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1 Inleiding 

 

Twee maal per jaar wordt een review uitgevoerd op het CO2 reductiesysteem. Tijdens deze 

halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO2 reductiesysteem 

beschreven gereviewed. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit 

document beschrijft de review over de eerste helft van 2012. Deze review is uitgevoerd op 

08-10-2013 en zal worden gepresenteerd aan het management. 

 

Dit document is (in combinatie met het document 3.B.1_2 Review CO2 

reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties 

uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 3 op de CO2-

Prestatieladder. 
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2 Invalshoek A: Inzicht 

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 3 op de CO2-

Prestatieladder 2.1 gereviewed.  

 

2.1. Footprint berekening 

 

Energiestroom Constateringen 08-10-2013 

Scope 1 

Gasverbruik, aardgas Van het gasverbruik van de Vestiging 

Utrecht was geen werkelijke gasmeterstand 

bekend over 2012. Er is daarom gebruik 

gemaakt van de gasmeterstanden op de 

jaarfactuur van Eneco waarvan het grootste 

gedeelte in 2012 valt. De termijn waarvan 

de werkelijke gasmeterstand bekend is, is 

van 16 maart 2012 tot en met 10 maart 

2012.  

 

Voor het verbruik in het eerste halfjaar van 

2013 hadden we geen foto van de 

gasmeterstand van eind 2012 en halverwege 

2013 beschikbaar. Om toch een nauwkeurig 

beeld te hebben van een half jaar verbruik 

hebben w e op 10 september 2013 een foto 

van de gasmeterstand gemaakt omdat we, 

door de factuur van Eneco, beschikten over 

de meterstand van 10 maart 2013.  

 

We hebben als doelstelling opgenomen dat 

voortaan halfjaarlijks de gasmeterstand 

wordt gefotografeerd als bewijs. In verband 

met  de kerstvakantie kan dit niet 

plaatsvinden op 31 december of 1 januari 

dus wordt vlak voor de kerstvakantie een 

datum geprikt en een half jaar later weer. 

Over 2014 zullen we beschikken over een 

zuiverder inzicht in het gasverbruik van de 

Vestiging Utrecht op basis van 

gefotografeerde meterstanden. 

 

Gasverbruik, propaangas Het gasverbruik van propaangas wordt per 

factuur bijgehouden. Dit een zuivere meting 

van de inkoop, niet van het werkelijke 

verbruik. Omdat we ieder jaar het 
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gasverbruik van de facturen overnemen is 

er een goede vergelijking te maken. 

Gasverbruik lassen, menggas Het gasverbruik van mengas wordt per 

factuur bijgehouden. Dit een zuivere meting 

van de inkoop, niet van het werkelijke 

verbruik. Omdat we ieder jaar het 

gasverbruik van de facturen overnemen is 

er een goede vergelijking te maken. 

Brandstofverbruik auto's - diesel Er is een verschil tussen ingekochte 

brandstof en ingeboekte brandstof. Dit 

heeft twee  oorzaken. Er ontstaat een 

verschil omdat de tankinstallatie aan het 

begin en einde van het jaar nooit helemaal 

leeg is.  En in 2011 en het eerste deel van 

2012 werden de inkoopfacturen van BP 

direct op de juiste kostenplaats ingeboekt. 

In de tweede helft van 2012 zijn we anders 

gaan boeken. De reden hiervoor was dat we 

op deze wijze sneller de juiste maandelijkse 

managementinformatie beschikbaar 

hadden. De inkoopfacturen worden nu eerst 

in zijn totaal geboekt op een tijdelijke 

grootboekrekening. Zodra is uitgezocht 

welke kostenplaatsen bij de factuur horen, 

wordt het overgeboekt naar de juiste 

kostenplaats. Hierdoor heeft een 

verschuiving plaatsgevonden. De facturen 

van Ten Bruggencate werden overigens 

altijd al op deze manier verwerkt. We 

hebben de totaal ingekochte brandstof 

meegenomen in de footprint. Als we dit 

ieder jaar doen, dan is dat de meest zuivere 

manier. 

 

Het brandstof verbruik is per bedrijfswagen 

inzichtelijk. 

Brandstofverbruik auto's - LPG 

Het brandstofverbruik (LPG) is per 

bedrijfswagen inzichtelijk. 

Brandstofverbruik auto's - benzine 

Het brandstofverbruik (benzine) is per 

bedrijfswagen inzichtelijk. 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel Er is een verschil tussen ingekochte 

brandstof en ingeboekte brandstof. Dit 

heeft twee  oorzaken. Er ontstaat een 

verschil omdat de tankinstallatie aan het 

begin en einde van het jaar nooit helemaal 

leeg is.  En in 2011 en het eerste deel van 

2012 werden de inkoopfacturen van BP 

direct op de juiste kostenplaats ingeboekt. 



 

  

  

 

2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 08-10-2013   6/13 

 

                                                                

In de tweede helft van 2012 zijn we anders 

gaan boeken. De reden hiervoor was dat we 

op deze wijze sneller de juiste maandelijkse 

managementinformatie beschikbaar 

hadden. De inkoopfacturen worden nu eerst 

in zijn totaal geboekt op een tijdelijke 

grootboekrekening. Zodra is uitgezocht 

welke kostenplaatsen bij de factuur horen, 

wordt het overgeboekt naar de juiste 

kostenplaats. Hierdoor heeft een 

verschuiving plaatsgevonden. De facturen 

van Ten Bruggencate werden overigens 

altijd al op deze manier verwerkt. We 

hebben de totaal ingekochte brandstof 

meegenomen in de footprint. Als we dit 

ieder jaar doen, dan is dat de meest zuivere 

manier. 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen – LPG Het Brandstofverbruik (LPG) van de 

bedrijfsmiddelen is in totaal inzichtelijk. 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen – 

benzine 

Het Brandstofverbruik (LPG) van de 

bedrijfsmiddelen is in totaal inzichtelijk. 

Koudemiddelen n.v.t. 

Stadswarmte n.v.t. 

Scope 2 

Elektraverbruik - grijs Is volledig per maand inzichtelijk voor de 

vestigingen Stompetoren en Utrecht voor 

piek- en daluren. 

 

Voor Bleiswijk geldt: op de jaarfactuur van 

Eneco is de beginstand de werkelijke stand. 

De eindstand is een geschatte meterstand. 

Daarom hebben we op 25 juli 2013 de 

meterstand opgenomen en het werkelijke 

verbruik van 29 december 2011 tot en met 

25 juli 2013 teruggerekend naar 365 dagen.  

 

We hebben als doelstelling opgenomen dat 

voortaan halfjaarlijks de meterstand wordt 

gefotografeerd als bewijs. In verband met  

de kerstvakantie kan dit niet plaatsvinden 

op 31 december of 1 januari dus wordt vlak 

voor de kerstvakantie een datum geprikt en 

een half jaar later weer. Over 2013 

beschikken we over een zuiverder inzicht in 

het elektraverbruik van de Vestiging 

Bleiswijk op basis van gefotografeerde 

meterstanden 
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Elektraverbruik - groen n.v.t. 

Zakelijke km priveauto's - diesel Is per gereden rit inzichtelijk. Is zuiver. 

Zakelijke km priveauto's - LPG Is per gereden rit inzichtelijk. Is zuiver. 

Zakelijke km priveauto's - benzine Is per gereden rit inzichtelijk. Is zuiver. 

Brandstofverbruik huur bedrijfsmiddelen  - 

diesel 

Wordt per factuur bijgehouden. Dit is een 

zuivere meting. 

Brandstofverbruik huur bedrijfsmiddelen - 

LPG 

Wordt per factuur bijgehouden. Dit is een 

zuivere meting. 

Brandstofverbruik huur bedrijfsmiddelen - 

benzine 

Wordt per factuur bijgehouden. Dit is een 

zuivere meting. 

Vliegreizen < 700 n.v.t. 

Vliegreizen 700 - 2500 n.v.t. 

Vliegreizen > 2500  n.v.t. 

Scope 3 

n.v.t. n.v.t. 

 

2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 

• Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris 

We hebben op dit moment geen fouten en/of missende aspecten in de emissie inventaris 

waargenomen buiten de hier bovengenoemde opmerkingen. 

 

• Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd? 

De relevante emissie gegevens worden gedocumenteerd. 

 

• Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training m.b.t. vastleggen van 

de emissie inventaris  

De verantwoordelijkheid en geschiktheid van de CO2-verantwoordelijken is ruim 

voldoende. 

 

• Beoordelen van de vastgelegde “organizational boundaries” 

De Organizational Boundary wordt tijdens de audit op 7 november 2013 definitief 

beoordeeld door de CI. 

 

• Beoordeel de geïdentificeerde CO2-emissie bronnen en afvoerplekken 

De rekenmethodes voor de emissie inventaris voldoen. 

 

• Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris. 

De conversiefactor van menggas is bepaald aan de hand van de algemene gaswet omdat 

deze rekenmethode in het handboek van de  CO2 Prestatieladder 2.1 ontbrak. 

De overige rekenmethodes waren bekend en voldoen. 

 

• Beoordeel de accuratie van de berekening 

De accuratie is beoordeeld en voldoet. De koppelingen op de excelsheets kloppen. 

 

• Beoordeel/ bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren 

Zie opmerkingen bij 2.1. 
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2.3. Overige bevindingen 

 

Onderwerp Constateringen 08-10-2013 

Is het logboek bijgehouden? 

 

Het logboek wordt structureel bijgehouden. 

Is de actielijst bijgewerkt? 

 

De actielijst is bijgewerkt en up to date. 

Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd?   

 

Zijn er actiepunten uit de energie audit 

voortgekomen? 

 

De energieaudit  is uitgevoerd voor 

Brandstofverbruik van Bedrijfswagens 

Ja, er zijn meerdere actiepunten uit 

voortgekomen om het brandstofverbruik 

van bedrijfswagens terug te dringen. 

Indien einde jaar: Is er een emissie 

inventaris rapport opgesteld? Zijn hier 

corrigerende maatregelen uit voort 

gekomen? 

 

Er is een emissie inventaris rapport 

opgesteld voor 2012. 

In dit emissie inventaris rapport zijn de 

emissie-gegevens van de eerste helft van 

2013 meegenomen. Daaruit is gebleken dat 

het elektraverbruik van de vestiging Utrecht 

en Stompetoren zijn toegenomen. We 

hebben onderzocht wat hiervan de oorzaak 

was en hebben maatregelen opgesteld. 

 

 

2.4. Corrigerende maatregelen 

- Schijnwerpers op buitenterrein Utrecht vervangen voor zuiniger exemplaren. 

- Schijnwerpers op buitenterrein Stompetoren vervangen voor zuiniger exemplaren. 
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3 Invalshoek B: Doelstellingen 

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 3 op de CO2-

Prestatieladder 2.1 gereviewed.  

 

3.1. Voortgang doelstellingen 

Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2 

Review CO2 reductiedoelstellingen 03-10-2013. 

 

3.2. Overige bevindingen  

 

Onderwerp Constateringen 08-10-2013 

Is er (nieuw) onderzoek verricht naar 

mogelijkheden voor energie reductie? Zijn 

hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit 

gedocumenteerd?  

 

Er is naar aanleiding van de stijging van het 

elektraverbruik van de vestigingen 

Stompetoren en Utrecht opnieuw 

onderzoekverricht naar de mogelijkheden 

voor energiereductie. Hier uit zijn 

actiepunten naar voren gekomen, deze zijn 

gedocumenteerd in document 3.B.1_1 CO2 

reductiedoelstellingen 2015 d.d. 07-10-

2013. 

 

Is op de nieuwste versie van de 

doelstellingen en maatregelen een 

managementverklaring afgegeven?  

 

Op de nieuwste versie van de doelstellingen 

en maatregelen in 07-10-2013 een 

managementverklaring afgegeven. 

Is het energie meetplan bijgewerkt?  

 

 

Het energie meetplan is bijgewerkt omdat 

de grootboekrekening van het 

Brandstofverbruik Bedrijfsmiddelen in 2012 

verschilt ten opzichte van 2013. 

 

3.3. Corrigerende maatregelen 

Het nemen van corrigerende maatregelen is nog niet nodig geweest. 
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4 Invalshoek C: Transparantie 

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO2-

Prestatieladder 2.1 gereviewed.  

 

4.1. Communicatiemomenten 

 

Communicatievorm Constateringen 08-10-2013 

Is afgelopen half jaar intern 

gecommuniceerd over: 

- CO2 footprint; 

- Doelstellingen; 

- Subdoelstellingen; 

- Maatregelen; 

- Mogelijkheden voor individuele 

bijdrage; 

- Huidig energiegebruik; 

- Trends binnen het bedrijf. 

 

Er is intern gecommuniceerd middels het 

Pilkes CO2 Nieuw, middels de 

toolboxmeeting en middels posters. 

 

Het communicatiebericht over het eerste 

half jaar van 2013 zal worden verstuurd op 

28-10-2013. 

 

Is afgelopen half jaar extern 

gecommuniceerd over: 

- CO2 footprint; 

- Doelstellingen; 

- Subdoelstellingen; 

- Maatregelen; 

- Mogelijkheden voor individuele 

bijdrage; 

- Huidig energiegebruik; 

- Trends binnen het bedrijf. 

 

Er is extern gecommuniceerd via de web-

site en via de per post verzonden 

nieuwsbrief voor de externe 

belanghebbenden. 

 

Het communicatiebericht over het eerste 

half jaar van 2013 op uiterlijk 28-10-2013 

geplaatst worden op de website. 

 

Is ook gecommuniceerd over de voortgang 

van de doelstellingen? 

 

Er is nog niet gecommuniceerd over de 

voortgang van de doelstellingen. 

Staan de op website de nieuwste versies van 

alle documenten? 

 

Op de website staan de nieuwste versies van 

alle documenten. 
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4.2. Overige bevindingen  

 

Onderwerp Constateringen 08-10-2013 

Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er 

aanpassingen nodig in de stuurcyclus? 

 

De stuurcyclus is opgevolgd, er zijn geen 

aanpassingen nodig in de stuurcyclus. 

Is de TVB matrix up to date? Wordt dit 

nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig? 

 

De TVB matrix is up to date, deze wordt 

nageleefd, er zijn geen aanpassingen nodig. 

Is de inventarisatie externe 

belanghebbenden nog up to date? Welke 

wijzingen dienen er plaats te vinden? 

 

De inventarisatie externe belanghebbenden 

is nog up to date, er dienen geen wijzigingen 

plaats te vinden.  

Is het communicatieplan up to date? 

 

De inventarisatie van de externe 

belanghebbenden is nog up to date.  

 

4.3. Corrigerende maatregelen 

N.v.t. 
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5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven 

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO2-

Prestatieladder 2.1 gereviewed.  

 

5.1. Constateringen 

Onderwerp Constateringen 08-10-2013 

Is de inventarisatie sector- en 

keteninitiatieven nog up to date? Welke 

wijzingen dienen er plaats te vinden? 

 

De inventarisatie sector- en 

keteninitiatieven is nog up to date, er 

hoeven geen wijzigingen plaats te vinden. 

Is deze wijziging besproken in het 

managementoverleg? 

 

 

N.v.t. 

Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan 

deelgenomen wordt / een passieve rol in 

gespeeld wordt. 

 

Er zijn op dit moment geen initiatieven 

bijgekomen waar aan wordt deelgenomen. 

Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar 

geweest omtrent het initiatief waar een 

actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: 

- Deelname in werkgroepen; 

- Publiekelijk uitdragen van het 

initiatief; 

- Aanleveren van informatie aan het 

initiatief. 

 

De CO2-verantwoordelijken zijn 29-08-

2013 naar de klankbordbijeenkomst van 

Duurzame Leverancier geweest. Het 

initiatief is publiekelijk uitgedragen middels 

onze website. Er actief bijgedragen door het 

aanleveren van informatie over de 

bevindingen bij het testen van de nieuwe 

website van Duurzame Leverancier.  

De Directeur en twee Calculatoren hebben 

op 17-09-2013 de Workshop Duurzame 

Verlichting bij Duurzame Leverancier 

gevolgd. 

Is er voldoende budget beschikbaar voor 

actieve deelname aan het initiatief? 

 

Er is ruim voldoende budget beschikbaar 

voor actieve deelname aan het initiatief. 

 

5.2. Corrigerende maatregelen 

N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 08-10-2013   13/13 

 

                                                                

6 Projecten 

Alle eisen uit de CO2-Prestatieladder 2.1 zijn ook van toepassing op projecten waarop 

fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen 

deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te 

worden.  

 

Er zijn geen projecten waarop Pilkes fictief gunningsvoordeel heeft verkregen op basis van 

de CO2-Prestatieladder. 

6.1. Constateringen 

Onderwerp Constateringen dd-mm-jjjj 

Is er een energie audit voor het project 

uitgevoerd? 

 

 

Is er een footprint voor het project 

berekend?  

 

 

Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden 

om het energieverbruik te reduceren? 

 

 

Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en 

maatregelen opgesteld?  

 

 

Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en 

maatregelen gereviewed? 

 

 

Is er een energiemeetplan voor de 

energiestromen binnen het project? 

 

 

Is er een stuurcyclus CO2 reductie 

opgesteld?  

 

Zijn taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden inzake CO2 reductie 

vastgelegd? 

 

 

Zijn externe belanghebbenden 

geïdentificeerd? 

 

 

Is er een communicatieplan opgesteld? 

 

 

Is er afgelopen jaar intern en extern 

gecommuniceerd over de project footprint, 

doelstellingen, subdoelstellingen en 

maatregelen? 

 

 

 


