Hoofdstuk 7, 8 en 9 
Communkatleplan 

Aklc00<d 10 

2Cl Het bedrijf heeft de externe 
belan1hebbmden  geldentlnceerd   voor 
het bedrijf en de pruJecten waarop CO1• 
e;erel.iteerd  1unnlngvoordeel  verkregen 
Is , 

Ja (5} 
Nee (O} 

5 s CommumatN!plan ts ge.ictu.iltseerd Communo    tlepliln kkoo,d s 

 



StA110•1•md1l,._,.GAb--.!J1,11 V<IIW'1D[b:i:m.1J.07.c:I  

rwah fioek1 

1  Het bedrijf isop de hooate van sector   1.0 .1 Het bedrijf Is aantoonbaar op de hoogte 
... --, 

J• 1151 15 15  Benoemd in CMP maar ook op andere plekken, zoals In het 
document Spoor 1 Memo Organlsatlescan 

CMP HlO Akkoord 15 
en / of ketenmltlatleven . van sector- en/of ketenlnltlatieven op     Nee(OI 

het gebied van C0 1 reductie die in 
belangrijke mate verband houden mei 
de nf"mectennortefeullle 

3. Het bedrijf communiceert Intern en 
extern over haar carbon footprint en 
reductie doelstellln1len). 

3.C.L Het bedrijf communiceert structureel 
intern én extern over de COa footprint 
(scope 1 & 2 emissies) en de 
kwantitatieve reductiedoelstelling(en) 
van het bedrijf en de maatr!eelen In 
projecten  waarop COrgerelateerd 
gunnin1 voordeel vertcregen Is. De 
communicatie omvat minimaal het 
energlebe ld  en de 
reductiedoelstellingen van het bedrijf en 
de hierboven genoemde maatregelen , 
mogelijkheden voor indivldue bijdrage, 
informatie betreffende het huldie; 
energiegebruik en trends binnen het 
bedrijf en de projecten 

Ja, minstens 2 maal per jaar 
1201 
Ja, 1  maal  per jaar (10) 
NeelOJ 

20 20  - Website lenW 
- Voortgangsrapportages en 
Duurzaamheidsverslagen 

Akkoord 20 

3.C.2. 
 
 
 
 
 
 

l 

Het bedrijf beschikt over een 
gedocumenteerd intern in extern 
communicatieplan met vastgelegde 
taken, verantwoordelijkheden en wijzen 
van communicatie voor het bedrijf en de 
projecten waarop C0 1 -gerelatee rd 
"unninnvoordeel verkre•en Is. 

Ja, aantoonbaar IS) 
Nee lOJ 

5 5  Communicatieplan Akkoord 5 

Totaal Score Niveau 3 C 25 25 2-- 5 
 

4. Het bedrijf onderhoudt dloloo& mei 
partijen binnen overheid en NGO's over 
haar C02 reductiedoelstelling en 
strategie 

14 C.l. Het bedrijf kan aantonen dat zJj een Ja, voldoet aan minimum 
reguliere (tenminste 2 x per jaar) dialoog  criteria (20) 
onderhoudt met belanghebbenden Ja, 1  belanghebbende, 2x 
binnen overheid en NGO 's lmlnlmaal 2) jaar 15) 
over haar co, reductledoelstelllns en Nee ID) 
strategie voor het bedrijf en de 

roJecten. 

20 20 ja a. DIM, Netwerkdaa najaar 2017   Er zijn 3 activiteiten ceorganlseerd waarvan 
er 1 mo1ellJk aan te merken Is als dlaloos op 
directieniveau. Het Is noe onduldelljk of 
daarbljeen onafhankelijke deskundige 
volgens de richtlijnen van SKAO betrokken 
was. 

4.C. 2. Het bedrijf kan aantonen dat de door IJa, aantoonbaar (5) 
'overhekl en/of NGO geformuleerde Nee IOJ 
punten van zore over het bedrijf en de 
projecten zl}n geTdentlflceerd en 
eadresseerd. 

  Diverse verslagen waarin de verbeterpunten worden benoemd en, 
opgevolgd. 

. ve rslas Netwerkdag 
• Vervole Netwerkdag 

Er 1, een verslag van de netwerkdag 
aanwezig. Op welke wijze de ceformuleerde 
punten zijn opgepakt Is niet bekend. 
Publicatie In een vak- of brancheblad heeft 
niet .e laats 1 evonden. 

Totaal Score Niveau 4 C 25 25 
 

5 Het bedrijf commlteert'Zich 
publiekelijk aan C02 emlsste reductie 
proeramma van overhekl of NGO 

S.C.1 IHet bedrijf kan aantonen dat zij zich 
publiekelijk heeft gecommitteerd aan 
een co, -emissie reductie programma 
jvan overheid en of NGO voor zowel het 
bedr11f als de projecten. 

Ntet beoordee ld. 

5.C.2 llzle 5.C.11 meer don één Niet beoordeeld 

INlet beoordeeld 

Ja, aan eên programma 
(101 

10 niet van 1oepi1Ssing 

niet v.an toepassing 

5.C.3 fHet bedrijf communiceert structureel 
(minimaal 2x per jaar) Intern en extern 
over haar C0 1 footprlnt !scope 1, 2 & 3) 
en de kwantitatieve 
reductiedoelstellingen voor het  bedrijf 
en de maatregelen In projecten die met 
C01 gerelateerd gunnlngvoordeel 
ivertregen zijn. De communicatie omvat 
minimaal het energiebeleid en de 
reductiedoelstellingen van het bedrijf en 
,de bovengenoemde maatregelen, 
maeelljkheden voor Individuele bijdrage, 
Informatie betreffende het huldig 
energiegebruik en trends binnen het 
bedrijf en de projecten. 

Totaal Score Niveau SC 

10 niet van toep.assing 

2S 



 

5      !Niet beoordeekt 1 lnitt  van toep.assing 

5       !Niet beoordeeld 1 lnlel van toep.asslng 

5 Niet btoordeeld niet van tat!pass lng 
1 

5 Niet beoordeeld niet van toe-p.asslng 

!Niet beoordeeld 1 ! nie t  van toepassing 

75 0 

- 
- 

 
 
 
 

 1 D.2 Sector- en ketenlnltl.tt/even. en hoe deze 
verband houden met  de bedrijfsvoering 
en de projectenportefeullle, zijn 
besproken in manar:ementoverleg. 

Ja en  vervolract/es zijn 
1•pland (10) 
Ja (5) 
N..  (O) 

10 10 O a  onden:frel van dk'edJebeoordeNnc CMPHJO Akkoord 10 

Totaal Score Niveau 1 0 25 25 2S 
 

2. Het bedrijf neem passief deel aan 
Initiatieven rond de reductie v.an C02 in 
desector of daarbuiten. 

2.D.1. Het bedrijf neemt passief deel aan 
minimaal êên (sector of keten) initiatief 
dat In belancriJke mate verband houdt 
met de projectenponefeullle, door 
inschriMnc en/of betaling van 
contributie of sponsorin,:. 

Ja (20) 
Nff(O) 

20 20 Voldaan door 3 0 CMP HlO Akkoord 20 

2.D.2. Het bedrijf neemt (beperkt) actief deel tn 
een sector- of ketenlnitlatlef dat In 
belangrijkl' mate verband houdt met de 
projectenporte feu ille . 

Ja, act,es/lnlllatleven 111n 1n 
uitvoering of zijn op korte 
termijn (binnen 6 maanden) 
b•pland (10) 
N•• IO) 

5 5 Vold.u 1n door 3 O CMP HlO Akk00<d 5 

Totaal Score NIVHU 20 25 15 2S 
 

3. He:t bedrijf neem actief deel  aan 3.D.1. Actieve deelname aan minimaal êën Ja, actles/lnltlalieven tljn m 20 20 Green Deal Duurzaam GWW CMP HlO Akkoord 20 
nltlatleven rond de reductie van C02 In  (sector of kelen) Initiatief  op  het gebied ultvorring (20)       de  stt1or of daarbuite n.  van C0 1 reductie in de Ja,  acties/Initiatieven  zijn  op         projectenportefeutlle door mktdel van korte termijn (binnen 6         aantoonbare  deelname  Ml werkgroepen, m"ndrn) c•piand (15)         het  publiekelijk uitdragen van het N..  (O)         Initiatief en/of het aanleveren van          Informatie aan  het Initiatief        
 3.D. 2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek 

budRet vriie.emaakt 
Ja (5) 
N•• IO) 

s 5 Bewi}slast met  getoetst, verwachting Is dat  deze wel aanwe1i11s  Akkoord 5 

Totaal Score: Niveau 3 0 25 25 25 
 

4. Het bedrijf neemt initiatief tot het 
ontwlkkellngsprojecten die de sector 
fadllteren in C02 reductie. 

4.0.1. Het bedrijf kan aantonen dat 1iJ 
inltlallefnemer Is van 
ontwlkkellncsprojecten ette  de   sector .,.J 
de tutvoertng van projecten fadJHeren In 
COi reductie door het verbinden v.an de 
bedrijfsn.a.am aan het Initiat ief, door 
publicaties, door  bevestlclng van  mede- 
In itiat ief nemers , 

Ja (20) 
N•• (0) 

JO 20 Ontwlkkelpro,ect 1s het gebru ilc van C02Pl b1J ICT aanbestedingen 
Dit h: onderdeel van het plan MVI. Een separaat Plan van Aanpak 
voor  het  ontwikkelproject  ontbreekt  nog   Er heeh  nog geen 
halfJaa rtiJkse  pubUc.atle plaats,: onden 

 Akkoord JO 

4.D. 2. Het bedrijf heeft htervoor een spedfiek 
budget vrt)&emaakt 

Ja IS) 
N••IO) 

5 s Bewijst.ast niet getoetst, verw;ach11n1 Is dat deze wel H nwe111 k..  Akkoord s 

Totaal Score Niveau 4 0 15 25 15 
 

5. Het bedriJf n••mt acti•f d"l  In h•t   ,      5.D.1   r•t    brdrlJI kan aanton•n dat h•t actief   11' (5) 
op1etten van een  sectorbreed  COi - betrokken is bij het op1etten v;an een N•• IOI 
emissie reductleprosramma In sectorbreed CO, -emlssle 
u  menwe r\:inc mei  ov«hekf  en of  NGO . reductieproeramm;a   NI Silmenwerklng 

mei de overheid en of NGO; en dat een 
relevante bijdrage daaraan wordt 
1eleverd binnen de uitvoerinc van 

ro' eten. 
5.D.2    Het bedrijf heeh hiervoor een specifiek     Ja (5) 

bud1et vrtjcem.a.ikt. N•• IO) 
S D. 3 Het bedrijf is eigenaar/ontwikkelaar v.in 

documenten  waaruit  bll   t: 
5D31 datminimaal 2 of meerdere Yiln deze 

stukkenzl   0     esteld door het bedri f 
5D32 d.at mklimaal 1 overheldsoriaan en of 

minimaal 1 NGO en mlnknaal 2 .andere 
bedrtjVen betrokken zijn bij het 
reductieprosrilmma. 

5D4       dat•rmlnlmum·•ntljds-cerolat"rd•        Ja (5 
reductie-eisen In .absolute of relatieve zin  Nee IO) 

 

                              0 

 
 
 

stat-  •-t,._G.m•ut,M ...,.., v-     1D  0-.       1Hlf.11J 



 

Zelfevaluatie  uitgevoerd  door IenW 
 
 
 

Voorafgaand aan de interne audit heeft het C02PL-team een zelfevaluatie uitgevoerd. 
Hieronder zijn de resultaten hiervan aangegeven in een   score-matrix. 

 
 

- 
 

niveau 
 

scorre 
 

min eis 

- gewogen 
max eis 

 gewogen 
score 

 
A 1 25 20 25 " 

8 

 10 
40% ;, 

3 
25 
25 

20 
20 

1:5 
:zr; 

10 
10 

 4 25 2.0 25 p  
1 10 

  0 ;m 23   0 

 
B .l 25 20 2i:; f,  7,5 
30% l. 25 20 15 6  7,5 

 3 25 20 i:;   7,5 

 4 

s 
20 20 '5   6 
0 20 tS 0 

 
C .l 25 .?O ., 1  5 
20% l 25 

25 
2., 
20 

L5 

...,-)
 

  5 
5 

  25 FJ l:.J   5 
  

) 0  :,.-;   0 

 
D 25 '(I )t;   2,5 
10% 25 10 l   2,5 

 25 
15 

.'0 
o 

l 
!. 

  2,5 
1,5 

 0 1û    0 
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niveau 

 
Score A B C 

Gewogel'} score 
D Eis 

elk 
onderdeel? 

Niveau 
behaald? 

1 
2 
3 
4 
5 

25 
25 
25 

22,5 
0 

12 

JA! 
JA! 
JA! 
NEE 
NEE 



 

Zelfevaluatie  uitgevoerd  door interne auditors 
 
 
 

De interne auditors hebben op basis van de analyse van de documenten (zie   bijlage 
2) en na overleg met het C02PL-team  ook de scorematrix  ingevuld. 

 
 

nîveau 
 

sc;ore 
 

min eis 
 

max 
gewogen 

eis 
gewogen 

score 
 
A 
40% 

1 
2 

25 
25 

20 
20 

25 
-_:,, 

8 
); 

10 
10 

 3 25 tO 25  10 

 4 
s 

25 
0 

20 25 
25 

8 
8 

10 
0 

 
B 1 25 20 25 6 7,5 
30% 2 25 20 25  7,5 

 3 25 ?.O 25 6 7,5 
 .•,' 10 20 25 0 6 
 -C· 0 20 25  

1" 0 

 
C 1 25    5 
20% 2 25 20 25 4 5 

 3 25 20 25 •I 5 
 4 0 20 2S J 0 
 5 0 20 25 l', 0 

 
D ' 25 20 ,_:, ; 2,5 
10% 2 

-l 

25 
25 

2(1 

,W 2,-5 -) 

' 
2 

2,5 
2,5 

 i 15 2.0 25 .c. 1,5 
 r.. 0  25  0 

 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
Score 

 
Eis 

elk 
onderdeel? 

Niveau 
behaald? 

niveau  Gewogen score    
 1  25 JA!  
 2  25 JA!  
 3  25 JA!  
 4  14,5 NEE  
 5  0 ) NEE  
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Bijlage 4 Geraadpleegde documentatie 
 
 
 

2018-05-30  SKAO Maatregelenljst IenW 2018 
180413  Offerte Energieneutrale Netwerken IenW  -  definitief 
280529 concept-memo energiemaatregelen tbv C02-reductie in 2020 V7 
20180516 Interne  Controle  C02-Prestatieladder  2018 lenW 
20180525 Zelfbeoordeling C02-Prestatieladder 2018 - IenW RWS 
Basistabel  reductiemaatregelen v18okt 
Broeikasgas  verificatieverklaring 2015 
C02-managementplan  2018-2019 
Communicatieplan C02PL 2017-2018 
Communicatie-uitingen IenW en RWS C02PL 2017-2018 
Directiebeoordeling IenW  2018 
Duurzaam IenM - OIM adviesrapport - mei 2017 
Ketenanalyse  Kustsuppletie  defintief 
Ketenanalyse  Viaduct  A59 20170316_definitief 
Ketenanalyse wegverbreeding A4 16032017 definitief voor externe publicatie 
Koppelingstabel documenten  interne audit 
Memo meest materiele Scope 3 emissies - IenM RWS_concept 2018 
Verslag Netwerkdag Energie en Klimaat 2017 
Vervolgacties  interne audit C02PL IenW2017 
Voortgangsrapportage C02-emissies Ministerie IenM januari-juni 2017 
AP_I &W_C0 2 3.0 Niveau 4_2017-11-09 71222527 _V2_1 
Checklist_Ministerie I &_C02 3.0 Niveau 4_2017-ll -09_71222527_Vl _ l 
Monitoringsytematiek scope 3 v010 gedeeld  20180226 
Rap-F1_I&W_C02 3.0 Niveau4 _2017-11 -09_71222527-V2 _1 
Rap-F2_Ministerie I &_C02 3.0 Niveau 4_2017-11-09_71222527_Vl _ l 
Score_Ministerie I  &_C02 3.0 Niveau 4_2017-09- 11_71222527 _Vl 
Svz  ontwikkelproject 20180530 
Beheer en Onderhoud SLA 2018 - 2021 Overeenkomst 
Factsheet Strategie Energieneutraal IenW 
Handboek C02 Prestatieladder 3.0 
Jaarra pport age-be drijfsvoering -rij k-2017 
Kenniskaart 
Praktische Gids voor bedrijven deel 1 
Praktische gids voor bedrijven deel  2 
Rapport  Strategie IenW Energie-  en klimaatneutraal 
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