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1. Algemene organisatie gegevens. 
 
Naam organisatie MABA Waterland BV
Naam algemeen directeur Dhr. B. Pronk
Bezoekadres Signaal 37
Postcode, plaats 1446 WT Purmerend
  
Aantal vestigingen 1 
  
Aantal werknemers 6 
Management 1 
Leidinggevend 1 
Operationeel 4 
Overig  1 
  
Toelichting - 

 
Korte algemene beschrijving van de organisatie en organisatiestructuur
MABA Waterland is een onderneming die ontzorging hoog in het vaandel heeft. Op de vlakken 
waarin MABA Waterland actief is het doel om de klant volledig te ontzorgen.  
Binnen de organisatie is dhr. B. Pronk directeur en eigenaar van het bedrijf.

 
Korte algemene beschrijving van het CO2-managementsysteem
Het systeem wordt digitaal bijgehouden door mevr. D. van Raaij en mevr. R. Houwen. Het systeem 
wordt in Excel bijgehouden middels uitdraaien van tankpassen van MKB en facturen van 
energieleveranciers. 

 
Wijzigingen ten opzichte van de vorige audit die relevant zijn voor het kwaliteitssysteem
Het betreft een initiële audit. 
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2. Audit gegevens 
 
CO2-Prestatieladder 3.1 Vaste scope: CO2 bewust certificatie niveau 3
Scope Het realiseren en beheren van constructies in de grond-, weg- en 

waterbouw
Indien de scope hier vermeld staat, is hij door Aboma Certificering positief beoordeeld.  
IAF en NACE code IAF28/F42.11

 
Datum fase 1 onderzoek / documenten 
onderzoek bij her audit.

9 december 2021 

Eventueel datum follow-up n.v.t.
Naam Lead auditor Patrick van Dorst
Naam auditor n.v.t.
Fase 1 is wel op locatie uitgevoerd. Motivatie 
indien niet. 

n.v.t. 

Hebben remote audittechnieken een bijzondere invloed gehad op de effectiviteit 
en de audit/doelstellingen/criteria? (Bij “ja” welke invloed)

Nee 

Versie van het handboek van de klant Gecombineerd met ISO en VCA versie R5.2 d.d. 08-
12-2021

9 
Datum fase 2 onderzoek 9 en 10 december 2021
Eventueel datum follow-up 20 januari 2022 – follow-up naar aanleiding van klacht 

SKAO
Naam Lead auditor Patrick van Dorst
Naam auditor n.v.t.
Wat zijn de eventuele significante en 
relevante afwijkingen van het auditplan en/of 
het auditprogramma? 

n.v.t. 

Hebben remote audittechnieken een bijzondere invloed gehad op de effectiviteit 
en de audit/doelstellingen/criteria? (Bij “ja” welke invloed)

Nee 

Versie van het handboek van de klant Gecombineerd met ISO en VCA versie R5.2 d.d. 08-
12-2021
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Voor deze audit zijn de volgende organisaties- en operationele locaties bezocht 
Beschrijving Plaats 
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MABA Waterland Purmerend ☒ ☒ ☐ ☐

Dwaalpark Hoorn ☐ ☒ ☐ ☐

Klaproos 84 Hoorn ☐ ☒ ☐ ☐

 
Voor deze audit zijn de volgende functionarissen geïnterviewd
Naam Functie 
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Dhr. B. Pronk Directeur ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒

Financiële administratie ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒

KVGM-functionaris ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒

Mevr. R. Houwen Extern adviseur ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Dhr. T. Kramer Operationeel medewerker (ZZP) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Dhr. S. de Wildt Operationeel medewerker (ZZP) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Dhr. J. Otsen Operationeel medewerker ☐ ☒  ☐  ☐  ☐ ☐ 
Dhr. M. Bol Operationeel medewerker ☐ ☒  ☐  ☐  ☐ ☐ 
Dhr. J. van den Berg ZZP ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
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3.  Algemene informatie CO2-prestatieladder 
3.1 Algemene informatie CO2-prestatieladder 
Algemene informatie CO2-prestatieladder
Portfolio 

 

Boundary De boundary is omschreven in het handboek van de organisatie: 

Omvang organisatie Klein. De totale uitstoot van de organisatie bedraagt: 58.7 ton CO2. Hiervan 
betreft 0 ton CO2 voor kantoren en gebouwen en 58.7 ton CO2 voor 
projecten. 

KvK 69111235, met als bestuurder dhr. B.P. Pronk
Afdracht aan SKAO Ja, gezien is de factuur van d.d. 01-12-2021 met factuurnummer 2021.1453.
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Interne audit Gezien interne audit van d.d. 02-12-2021 uitgevoerd door mevr. R. Houwen. 

Er is tevens een self-assessment uitgevoerd met punten score en motivatie 
van de score. Hieruit is gebleken dat het beoogde ladderniveau is bereikt.

Directiebeoordeling Gezien is de uitgevoerde directiebeoordeling van d.d. 02-12-2021. De 
directiebeoordeling voldoet aan de gestelde eisen. Opgenomen zijn onder 
andere de doelstellingen voor scope 1 en 2, met de te treffen maatregelen.

Lijst onderaannemers Niet van toepassing, het betreft een audit voor trede 3. 
Lijst projecten met 
gunningsvoordeel 

Niet van toepassing, er zijn geen projecten met gunningsvoordeel geweest 
in 2020. 

Website: http://www.mabawaterland.nl/co2-prestatieladder/
Eis  
Bereikbaar op organisatienaam en via zoekterm CO2-prestatieladder Ja 
1 website met daarin waar nodig verwijzingen via weblinks Ja 
Volledige kopieën van uitgereikte certificaten (certificeringscertificaat) N.v.t. (alleen initieel)
Publicatie eigen website (3.B.1;4.B.2; 5.B.2; 3.C.1; 5.C.1; 3.D.1; 4.D.1; 5.D.1) Ja 
Publicatie website SKAO (4.A.1; 3.D.1; 4.D.1; 5.D.3) N.v.t. 
Bovengenoemde informatie actueel? Ja, d.d. 09-12-2021
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Publicatie SKAO: 

 

 
 
 
 
Maatregelenlijst: 
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3.2 Steekproef en risico beoordeling1 
 

Systeem verandert of nieuwe verantwoordelijke Nee
Complex bedrijf Nee

 

Emissie 
Groote 
CO2 

Data verzameling 
Risico op 
fouten

 
Beoordeling bij 

  Overzichten 
leverancier 

Aannames Zelf opgemeten 
  INI / 

Her 
S1 S2 Her 

    Digitaal Mens    
Brandstof 54 x - - - Groot x x x x
Gas 0 x - - - Klein x x x x
Elektra 0 x - - - Klein x x x x

 
Onderbouwing 
De organisatie maakt gebruik van 100% Nederlandse groene stoom van Nederlandse Wind van 
NLE, hierdoor is de uitstoot van nul ton CO2. De organisatie is niet aangesloten op het gas, 
waardoor ook hiervan een uitstoot van nul ton CO2 betreft. Brandstof wordt middels tankpassen van 
MKB-brandstof bijgehouden. 

 
Beoordeel het risico op basis van: 

1. Laag (Veel zekerheid in de berekeningen en kleine deel van de footprint). 
2. Midden ((Veel zekerheid in de berekeningen en groot deel van de footprint). 
3. Hoog (Veel onzekerheid in de berekeningen en kleine/groot deel van de footprint). 

 
Rekening houden met het volgende voor de bepaling van het risico: 
 Bij een initiële audit dient er een steekproef gehouden te worden op alle emissies 
 Als de waardes niet uit overzichten komen van leveranciers kun je aannemen dat de kans op 

fouten groter is. Hierdoor dient hier beter controle op te worden gehouden. Indien er schattingen 
zijn gemaakt beoordeel voor jezelf of de onderbouwing van de klant logisch is. 

 Indien er bij een vorige ladder beoordeling fouten in de berekeningen zijn gevonden dienen deze 
emissies het jaar erna weer te worden gecontroleerd. 

 Bij de wijzigingen in het systeem of verantwoordelijken dient er een extra grote steekproef te 
worden gehouden. 

 
 
 
 

 
1 Risico en steekproef beoordeling Handboek 3.1 vraag 3.A.2 op basis van de ISO14064-3 §A.4.3.2.3. 
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4. Bevindingen rapportage 
 
A. Inzicht 
 

ID Aspect/Invals
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Onderbouwing / toelichting 

1A Organisatie/ 
inschrijver 
heeft 
gedeeltelijk 
inzicht in 
energie 
verbruik. 

Doelstelling: De organisatie weet welke soorten energie gebruikt worden. 
1.A.1. Identificatie en analyse van 
energiestromen van de organisatie 
en de projecten waarop CO₂-
gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is, zijn gebeurd.  

Volledig (10)  
Meest materiele 
stroom (5) 
Nee (0)  

10  10 Energiestromen geïdentificeerd voor organisatie. 
Alle energiestromen zijn geïdentificeerd in het Excel document “MBW Milieuprestaties 
CO2 scope_011220.xlsx”. Opgenomen zijn de volgende energiestromen: 

 100% Groene stroom, 
 Diesel 
 Benzine 

 CNG 
Energiestromen geïdentificeerd op projecten met gunningvoordeel en wijken deze af 
van de bestaande lijst met energiestromen. 
Niet van toepassing. 

1.A.2. Alle energiestromen van de 
organisatie en de projecten waarop 
CO₂-gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is, zijn aantoonbaar in 
kaart gebracht.  

Ja, duidelijk 
gedocumenteerd 
(10)  
Eén 
energiestroom (5)  
Nee (0)  

10  10 Energiestromen geïdentificeerd en in kaart gebracht tussen de betrokken 
organisatieonderdelen in verband gelegd door middel van een lijst of diagram. 
Alle energiestromen zijn in kaart gebracht in een lijst in het Excel document “MBW 
Milieuprestaties CO2 scope_011220.xlsx”. 
Is er kwalitatieve indicatie van de grootte van de energiestroom. 

De grootte van de energiestromen zijn gebaseerd op gegevens verkregen uit facturen 
van tankpassen en energieleverancier. 
Is het overzicht nog actueel in verband met nieuwe projecten met gunningsvoordeel of 
verandering van de projectportefeuille? 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 

1.A.3. Deze lijst wordt regelmatig 
opgevolgd en actueel gehouden.  

Ja, jaarlijks (5) 
Nee (0)  

5  5 Wordt de lijst onder 1.A.2. regelmatig opgevolgd en actueel gehouden? 
De lijst in het Excel document “MBW Milieuprestaties CO2 scope_011220.xlsx” wordt 
twee keer per jaar bijgehouden. 
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Onderbouwing / toelichting 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 1A 
minimale score = 
20 

25 25  

2A Organisatie/i
nschrijver 
heeft inzicht 
in eigen 
energieverbr
uik. 

Doelstelling: De organisatie weet per soort energie hoeveel er wordt gebruikt, gedifferentieerd naar de verschillende activiteiten van de organisatie. 
2.A.1. Alle energiestromen van de 
organisatie en de projecten waarop 
CO₂-gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is, zijn kwantitatief in kaart 
gebracht.  

Ja, duidelijk 
gedocumenteerd 
(15)  
Eén 
energiestroom (5)  
Nee (0)  

10  10 Zijn de energiebronnen (1.A.1.)-op de lijst volledig (compleet) en zijn de schattingen 
plausibel? 
De lijst met energie bronnen zoals opgenomen in het Excel document “MBW 
Milieuprestaties CO2 scope_011220.xlsx” is volledig. Tijdens de rondgang door het 
bedrijf is geconstateerd dat de organisatie geen gebruik maakt van gas. Voor stroom 
maakt men gebruik van 100% Nederlandse groene stroom. 
 
Tijdens de rondgang door het bedrijf zijn geen andere energiebronnen geconstateerd 
dan opgenomen in het Excel-document. 
Is er inspanning geleverd om het inzicht gaandeweg te verbeteren door schattingen te 
vervangen door verbruiksgegevens van de organisatie, en incomplete data aan te 
vullen? 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 
Is de (middels een steekproef) toewijzing van energiehoeveelheden aan projecten en 
van de voorgeschreven methodes op de juiste wijze gevolgd? 
Niet van toepassing. 

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

Ja, tenminste 
jaarlijks (5)  
Nee (0)  

5  5 Zijn de verbruikscijfers volledig (2.A.1) en compleet (in verband met veranderingen in 
projecten of organisatie)? (controle via de facturen). 
Tijdens de audit is geconstateerd dat de verbruiksgegevens volledig en compleet zijn. 
Als steekproef zijn gezien: 
 
Gas en elektra: 
Verbruiksgegevens van gas en elektra worden verkregen middels facturen van de 
energieleverancier. Tijdens de audit is geconstateerd dat de organisatie gebruik maakt 
van 100% Nederlandse groene stroom. De organisatie heeft hiervoor een contact met 
NLE voor Nederlandse wind. Tijdens de audit is de website hier.nu gecheckt ter 
verificatie. Hieruit is gebleken dat de stroom 100% afkomstig uit Nederlandse wind. 
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Onderbouwing / toelichting 

 
Tijdens de controle van de facturen van MKB-brandstof zijn geen noemenswaardige 
afwijkingen geconstateerd. 
 
Brandstof: 
De gegevens van brandstoffen worden verkregen via uitdraaien van tankpassen van 
MKB-brandstof. Ter verificatie van de footprint gezien: 

 Gezien factuur MKB brandstof januari d.d. 31-01-2020 
 Gezien factuur MKB brandstof maart d.d. 31-03-2020 
 Gezien factuur MBK brandstof mei d.d. 31-05-2020 

 Gezien factuur MKB brandstof juni d.d. 30-06-2020 
 Gezien factuur MKB brandstof augustus d.d. 31-08-2020 
 Gezien factuur MKB brandstofstof december d.d. 31-12-2020 

 
Tijdens de controle van de facturen van MKB-brandstof zijn geen noemenswaardige 
afwijkingen geconstateerd. 
Zijn de gemaakte schattingen plausibel? 
Er is geen sprake van schattingen. De organisatie heeft gebruik gemaakt van 
werkelijke gegevens uit facturen van tankpassen en energieleveranciers.  
De aanwezigheid van de gedocumenteerde vereiste documentatie en berekeningen 
ter onderbouwing van de kwantificering. 
Alle benodigde documentatie ter onderbouwing van de kwantificering van de footprint 
is aanwezig. De documenten bestonden onder andere uit: facturen van 
energieleverancier en uitdraaien van de tankpassen van MKB-brandstof. 

2.A.3. De organisatie beschikt over 
een actuele energiebeoordeling voor 
de organisatie en de projecten 
waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is.  

Ja (10)  
Ja, doch slechts 
partieel 
(bijvoorbeeld 
bepaald proces of 
unit) (5)  
Nee (0)  

10  10 Is de energiebeoordeling actueel en opgebouwd aan de hand van de ISO 50001 
§4.4.3.? 
Tijdens de audit is geconstateerd dat de energiebeoordeling volledig en actueel 
betreft. Tevens is deze opgebouwd volgens de eisen van de ISO50001 paragraaf 
4.4.3. 
Zijn de geïdentificeerde verbeterpunten van het jaar daarvoor en uit de actuele interne 
controle van eis 1.B.2 opgepakt en opgevolgd? 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 
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Onderbouwing / toelichting 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 2A 
minimale score = 
20  

25  25  

3A Organisatie/ 
inschrijver 
heeft haar 
eigen 
energieverbr
uik 
omgerekend 
naar CO₂-
emissie(s). 

Doelstelling: De organisatie heeft een CO2-administratie, waarbij geen discussie is over de hoeveelheden en over de berekeningswijze. De organisatie heeft inzicht 
in de belangrijkste aangrijpingspunten voor de reductie-aanpak. 
3.A.1. De organisatie beschikt over 
een uitgewerkte actuele emissie-
inventaris voor haar scope 1 & 2 
CO₂ -emissies conform ISO 14064-1 
voor de organisatie en de projecten 
waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is.  

Ja (15)  
Nee (0)  

15 15 Er is een emissie-inventaris aanwezig die actueel is (tot maximaal 15 
kalendermaanden na afloop van het jaar waarover de emissies worden gerapporteerd) 
De emissie-inventarisatie is opgenomen in het Excel document “MBW Milieuprestaties 
CO2 scope_011220.xlsx”. In het document MBW_CO2 emissiefactoren 
rapportages_R2_081221 is aangegeven dat het basisjaar 2020 betreft en dit ook het 
jaar is waarover de rapportage gaat. 
De emissie-inventaris voldoet aan de genoemde punten uit §9.3.1 van ISO 14064-1. 

Tijdens de audit is aantoonbaar gemaakt dat het Excel document “MBW 
Milieuprestaties CO2 scope_011220.xlsx” en het document MBW_CO2 
emissiefactoren rapportages_R2_081221 is aangegeven dat het basisjaar voldoen aan 
de gestelde eisen zoals beschreven in paragraaf 9.3.1 van de ISO14064-1. 
De emissie-inventaris is compleet en bevat alle materiële emissies van de 
energiestromen (uit eis 2.A). 
Tijdens de rondgang door het bedrijf zijn geen zijn geen afwijkingen geconstateerd ten 
opzichte van de emissie-inventaris. 
De actuele emissie-inventaris is gebaseerd op de werkelijke energieverbruik cijfers van 
dat jaar. 
De gegevens welke zijn ingevoerd in het Excel document “MBW Milieuprestaties CO2 
scope_011220.xlsx” zijn afkomstig van facturen van de energieleverancier en 
verkregen overzichten van de tankpassen van MKB brandstof. 
Zijn de CO2-emissiefactoren juist toegepast? 
Tijdens de controle van de emissie-inventarisatie met de website  
https://www.co2emissiefactoren.nl is vastgesteld dat de juiste emissiefactoren zijn 
gebruikt. 
Is de scope-indeling en berekening juist en is de emissie-inventaris uitgesplitst naar 
verschillende energiestromen (zie eis 1.A.1 en 2.A.1 voor het benodigde detailniveau)? 
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Onderbouwing / toelichting 

Tijdens de controle van het Excel document “MBW Milieuprestaties CO2 
scope_011220.xlsx” is geconstateerd dat de scope-indeling en berekeningen juist zijn. 
Dekt de CO2-emissie-inventaris alle organisatieonderdelen en activiteiten die vallen 
binnen de boundary zoals vermeld op het CO2-bewust Certificaat? 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 
Er heeft aantoonbare verbetering van de data plaatsgevonden ten opzichte van de 
vorige emissie-inventaris. 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 
Zijn de verbeterpunten uit de vorige ladderbeoordeling en de energiebeoordeling 
opgepakt en doorgevoerd? 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 
Is de onderbouwing van de eventuele verschillen in CO2-emissiefactoren, methoden 
en gerapporteerde emissies ten opzichte van de vorige emissie-inventaris correct? 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 

3.A.2. De emissie-inventaris van 
3.A.1 is door een CI geverifieerd met 
tenminste een beperkte mate van 
zekerheid [door de laderCI controle 
op de inventarisatie aan de eisen 
zoals hiernaast gesteld] 

Ja, jaarlijks (10) 
Nee (0)  

10  10 De emissie-inventaris opgesteld conform ISO 14064-1 §9.3.1 a t/m t moet een 
beperkte mate van gerechtvaardigd vertrouwen uitspreken. 
Tijdens de audit is aantoonbaar gemaakt dat het Excel document “MBW 
Milieuprestaties CO2 scope_011220.xlsx” en het document MBW_CO2 
emissiefactoren rapportages_R2_081221 is aangegeven dat het basisjaar voldoen aan 
de gestelde eisen zoals beschreven in paragraaf 9.3.1 van de ISO14064-1.De auditor 
is van mening dat de rapportage van de emissie-inventarisatie gerechtvaardigd 
vertrouwen uitspreekt. 
Zijn de gebruikte CO2-emissiefactoren voorzien van bronvermelding? 
In het Excel document “MBW Milieuprestaties CO2 scope_011220.xlsx” staat als 
bronvermelding de website van https://www.co2emissiefactoren.nl vermeld. 
Is de actuele emissie-inventaris gebaseerd op de werkelijke energieverbruik cijfers van 
dat jaar en bevat hij alle energiestromen en is hij compleet? 
De verbruiksgegevens zijn gebaseerd op facturen van de energieleverancier.  
Is de data herleidbaar tot aan de bronnen (bijvoorbeeld brandstoffacturen, 
elektriciteitsrekeningen of verbruiksgegevens)? 
Middels facturen van de energieleverancier en uitdraaien van tankpassen is de data 
herleidbaar. 
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Onderbouwing / toelichting 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 3A 
minimale score = 
20  

25  25  
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B. Reductie 
ID Aspect/Invals
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Onderbouwing / toelichting 

1B Organisatie 
onderzoekt 
mogelijkhede
n voor 
energie 
reductie. 

Doelstelling: De organisatie weet per energiestroom waarop bespaard kan worden. Per besparingsmogelijkheid is inzicht op welke activiteit van de organisatie dit 
betrekking heeft 
1.B.1. De organisatie onderzoekt 
aantoonbaar de mogelijkheden het 
energieverbruik te reduceren van de 
organisatie en de projecten waarop 
CO₂-gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is.  

Ja (20) Nee (0)  20  20 Is er voortgang geboekt door gaandeweg gebruik te maken van informatiebronnen 
die relevanter zijn en de actuele ontwikkelingen volgt? 
De organisatie heeft gekeken naar soortgelijke bedrijven in de branche wat zij doen 
ter reductie van de CO2-uitstoot. De organisatie heeft 100% Nederlandse groene 
stroom uit Nederlandse win via de energiemaatschappij NLE. De organisatie heeft 
geen aansluiting op het gas. 

1.B.2. De organisatie beschikt over 
een actueel verslag van een 
onafhankelijk interne controle voor 
de organisatie en de projecten 
waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is.  

Ja (5) Nee (0)  5  3 Is het verslag actueel? Ingeval de organisatie in de te beoordelen periode activiteiten 
met andere energiekenmerken heeft opgepakt (projecten van andere aard, nieuwe 
organisatie onderdelen binnen de boundary), dient het verslag aangepast te zijn. 
De interne audit is uitgevoerd met aanvullend het self-assessment door mevr. R. 
Houwen. In de self-assessment is opgenomen dat het beoogde ladderniveau trede 3 
is behaald. 
Zijn de geïdentificeerde verbeterpunten van het jaar daarvoor opgepakt en 
opgevolgd? 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 

Heeft de onafhankelijke controle de omvang van het (beoogde) ladderniveau? 

Opmerking: 
Min 2 punten: de interne audit is gehouden door mevr. R. Houwen, echter is deze 
eveneens de adviseur van de organisatie waardoor de interne audit niet 
onafhankelijk is uitgevoerd. 
Zij de resultaten van de interne controle in de interne audit en de directiebeoordeling 
(zie §6.1.1) meegenomen? 
De resultaten van de interne audit zijn opgenomen in de directiebeoordeling. 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 1B 
minimale score = 
20  

25  23  
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Onderbouwing / toelichting 

2B Organisatie 
beschikt over 
een 
kwalitatief 
beschreven 
energie 
reductieambit
ie. 

Doelstelling: De doelstellingen zijn kosteneffectief en tegelijk ambitieus, en daarover wordt heldere informatie 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 de organisatie. 
2.B.1. De organisatie heeft een 
kwalitatief omschreven doelstelling 
om energie te reduceren en heeft 
maatregelen benoemd voor de 
projecten.  

Ja (10)  
Nee (0)  

10  10 De kwalitatieve doelstellingen zijn geformuleerd in het document 
“MBW_CO2reductieplan_R1.1_090621.pdf”. Hierin zijn onderstaande doelstellingen 
geformuleerd: 

 Dieselverbruik volledig terugdringen door vervanging met 100% elektrische 
auto’s, hybride of waterstof; minus 47,8 ton CO2; 

 Benzineverbruik is momenteel erg laag, echter door de verschuiving van 
diesel naar benzine zal dit eerst groeien met 80% echter door zuinig rijden 
te promoten, carpoolen en mogelijke vervanging met 100% elektrische 
auto’s of hybride als de technologie dit toelaat voor bedrijfsauto’s en 
kranen zullen we weer kunnen besparen. Dit betekent dat niet de volledige 
daling van Diesel en Aardgas op Benzine terecht zal komen. 

 Aardgas verbruik volledig terugdringen door vervangen met elektrische 
apparatuur of door over te gaan naar benzine; minus 6,5 ton. 

 Halvering emissies woon – werkverkeer door verschuiving naar (2e hands) 
hybride auto’s (valt samen met de bedrijfsauto’s), stimulering fietsplan 
(voor medewerkers die in de buurt wonen), vaker remote werken (kantoor): 
berekening wordt opgesteld vanaf 2021. 

2.B.2. De organisatie 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)  
 
(Minimaal jaarlijks) 

10  10 Dit is opgenomen in het document “MBW_CO2reductieplan_R1.1_090621.pdf”. Men 
heeft geformuleerd dat men gebruik maakt van 100% Nederlandse groene stroom via 
energieleverancier NLE.  
 
Voor de brandstoffen is het volgende geformuleerd: vervangen van aardgas door 
elektrische apparatuur of door benzine. Dieselauto`s zullen volledig teruggedrongen 
worden door auto`s op waterstof, hybride of 100% elektrisch. 

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

Ja (3)  
Nee (0)  
 
(Minimaal 
halfjaarlijks) 

3  3 Tijdens de audit is vastgesteld dat de reductiedoelstellingen zijn gedocumenteerd, 
geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle medewerkers.  
Medewerkers zijn middels toolboxen op de hoogte gebracht van de CO2-footprint, 
CO2-reductiedoelstellingen en maatregelen en het CO2-beleid van de organisatie. 
Ter verificatie gezien: 
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Onderbouwing / toelichting 

 Toolboxen van juli 2021: met de onderwerpen CO2-footprint, 
reductiedoelstellingen en te nemen maatregelen. 

Tijdens interviews met medewerkers op de bezochte projecten is gebleken dat zij 
bekend zijn met de reductiedoelstellingen en maatregelen die hierbij horen. 

2.B.4. De reductiedoelstelling is 
onderschreven door hoger 
management.  

Ja (2)  
Nee (0)  

2  2 Bij de ladderbeoordeling wordt vastgesteld (middels een steekproef uit de projecten 
waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zie §7.2) of de 
doelstelling(en) en de maatregelen voor projecten in de te beoordelen periode zijn 
onderschreven door het hoger management en daaruit commitment spreekt aan 
continue verbetering in energie efficiëntie en beschikbaarheid van informatie en 
middelen om de doelstelling te bereiken. 
De directie heeft in de directiebeoordeling van d.d. 02-12-2021 de 
reductiedoelstellingen beschreven en bekrachtigd middels handtekening. Daarnaast 
is tijdens het gehouden gesprek met de directie geconstateerd dat hij achter de 
opgestelde doelstellingen staat. 
Dat dit in de stuurcyclus ad 2.C.2 is geborgd en conform deze stuurcyclus is 
uitgevoerd. 
Stuurcyclus is opgenomen in het handboek hoofdstuk 0.6. Hierin is aangegeven dat 
de directie 2x per jaar extern de reductiedoelstellingen communiceert. Intern zak er 
2x per jaar gecommuniceerd middels toolboxen. 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 2B 
minimale score = 
20  

25  25  

3B Organisatie 
beschikt over 
kwantitatieve 
CO₂-
reductiedoels
tellingen voor 

Doelstelling: De organisatie formuleert een ambitieuze, onderbouwde doelstelling voor energie en CO2emissiereductie (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. 
3.B.1. De organisatie heeft een 
kwantitatieve reductiedoelstelling 
voor scope 1 & 2 emissie van de 
organisatie en de projecten 

Ja (15) Nee (0)  15  15 Bij de initiële ladderbeoordeling wordt vastgesteld of de doelstellingen betrekking 
hebben op de meest materiële emissies van 3.A.1, zijn opgesteld overeenkomstig 
1.B en 2.B, duidelijk en op de juiste wijze kwantitatief zijn uitgedrukt en ambitieus zijn 
gezien de eigen situatie van de organisatie en vergelijkbaar met die van 
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Onderbouwing / toelichting 

de eigen 
organisatie. 

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.  

sectorgenoten (Er wordt vastgesteld of de onderbouwde stellingname aanwezig is 
over de relatieve positie van de organisatie in de uitgangssituatie en de ambitie van 
de doelstellingen en baseert mede daarop zijn oordeel) 
In het document “CO2 Emissierapportage 2020” zijn de volgende kwantitatieve 
doelstellingen voor scope 1 en 2 verwoord: 

 Scope 1: 8% in 2023 t.o.v. 2020 

 Scope 2: 0% in 2023 t.o.v. 2020 
De reden van 0% voor scope 2 heeft te maken dat de organisatie al gebruik maat 
van 100% Nederlandse groene stroom via NLE. 

Op basis van een steekproef uit de projecten waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel is verkregen wordt beoordeeld dat de organisatie de maatregelen 
voor deze projecten, gezien de projectplanning redelijkerwijs niet eerder kan 
benoemen dan gepland of dat de organisatie de maatregelen voor elk van deze 
projecten op het geplande moment heeft benoemd en dat de organisatie wijziging 
van de maatregelen voor elk van deze projecten kan onderbouwen met 
voortschrijdend inzicht in de externe omstandigheden die de haalbaarheid van 
reductiemaatregelen bepalen. 
Niet van toepassing. 
Bij de jaarlijkse ladderbeoordeling wordt vastgesteld dat de doelstelling regelmatig 
jaarlijks wordt opgevolgd en aangepast aan de voortgang in o.a. het onderzoek van 
1.B.1, de actuele vereiste onderbouwing over de relatieve positie en de 
uitgangssituatie van de organisatie, dat het plan van aanpak aantoonbare verbetering 
laat zien, met name van de kwantificering van het referentiejaar (zoals een betere 
onderbouwing of verminderde onzekerheid), en de reductiedoelstelling voor 
tussenliggende jaren. 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 

Op basis van een steekproef uit de projecten waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel is verkregen wordt beoordeeld dat de organisatie de maatregelen 
voor deze projecten, gezien de projectplanning redelijkerwijs niet eerder kan 
benoemen dan gepland of dat de organisatie de maatregelen voor elk van deze 
projecten op het geplande moment heeft benoemd en dat de organisatie wijziging 
van de maatregelen voor elk van deze projecten kan onderbouwen met 
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Onderbouwing / toelichting 

voortschrijdend inzicht in de externe omstandigheden die de haalbaarheid van 
reductie maatregelen bepalen. 
Niet van toepassing. 
De reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 en het plan van aanpak worden 
gepubliceerd op de website van de organisatie. De organisatie houdt de informatie 
actueel. 
Tijdens de audit is aantoonbaar gemaakt dat de reductiedoelstellingen voor scope 1 
en 2 en het plan van aanpak zijn gecommuniceerd. 

3.B.2. De organisatie heeft een 
energiemanagement actieplan 
(conform NEN-ISO 50001 of 
gelijkwaardig) opgesteld, 
onderschreven door hoger 
management, gecommuniceerd 
(intern en extern) en 
geïmplementeerd voor de 
organisatie en de projecten waarop 
CO₂-gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is.  

Ja volledig 
geïmplementeerd 
(10)  
Nee (0)  

10  10 Bij de initiële ladderbeoordeling wordt vastgesteld of het energiemanagement 
actieplan is opgesteld (conform ISO 50001 of gelijkwaardig), dit is onderschreven 
door hoger management, dit is intern en extern gecommuniceerd en dit is 
geïmplementeerd voor de organisatie. 
Energiemanagement actieplan is opgesteld conform gestelde eisen. Uit het gesprek 
met de directie is gebleken dat de reductiedoelstellingen en te nemen maatregelen 
zoals opgenomen in het actieplan worden onderschreven. 
Op basis van een steekproef uit de projecten waarop CO2-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is, de maatregelen voor de organisatie, en de specifieke 
projecten waarin deze zullen worden toegepast door de organisatie, in de te 
beoordelen periode zijn onderschreven door het hoger management en of dit in de 
stuurcyclus van eis 2.C.2 is geborgd. 
Niet van toepassing. 

Bij de jaarlijkse ladderbeoordeling wordt vastgesteld of het actieplan in de te 
beoordelen periode regelmatig jaarlijks is opgevolgd en aangepast (o.a. dat het 
voldoet aan de criteria voor de jaarlijkse ladderbeoordeling van eis 3.B.1) en dat de 
organisatie in de werkwijze het principe van continue verbetering (zie §6.1) toepast, 
of daaruit voortkomende rapportage(s) voortgang aantonen in het realiseren van de 
geplande maatregelen (volgens het principe van ’naleven of verantwoorden’), de 
voortgang wordt geboekt in de betrouwbaarheid van de gebruikte data en 
berekeningswijze voor de bijdrage van elke maatregel aan de realisatie van de 
reductiedoelstelling, er voortgang wordt geboekt in het toepassen van meer 
onderdelen van de paragrafen §4.4.3, §4.6.1, §4.6.4 van ISO 50001 en of de 
organisatie voortgang toont in het functioneren van de ladder binnen de organisatie 
in de richting van de doelstellingen per eis. 
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Onderbouwing / toelichting 

Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 

Op basis van een steekproef uit de projecten waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is wordt gecontroleerd of de maatregelen voor de 
organisatie, en de specifieke projecten waarin deze zullen worden toegepast door de 
organisatie, in de te beoordelen periode zijn onderschreven door het hoger 
management, dit in de stuurcyclus van eis 2.C.2 geborgd is, dit conform deze 
stuurcyclus is uitgevoerd en of de verantwoordelijken in de beoordeelde periode 
aantoonbaar conform het actieplan activiteiten hebben ondernomen. 
Niet van toepassing. 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 3B 
minimale score = 
20  

25  25  
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C. Transparantie 
ID Aspect/Invals
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Onderbouwing / toelichting 

1C Organisatie 
communiceer
t ad hoc over 
energiereduct
ie beleid. 

Doelstelling: De organisatie betrekt alle medewerkers bij het ontwikkelen van energie of CO2-reductie beleid, waarbij helder wordt gecommuniceerd waar de grote 
uitdagingen liggen voor het eigen organisatie en de eigen activiteiten. 
1.C.1. De organisatie communiceert 
aantoonbaar intern op ad hoc basis 
over het energiereductie beleid van 
de organisatie en de projecten 
waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is.  

Ja, minstens 2 
maal per jaar (20)  
Ja, 1 maal per jaar 
(10)  
Nee (0)  

20  20 Er hebben in de beoordeelde periode opnieuw communicatieactiviteiten 
plaatsgevonden, en deze informeren over de belangrijkste feiten betreffende de 
voortgang in het energiereductie beleid in de beoordeelde periode. 
Tijdens de audit is aantoonbaar gemaakt dat er tweemaal per jaar intern met de 
werkers wordt gecommuniceerd over het CO2-beleid, de reductiedoelstellingen en de 
maatregelen. 
 
Ter verificatie gezien: 

 Toolboxen van juli 2021: met de onderwerpen CO2-footprint, 
reductiedoelstellingen en te nemen maatregelen. 

 Een keer per maand wordt op vrijdagmiddag de voortgang van de 
maatregelen besproken. Vaak komt het verbruik van brandstoffen en zuinig 
rijden aan bod als herinnering. 

 
Tijdens interviews met medewerkers op de bezochte projecten is gebleken dat zij 
bekend zijn met de reductiedoelstellingen en maatregelen die hierbij horen. 

1.C.2. De organisatie communiceert 
aantoonbaar extern op ad hoc basis 
over het energiereductie beleid van 
de organisatie en de projecten 
waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is.  

Ja, minstens 2 
maal per jaar (5)  
Nee (0)  

5  5 Zie eis 1.C.1. 

Tijdens de audit aantoonbaar gemaakt dat er extern wordt gecommuniceerd over de 
CO2-prestatieladder, CO2-beleid, CO2-footprint en voortgang, de 
reductiedoelstellingen en maatregelen. Dit gebeurt middels: website van de 
organisatie en middels facebook van de organisatie. 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 1C 
minimale score = 
20  

25  25  
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Onderbouwing / toelichting 

2C Organisatie 
communiceer
t minimaal 
intern en 
eventueel 
extern over 
haar 
energiebeleid
.  

Doelstelling: De organisatie werkt aan draagvlak binnen de organisatie om te zoeken naar effectievere energie- en CO₂-reductiemaatregelen. De organisatie 
stimuleert eigen medewerkers om met verbetervoorstellen te komen en koppelt terug wat er met deze voorstellen gebeurt. De organisatie weet welke externe 
belanghebbenden belang kunnen hebben bij energie-en CO₂-reductie binnen de organisatie. De medewerkers van de organisatie die een relevante bijdrage 
kunnen leveren, weten wat er van hen wordt verwacht. 
2.C.1. De organisatie communiceert 
structureel intern over het 
energiebeleid voor de organisatie en 
de projecten. De communicatie 
omvat minimaal het energiebeleid en 
reductiedoelstellingen van de 
organisatie 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)  

10  10 Bij de ladderbeoordeling stelt de LadderCI o.a. vast of de communicatie activiteiten 
- met regelmatige frequentie zijn voortgezet, en 
- informeren over de belangrijkste feiten betreffende de voortgang in het energie-
reductiebeleid in de beoordeelde periode, en 
- (indien het grootste deel van de projecten wordt uitgevoerd met onderaannemers) 
ook aantoonbaar plaatsvinden op locaties van projecten waarop CO2-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is; indien op 1 of 2 projecten CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is: op deze ene resp. op beide locaties; bij meer dan 2 
van dergelijke projecten: op 2 locaties naar keuze. De LadderCI dient zich daarover 
zekerheid te verschaffen, zo nodig met verificatie door bezoek van de projectlocatie. 
Tijdens de audit is aantoonbaar gemaakt dat er tweemaal per jaar intern met de 
werkers wordt gecommuniceerd over het CO2-beleid, de reductiedoelstellingen en de 
maatregelen. 
 
Ter verificatie gezien: 

 Toolboxen van juli 2021: met de onderwerpen CO2-footprint, 
reductiedoelstellingen en te nemen maatregelen. 

 Een keer per maand wordt op vrijdagmiddag de voortgang van de 
maatregelen besproken. Vaak komt het verbruik van brandstoffen en zuinig 
rijden aan bod als herinnering. Dit zijn informele gesprekken met alle 
medewerkers. 

 
Tijdens de audit aantoonbaar gemaakt dat er extern wordt gecommuniceerd over de 
CO2-prestatieladder, CO2-beleid, CO2-footprint en voortgang, de 
reductiedoelstellingen en maatregelen. Dit gebeurt middels: website van de 
organisatie en middels facebook van de organisatie 
 
Er zijn geen projecten met gunningsvoordeel geweest in 2020. 



 

Rapportage Documentnaam S04-026 

CO2-prestatieladder 
Versie 3.1 

Documentdatum 22-06-2021 

 

 
Aboma Certificering B.V. Rapportage CO2-Prestatieladder versie 3.1 Pagina 24 van 34 

ID Aspect/Invals
hoek 

Eisen Score richtlijnen 

M
ax

im
al

e 
sc

o
re

 

T
o

eg
ek

en
d

e 
sc

o
re

 

Onderbouwing / toelichting 

Bij het betreffende project betrokken medewerkers van de onderaannemers worden 
geacht kennis te hebben kunnen nemen van de communicatie in geval: 
- de communicatiemiddelen aantoonbaar prominent zichtbaar voor alle medewerkers 
worden/zijn aangeboden gedurende het grootste deel van de uitvoering, of 
- uit een steekproef onder de aanwezige medewerkers op de projectlocatie blijkt dat 
de meerderheid van hen de onderwerpen kan noemen waarover informatie wordt/is 
aangeboden. Verwacht wordt niet dat ook medewerkers van een onderaannemer die 
slechts kortdurend (een week of minder) betrokken zijn, op de hoogte zijn van de 
interne communicatie. 
Niet van toepassing. 

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

Verantwoordelijken 
bekend en 
stuurcyclus 
geïmplementeerd 
(10)  
Verantwoordelijken 
toegewezen (5)  

10  10 Bij de ladderbeoordeling stelt de LadderCI o.a. vast of 
- de beschrijving van de stuurcyclus actueel is, 
- en of steekproefsgewijs geselecteerde verantwoordelijken 

 zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, 
 weten hoe (door wie, waarover, hoe vaak etc.) zij geïnformeerd worden, 
 en in de beoordeelde periode aantoonbaar conform de stuurcyclus betrokken zijn 

geweest bij de afhandeling van een of enkele (steekproefsgewijs bepaalde) kwesties. 
Stuurcyclus is actueel en gesproken medewerkers zijn op de hoogte van hun 
verantwoordelijkheden. Mevr. D. van Raaij is verantwoordelijk voor het verzamelen 
van de gegevens voor de footprint. Dhr. B. Pronk is verantwoordelijk voor de interne 
en externe communicatie over de CO2-footprint. 

Indien de organisatie over de te beoordelen periode onvoldoende kwesties kan 
noemen om een steekproef uit te kunnen nemen, 
- dient de LadderCI aan de hand van de voortgang over deze periode (zoals bij eisen 
1.A.3, 2.A.2, 2.A.3, 2.B.27) een met de nodige steekproefgrootte overeenkomend 
aantal kwesties te kiezen, 
- waarbij de keuze willekeurig is en geheel naar eigen inzicht, en 
- die in de stuurcyclus aan de orde behoren te zijn geweest, en 
- waarvan de helft betrekking heeft op projecten waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is. 
Uit interviews met de betrokken medewerkers uit de stuurcyclus zijn geen afwijkingen 
geconstateerd. Zij zijn op de hoogte van hun taken en verantwoordelijkheden omtrent 
de CO2-footprint. 
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Onderbouwing / toelichting 

2.C.3. De organisatie heeft de 
externe belanghebbenden 
geïdentificeerd voor de organisatie 
en de projecten waarop CO₂-
gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is.  

Ja (5)  
Nee (0)  

5  5 Bij de ladderbeoordeling stelt de LadderCI o.a. vast of 
- de organisatie de lijst doelgericht heeft samengesteld, aan de hand van 

 de relatie met de CO₂-bewust activiteiten van de organisatie, en 
 de betekenis ervan voor activiteiten op eventuele hogere niveaus zoals het 

communicatieplan. 
- de lijst actueel is, aan de hand van o.a. 

 kenmerken van projecten waarop in de te beoordelen periode CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is, 

 wijziging in de maatregelen voor CO₂-reductie in projecten, 
 voortschrijdend inzicht in het energiebeleid of het energie reductie beleid van de 

organisatie. 
Externe belanghebbenden zijn opgenomen in de contextanalyse van de organisatie. 
Dit betreffen onder andere: 

 Certificerende instellingen 

 Ontwikkelaars van de norm, 
 Vakbonden 
 Werkgeversorganisaties 
 Collega bedrijven 

 Overheid / gemeente 
 Leveranciers / onderaannemers 
 Opdrachtgever 

 SKAO 
 MVK 
 Omwonenden 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 2C 
minimale score = 
20  

25  25  

3C Organisatie 
communiceer
t intern en 

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

20  20 Bij de ladderbeoordeling stelt de LadderCI o.a. vast of 
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Onderbouwing / toelichting 

extern over 
zijn CO2-
footprint en 
reductie-
doelstelling(e
n).  

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

Ja, regelmatig 
halfjaarlijks (20)  
Ja, 1 maal per jaar 
(10)  
Nee (0)  

- de communicatie alle items van eis 3.C.1. omvat, en een correct beeld geeft van de 
CO₂-prestaties; 
- de communicatie structureel en regelmatig halfjaarlijks is; 
- de organisatie transparant is over de initiatieven waar de organisatie aan deelneemt 
en op welke wijze (eisen 2.D en 3.D.1); 
- de gecommuniceerde informatie vergelijkbaar is met eerder verstrekte informatie; 
- communicatie die handelt over de voortgang van de realisatie van een eis inzake 
scope 1 & 2 beide scopes behandelt en transparant is over de werkelijke voortgang. 
Tijdens de audit is aantoonbaar gemaakt dat er tweemaal per jaar intern met de 
werkers wordt gecommuniceerd over het CO2-beleid, de reductiedoelstellingen en de 
maatregelen. 
 
Ter verificatie gezien: 

 Toolboxen van juli 2021: met de onderwerpen CO2-footprint, 
reductiedoelstellingen en te nemen maatregelen. 

 Een keer per maand wordt op vrijdagmiddag de voortgang van de 
maatregelen besproken. Vaak komt het verbruik van brandstoffen en zuinig 
rijden aan bod als herinnering. Dit zijn informele gesprekken met alle 
medewerkers. 

 
Tijdens de audit aantoonbaar gemaakt dat er extern wordt gecommuniceerd over de 
CO2-prestatieladder, CO2-beleid, CO2-footprint en voortgang, de 
reductiedoelstellingen en maatregelen. Dit gebeurt middels: website van de 
organisatie en middels facebook van de organisatie 
 
Er zijn geen projecten met gunningsvoordeel geweest in 2020. 

De organisatie publiceert de CO₂-footprint en de kwantitatieve reductiedoelstellingen 
op de website van de organisatie. De organisatie houdt de informatie actueel. 
Tijdens de audit is de website gecontroleerd en actueel bevonden door de auditor. 
De CO2-footprint en kwalitatieve doelstellingen van de organisatie zijn hierop 
gepubliceerd. 

3.C.2. De organisatie beschikt over 
een gedocumenteerd intern én 

Ja, aantoonbaar 
(5)  

5  5 Bij de ladderbeoordeling stelt de LadderCI o.a. vast of 
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Onderbouwing / toelichting 

extern communicatieplan met 
vastgelegde taken, 
verantwoordelijkheden en wijzen van 
communicatie voor de organisatie en 
de projecten waarop CO₂-
gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is.  

Nee (0) - het communicatieplan dat conform bovenstaande vereisten is opgezet, en alle 
communicatieactiviteiten over de CO₂-prestaties van de organisatie en de bedoelde 
projecten omvat en actueel is, aan de hand van o.a. 

 de actuele lijst externe belanghebbenden van eis 2.C.3., 
 de opgestarte en lopende projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel 

verkregen is, 
 de trends in energiegebruik en CO₂-uitstoot, en de voortgang ten opzichte van de 

reductiedoelstellingen, 
 de boundary van de organisatie; 

 
De verantwoordelijken: 

 zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, en 
 elk van een andere communicatieactiviteit uit de te beoordelen periode kan 

aantonen dat deze onder zijn/zijn regie is uitgevoerd conform het communicatieplan, 
 en daaruit leerpunten kan benoemen en heeft geadresseerd. 

Stuurcyclus met verantwoordelijken en verantwoordelijkheden zijn aanwezig. De 
betrokken medewerkers zijn bekend met hun taken en verantwoordelijken, dit is 
middels interviews geconstateerd. 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 3C 
minimale score = 
20  

25  25  
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D. Participatie 
ID Aspect/Invals
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Onderbouwing / toelichting 

1D Organisatie is 
op de hoogte 
van sector en 
of 
keteninitiatie
ven.  

Doelstelling: De organisatie weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen opleveren die relevant zijn voor de organisatie. Het 
management heeft uitspraken gedaan over eventuele deelname aan deze initiatieven. 
1.D.1. De organisatie 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)  

15  15 Kan de organisatie een overzicht overleggen van nieuwe reductiemogelijkheden 
waaronder initiatieven op het gebied van CO2-reductie, en dat steekproefsgewijs 
geselecteerde betrokken functionaris(sen) kunnen aantonen: 

 dat deze verband houden met het energiebeleid van de organisatie; 
 dat deze relevant zijn voor de grootste energiestromen binnen de organisatie; 
 dat de kennis voor de organisatie gemakkelijk vindbaar is; 
 wordt gehanteerd bij de ontwikkeling van de reductie aanpak. 

Gezien is de inschrijving bij het initiatief Cumela. Als bewijs is gezien het 
aanmeldformulier van d.d. 30-11-2021. 
Blijft de organisatie zich op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen? 

Middels bijwoning sectorinitiatief Cumela, infomails vanuit milieu, ondernemersplein 
en het raadplegen van SKAO website.  

1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, 
en hoe deze verband houden met de 
bedrijfsvoering en de 
projectenportefeuille, zijn besproken 
in managementoverleg 

Ja en 
vervolgacties zijn 
gepland (10)  
Ja (5)  
Nee (0)  

10  10 Zijn de mogelijkheden tot besparing en CO₂-reductie besproken en is daarbij 
vastgesteld welke kennis nog ontbreekt en nog uitgezocht zal worden? 
De organisatie heeft de website van SKAO bezocht om te kijken naar mogelijk 
initiatieven. Daarnaast maakt men gebruik van externe informatiebronnen zoals: 
infomails vanuit milieu, ondernemersplein en het raadplegen van SKAO website. 
De steekproefsgewijs geselecteerde betrokken functionaris(sen) kunnen aantonen: 

 dat sprake is van voortschrijdend inzicht; 
 dat sturing aan het proces van kennis vergaren wordt gegeven. 

Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 
 Minimale eisen 

voor behalen 
niveau 1D 
minimale score = 
20  

25  25  

2D Organisatie 
neemt 

Doelstelling: De organisatie 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. 
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Onderbouwing / toelichting 

passief deel 
aan 
initiatieven 
rond de 
reductie van 
CO₂ in de 
sector of 
daarbuiten.  

2.D.1. De organisatie 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)  

20  20 Van een nieuwe deelname wordt vastgesteld of het initiatief voldoet en de deelname 
betrekking heeft op voor de organisatie relevante maatregelen, aan de hand van: 

 het verband met de grootste energiestromen van projecten; 
 de onderbouwing van de gemaakte selectie van items of vraagstellingen door het 

managementoverleg (eis 1.D.2). 
Gezien is de inschrijving bij het initiatief Cumela. Als bewijs is gezien het 
aanmeldformulier van d.d. 30-11-2021. De auditor is van mening dat het initiatief 
voldoet en de deelname heeft betrekking op de grootste energiestromen van de 
organisatie. 
Van een lopende deelname wordt vastgesteld: 

 of het initiatief voldoet; 
 voortgang in ‘halen’ van informatie aantoonbaar is door interne rapportages over 

de nieuwe informatie. 
 (bij afronding van deelname), of de organisatie kan aantonen inzicht te hebben in 

welke maatregelen uit het initiatief zouden kunnen worden toegepast door de 
organisatie in projecten; 

 of de organisatie zich heeft ingeschreven of een financiële bijdrage heeft geleverd. 
Deelname aan het initiatief door dhr. B. Pronk heeft nog niet plaats gevonden. 
Gezien is de aanmelding voor deelname aan de bijeenkomst in januari 2022 hierbij 
zal dhr. B. Pronk bij aanwezig zijn.  

2.D.2. De organisatie 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)  

5  5 Is vastgesteld in het managementoverleg weloverwogen een informatiebehoefte (zie 
eis 1.D.2), de keuze van initiatieven waaraan wordt deelgenomen daar logisch uit 
voortvloeit en (aan de hand van interne rapportages over de bevindingen) 
besluitvorming plaatsvindt over de consequenties voor de reductie aanpak? 
Uit het gesprek met dhr. B. Pronk is gebleken dat hij via een collega bedrijf kennis 
heeft genomen van het initiatief Cumela. Het is eveneens gebleken dat hij meerdere 
initiateven heeft bekeken, maar dat dit initiatief het meest aansloot bij zijn organisatie 
m.b.t. CO2-reductie. 

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 2D 
minimale score = 
20  

25  25  
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Onderbouwing / toelichting 

 
3D 

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

Doelstelling: De organisatie draagt bij en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve 
reductiemaatregelen. 
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)  

20  20 Van een nieuwe deelname wordt vastgesteld of het initiatief voldoet (zie eis 2.D.1), 
en de deelname betrekking heeft op relevante maatregelen, aan de hand van: 

 het verband met de scope 1, 2 en 3 emissies bij projecten; 
 de rangorde van de 10 meest materiële emissies daarbinnen; 
 de selectie van items of vraagstellingen op basis van de keuzes in het 

managementoverleg (eis 1.D.2). 
Gezien is de inschrijving bij het initiatief Cumela. Als bewijs is gezien het 
aanmeldformulier van d.d. 30-11-2021. De auditor is van mening dat het initiatief 
voldoet en de deelname heeft betrekking op de grootste energiestromen van de 
organisatie. 
Van een lopende deelname wordt vastgesteld of het initiatief voldoet (zie eis 2.D.1), 
en voortgang in ‘halen’ én ‘brengen’ van informatie aantoonbaar is, aan de hand van 
interne rapportages over de bevindingen en besluitvorming daarover en de 
organisatie een financiële bijdrage heeft geleverd. 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 
De organisatie publiceert minimaal eens in de drie jaar na een initiële 
ladderbeoordeling en na een herbeoordeling op de SKAO-website 1 document met 
de naam van het initiatief, inclusief een korte omschrijving, de initiatiefnemers en de 
(reductie-) doelstellingen. De organisatie publiceert deze informatie ook (vormvrij) op 
de eigen website. Ingeval dat de organisatie actief is gaan deelnemen aan een nieuw 
of ander initiatief dan dient deze vervangen te worden. 
Het betreft een initiële audit waardoor deze vraag niet beantwoord kan worden. 

3.D.2. De organisatie heeft hiervoor 
een specifiek budget vrijgemaakt.  

Ja (5)  
Nee (0)  

5  5 Er is door de organisatie een specifiek budget vrijgemaakt.
Door de organisatie is geen specifiek budget vrijgemaakt ten aanzien van deelname 
aan initiatieven of verbeteringen van CO2-reductie. Wel is er een budget voor de 
jaarlijkse kosten van SKAO en de audit.

 Minimale eisen 
voor behalen 
niveau 3D 
minimale score = 
20  

25  25  
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5. CO2 prestatieladderniveau en afwijkingen 
 

5.1 CO2 prestatieladderniveau (punten telling) 
 
Niveau 1, 2 en 3: Het eigen CO₂-huis op orde 
Niveau 4: Samen met en voor de sector en/of branche 
Niveau 5: Op maatschappelijk (landelijk) niveau 
 
Auditchecklisten CO2 bewust certificatie niveau

niveau score min eis max invalshoek

weeg 

factor

gewogen 

score

gewogen 

min eis gewogen

A Inzicht 40% wegingsfactor niveau 1 norm= 22,5 min. gewogen

1 25 20 25       A   40% 10 8 10

2 25 20 25       B   30% 6,9 6 7,5

3 25 20 25       C   20% 5 4 5

4 0 20 25       D   10% 2,5 2 2,5

5 0 20 25   24,4 voldoet

B Reductie 30% wegingsfactor niveau 2

1 23 20 25  A   40% 10 8 10

2 25 20 25  B   30% 7,5 6 7,5

3 25 20 25  C   20% 5 4 5

4 0 20 25  D   10% 2,5 2 2,5

5 0 20 25 25 voldoet

C Transparantie 20% wegingsfactor niveau 3

1 25 20 25  A   40% 10 8 10

2 25 20 25  B   30% 7,5 6 7,5

3 25 20 25  C   20% 5 4 5

4 0 20 25  D   10% 2,5 2 2,5

5 0 20 25 25 voldoet

D Participatie 10% wegingsfactor niveau 4

1 25 20 25  A   40% 0 8 10

2 25 20 25  B   30% 0 6 7,5

3 25 20 25  C   20% 0 4 5

4 0 20 25  D   10% 0 2 2,5

5 0 20 25 0 voldoet niet

niveau 5

 A   40% 0 8 10

 B   30% 0 6 7,5

 C   20% 0 4 5

 D   10% 0 2 2,5

0 voldoet niet  
 
  



Rapportage Documentnaam S04-026 

CO2-prestatieladder 
Versie 3.1 

Documentdatum 22-06-2021 

 

 
Aboma Certificering B.V. Rapportage CO2-Prestatieladder versie 3.1 Pagina 33 van 34 

5.2 Tekortkomingen 
 
Hieronder is een chronologische volgorde van de geconstateerde tekortkomingen opgenomen. De 
afhandeling ervan is verwoord in de rapportage onder 5 bij het betreffende hoofdstuk.  
 
Fase 1 onderzoek / documentenonderzoek
No E /NE Element Beschrijving Datum 

geopend 
Datum 
gesloten

1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Na een jaar wordt de effectiviteit van de genomen corrigerende maatregel getoetst en hier verwoord:

 
Fase 2 initieel / her-audit  
No E /NE Element Beschrijving Datum 

geopend 
Datum 
gesloten

1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Na een jaar wordt de effectiviteit van de genomen corrigerende maatregel getoetst en hier verwoord: 

 
De eventueel geconstateerde afwijkingen worden in de rapportage beschreven en aangeduid met 
puntenaftrek. 
 
Voor afwijkingen geldt dat u binnen twee weken een oorzaakanalyse heeft uitgevoerd en deze met 
voorgenomen corrigerende maatregelen bij Aboma Certificering bv aanlevert ter beoordeling.  
 
Binnen drie maanden na de laatste auditdag wordt door Aboma Certificering bv geverifieerd of de 
afwijking effectief is aangepakt.  
 
Na de follow-up audit mogen er geen tekortkomingen meer open staan om de certificatie te kunnen 
verlenen dan wel verlengen. 
 
Indien er zich onopgeloste punten voordoen –een meningsverschil tussen het auditteam en het 
management van de te certificeren partij betreffende auditbewijsmateriaal of –bevindingen- zullen 
deze worden geregistreerd in deze rapportage bij de desbetreffende afwijking of observatie en worden 
voorgelegd aan de schema-coördinator van Aboma Certificering. 
 

5.3 Observaties 
De volgende observaties zijn gemaakt.  
 
Omschrijving F1 F2 1S 2S Afgehandeld 
n.v.t. 
 

U wordt geacht de observaties op te nemen in uw systeem van verbetering. 
 

5.4 Aanbeveling van het auditteam 
 
De aanbeveling van het auditteam aan de certificatiebeslissing van Aboma Certificering b.v. is 
dat het certificaat uitgereikt moet worden. Deze aanbeveling is een advies van het auditteam 
aan de certificatiebeslisser van Aboma Certificering B.V. Er kunnen geen rechten aan 
ontleend worden. 
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6. Conclusies 
 
Conform de criteria van de CO2-Prestatieladder 3.1 voldoet de organisatie wel aan de eisen zoals 
gesteld aan ladder niveau 3 Aan het eigen beschreven kwaliteitssysteem, relevante wet- en 
regelgeving en contractuele verplichtingen.  
 
Deze rapportage vormt samen met het auditplan de auditrapportage. De rapportage is een weergave 
van de audit. De audit is uitgevoerd door middel van het nemen van steekproeven uit aangeleverde 
documenten, data, interviews etc.  Voor het nemen van steekproeven wordt gekozen uit oogpunt van 
efficiëntie. Hierdoor is geen garantie te geven dat de gerapporteerde informatie volledig, juist en 
actueel is. Aboma Certificering is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van conclusies als 
gevolg van het nemen van de steekproef.

 
 
Onderbouwing 
 
Fase 1 onderzoek / documentenonderzoek
Kwaliteitshandboek zie hoofdstuk 5  
De rondgang heeft aangetoond dat de organisatie locatie geen kenmerken bevat die ten aanzien van 
het te certificerende schema belemmeringen bevat.  
De geïnterviewde medewerkers geven wel voldoende blijk van kennis van de norm en het eigen te 
certificeren systeem,  
Er zijn geen signalen dat de geoffreerde tijd en de samenstelling van het auditteam niet in 
overeenstemming is met de complexiteit van het te certificeren schema. 
 
De beoordeelde documentatie en de overige relevante zaken voldoen aan de CO2-Prestatieladder 
en (de doelstellingen uit) ISO/IEC 17021. 
 
Bij een conclusie dat de organisatie aan fase 1 voldoet is er volgens Aboma Certificering bv een 
gerede kans dat uiteindelijk tot certificatie over gegaan kan worden. 

 
Fase 2 onderzoek / her-audit 
De geverifieerde documenten voldoen aan de criteria van CO2-Prestatieladder. 

 
Logogebruik wordt niet toegepast door de organisatie.

 
Er zijn bij Aboma Certificering bv  geen klachten gedeponeerd met betrekking tot het gecertificeerde 
systeem 

 
 
Functie  Naam Handtekening

Coördinator W.J.G. Riel  

Lead auditor Patrick van Dorst 
Dit rapport is digitaal gemaakt. 

Derhalve ontbreekt de handtekening 
van de Lead-auditor. 
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