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1 Inleiding 

1.1 Het belang van CO2-reductie 

Autoverkeer, verbruik van elektriciteit en verbruik van gas zijn zaken die onmisbaar zijn in de moderne wereld. Het 

zijn tevens belangrijke bronnen van CO2-emissie. Bij de verbrandingsprocessen die hiervoor nodig zijn, komen 

wereldwijd zodanige hoeveelheden CO2 vrij dat opwarming van de aarde plaatsvindt en het klimaat wordt 

beïnvloed.  

 

Delegaties van 195 landen zijn op 12 december 2015 op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw 

klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen (waarvan CO2 de belangrijkste is) de komende eeuw moet 

terugdringen. Hiermee moet de klimaatverandering worden tegengegaan.  

 

In Nederland wordt intensief gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Daarom zal Nederland alle zeilen bij 

moeten zetten om aan de afspraken te voldoen. Bedrijven, organisaties, particulieren en huishoudens zullen 

energie-bewuster moeten worden en, waar mogelijk, op energie moeten besparen. 

 

De Krämer Groep wil een actieve bijdrage leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie. De CO2-prestatieladder-

certificering is een hulpmiddel om de voornemens en plannen hieromtrent daadwerkelijk te realiseren. 

1.2 De CO2-prestatieladder in het kort 

Het CO2-prestatieladder-systeem is een bewezen methode voor het planmatig beheersen en reduceren van de 

CO2-emissie die door het bedrijf wordt veroorzaakt. Het systeem borgt tevens dat de medewerkers worden 

betrokken en dat externe belangstellenden worden geïnformeerd over de bereikte resultaten. 

 

Zoals de naam aangeeft kent de CO2-prestatieladder verschillende niveaus, het zijn er vijf. Voor ieder niveau geldt 

een pakket met eisen, de eisen zijn strenger naarmate het niveau stijgt. De Krämer Groep voldoet aan de eisen die 

worden gesteld voor niveau 3. Hiervoor geldt als vereiste dat tevens moet worden voldaan aan de eisen van 

niveau 1 en 2. 

 

Behalve met niveaus werkt de CO2-prestatieladder met zogenaamde invalshoeken. De vier invalshoeken zijn: 

inzicht, reductie, transparantie en participatie. 

 

In de tabel hieronder wordt per invalshoek beschreven wat moet worden gedaan om te voldoen aan de eisen van 

niveau 1 tot en met 3. 

 

 Invalshoek Beschrijving van eisen 

A Inzicht De CO2-emissie van een geheel kalenderjaar is berekend op basis van het verbruik 

van onder andere brandstoffen, gas en elektriciteit. De berekening is tenminste 90% 

nauwkeuring en is in overeenstemming met ISO 14064-1. 

B Reductie Het bedrijf heeft ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie opgesteld, hieraan is 

een actieplan gekoppeld. 

C Participatie Het bedrijf communiceert intern en extern over de onderdelen A en B. 

D Sectorinitiatieven Het bedrijf speelt een actieve rol in een sector- of keteninitiatief waarin CO2-reductie 

centraal staat. 
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2 Het bedrijf 

2.1  Bedrijfsbeschrijving 

De bedrijven Krämer Bouw, Verbeek Aannemersbedrijf bv, MOG Service & Onderhoud bv en Z.A. Overhage bv 

opereren gezamenlijk onder de naam Krämer Groep.  

 

Krämer Groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van curatief onderhoud, renovatie, herstel en aanpassingen aan 

vastgoed in de categorie utiliteitsgebouwen. De projecten betreffen over het algemeen kortstondige 

werkzaamheden.  

 

Daarnaast adviseert Krämer Groep met betrekking tot onderhoudsplannen. Verder kunnen opdrachtgevers 

gebruik maken van de storingsdienst die continu beschikbaar is voor het herstellen van schades, defecten en 

lekkages.  

 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de verschillende specialismen heeft Krämer Groep installateurs, 

schilders, tegelzetters, metselaars, loodgieters en interieurspecialisten beschikbaar. 

 

Tot de opdrachtgevers behoren onder andere ministeries, gemeenten, zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen, 

universiteiten en andere publieke gebouwen. De werkzaamheden van Krämer Groep vinden hoofdzakelijk plaats in 

de Randstad. 

 

Krämer Groep heeft circa 50 medewerkers in dienst waarvan circa negentien medewerkers hun werkzaamheden in 

hoofdzaak of gedeeltelijk op kantoor uitvoeren. De overige medewerkers verzorgen de werkzaamheden op de 

projectlocaties. 

 

Het kantoor van Krämer Groep is sinds 2013 gevestigd aan Computerweg 13 te Utrecht. In het gebouw bevindt 

zich tevens een timmerwerkplaats waar voorbereidend werk kan worden uitgevoerd ten behoeve van de 

werkzaamheden op locatie. 

 

De medewerkers die de werkzaamheden op locatie uitvoeren beschikken over een bedrijfsauto met 

gereedschappen en een kleine werkvoorraad materialen. Wanneer voor een project specifieke materialen 

benodigd zijn, worden deze door de leverancier rechtstreeks op de projectlocatie geleverd. 

2.2 Organisatorische grens 

De bedrijven die behoren tot de Krämer Groep en hun onderlinge verband worden weergegeven in het 

organisatieschema dat als bijlage 1 is opgenomen. 

 

Bouwbedrijf Van Keulen bv wordt nog in het schema vermeld maar is getroffen door faillissement. Het bedrijf 

Timka bv wordt eveneens weergegeven maar is inactief. 

  

Behalve Bouwbedrijf Van Keulen en Timkra vallen alle in het schema genoemde bedrijven binnen de 

organisatorische grens zoals bedoeld in het Handboek CO2-prestatieladder 3.0. Het bedrijf Timkra is inactief en zal 

naar verwachting niet opnieuw in bedrijf worden genomen. 

 

De vennootschappen die hieronder worden genoemd, zijn niet opgenomen in het organisatieschema maar 

behoren wel tot de structuur. Uit de uitgevoerde AC-analyse, is gebleken dat de bedrijven AC-aanbieders zijn en 

daardoor vallen binnen de organisatorische grens.  

Het betreft drie BV’s die geen fysieke bedrijven zijn. Zij veroorzaken geen extra CO2-emissie ten opzichte van de 

emissies die zijn geïnventariseerd, er zijn dus geen CO2-emissies die buiten beeld blijven. 

 BW2 Investment, 

 Van Woerden Beheer, 

 Heli Inmalu. 
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In de tweede helft van 2016 is een overname gedaan waardoor de hieronder genoemde bedrijven, alle drie 

gevestigd te Delft, aan de structuur zijn toegevoegd. Doordat de overname plaatsvond in de tweede helft van het 

jaar gold het CO2-managemenstsysteem in 2016 nog niet voor deze bedrijven. Het plan is om bij de nieuwe 

bedrijven in 2017 het CO2-managemenstsysteem te implementeren. 

 EB Beheer bv 

 Aannemersbedrijf G.B. van Hoek bv, 

 Technisch Installatiebedrijf De Vest bv. 
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3 Inventarisatie energiestromen en energieverbruik 

3.1 Energiestromen en verbruik 

In het kader van de CO2-prestatieladder wordt het begrip ‘energiestroom’ gehanteerd. Energiestromen kenmerken 

zich doordat verbruik leidt tot CO2-emissie. Brandstoffen ten behoeve van auto’s, machines en gereedschappen, 

gas voor verwarming en elektriciteit voor elektrische apparatuur zijn de meest voorkomende energiestromen. 

 

De tabel hieronder vermeldt in de eerste kolom de energiestromen die door de Krämer Groep worden ingezet 

voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. Per energiestroom worden in de derde en vierde kolom het totale 

verbruik in 2015 en in 2014 vermeld. 

 

Energiestroom Eenheid Verbruik 2015 Verbruik 2014 

Diesel ten behoeve van bedrijfsauto’s liter 38.516  24.586  

Diesel ten behoeve van gereedschappen liter 1.535  920  

Benzine ten behoeve van bedrijfsauto’s liter 10.998  7.060  

Benzine ten behoeve van gereedschappen liter   494  

Gas voor verwarming kantoor en werkplaats m³ 8.662  13.456  

Elektriciteit voor kantoor en werkplaats kWh 45.069  49.229  

Zakelijke kilometers met privé-auto’s km 50.130  156.599  

 

Belangrijke veranderingen binnen het bedrijf die van invloed zijn op de verbruikscijfers van 2015 zijn: 

 overname van het bedrijf Overhage, 

 vervangen van het bedrijfswagenpark (Citroën Jumpy’s en Renault Kangoo’s zijn vervangen door Opel 

Vivaro’s en Opel Combo’s), 

 beëindigen van de vestiging Woerden. 

3.2 Energieverbruikers en energieverbruik 

De auto’s, machines en apparaten die verantwoordelijk zijn voor het verbruik van brandstoffen, gas en elektriciteit 

worden de energieverbruikers genoemd. Per energiestroom (brandstoffen, gas en elektriciteit) zijn de 

energieverbruikers geïnventariseerd. Voor zover mogelijk is ook het energieverbruik per energieverbruiker in kaart 

gebracht. 

 

Inventarisatie van het energieverbruik per energieverbruiker geeft inzicht in de verdeling van het verbruik.  

Deze informatie is van belang voor het bepalen van de onderdelen waar reductie op het verbruik kan worden 

behaald. De inventarisatie van het energieverbruik per energieverbruiker laat zien ‘wie’ de grootverbruikers zijn. 

Door grootverbruikers kan waarschijnlijk gemakkelijker een besparing worden gerealiseerd. 

 

De lijst van auto’s, hoogwerker en de motorisch aangedreven apparaten die verantwoordelijk zijn voor het 

brandstofverbruik zijn opgenomen als bijlage 2. In de lijst is per auto het brandstofjaarverbruik vermeld. 

De gegevens van de verwarmingsketel zijn opgenomen in bijlage 2, net als de lijst van elektrische machines en 

apparaten die in het bedrijf aanwezig zijn. 

 

Naar verwachting is in de huidige situatie de elektrische apparatuur in de werkplaats verantwoordelijk voor het 

overgrote deel van het verbruik van elektriciteit. Hoe de verhouding is in vergelijking met het verbruik door het 

kantoor is niet bekend.  

In 2016 is gestart met het regelmatig meten van het elektriciteitsverbruik na korte perioden zodat een beter 

inzicht ontstaat in het verbruik. 

Het elektriciteitsverbruik van elektrische apparatuur en machines kan worden berekend door het vermogen en de 

bedrijfsuren met elkaar te vermenigvuldigen. 
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3.3 Controle verbruiksgegevens 

Tijdens de energieaudit zijn de verbruiksgegevens gecontroleerd. Het verslag van de energieaudit is opgenomen 

als bijlage 3. 

4 Inventarisatie reductiemogelijkheden 

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor reductie die zijn geïnventariseerd op een rijtje gezet. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen reductiemaatregelen die al zijn gerealiseerd en reductiemogelijkheden die nog in 

gang kunnen worden gezet. 

 

Reeds getroffen maatregelen 

 Vervanging bedrijfsauto’s in 2015: de merken Renault Kangoo en Citroën Jumpy zijn vervangen door 

merken Opel Vivaro en Opel Combo, het gunstige brandstofverbruik van de Opels heeft meegewogen bij 

het maken van de keuze. 

 Track en trace-systeem in de bedrijfsauto’s van de projectmedewerkers waardoor logistiek-efficiënte 

inzet mogelijk is, 

 Black-box-systeem waarmee afwijkend rijgedrag zichtbaar kan worden gemaakt, 

 Elektrische auto van één van de directieleden, 

 Ingebruikname van tankpassen waarbij per tankbeurt de kilometerstand moet worden opgegeven, 

 Installeren van bewegingsmelders in het kantoor waarmee onnodig branden van verlichting wordt 

voorkomen, 

 Werken met ‘Thin clients’ waarmee op verbruik van elektriciteit ten behoeve va het computerpark wordt 

bespaard, 

 Aanbrengen van extra pui voor het kantoor van de storingsdienst waardoor de ruimte beter warm 

gehouden kan worden, 

 Afstelling van de verwarming in het kantoor waarmee op gasverbruik wordt bespaard, 

 Herstellen van de voegen van het kantoor waardoor de warmte binnen het gebouw minder gauw 

verloren gaat, 

 Communicatie over CO2-prestatieladder met als doel het stimuleren van het bewustzijn omtrent de CO2-

prestatie van het bedrijf. 

 

Nog niet gerealiseerde reductiemogelijkheden 

 In kaart brengen van het gemiddeld verbruik per auto, 

 Berijders van bedrijfsauto’s de cursus Het Nieuwe Rijden laten volgen. Door instructie te geven over 

welke aspecten van het rijgedrag het brandstofverbruik van de auto beïnvloeden, leren de berijders 

zuiniger te rijden. 

 Bewustwording van bestuurders over hun rijgedrag vergroten door regelmatig terugkerende aandacht 

aan Het Nieuwe Rijden via toolbox of werkoverleg. 

 Wedstrijd ‘Wie is de zuinigste rijder’ organiseren. 

 Stimuleren van carpoolen. 

 Regelmatig (laten) controleren van de bandenspanning van bedrijfsauto’s, 

 Plaatsen van energiezuinige verlichting zoals LED-verlichting of energiezuiniger TL-verlichting, 

 Plaatsen van bewegingssensoren in ruimtes die minder vaak gebruikt worden zoals toiletten en 

opslagruimtes, 

 Verbeteren van de isolatie van het bedrijfspand door toepassen van dakisolatie, muurisloatie, HR-glas of 

tochtwering in kozijnen of deuren, 

 Voorkomen onnodig aan laten staan van ruimteverwarming, 

 Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages om warmteverlies te voorkomen. 

 Inkopen van groene energie in plaats van grijze. 
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5 Emissie-inventaris 

5.1 Beschrijving van de organisatie en organisatorische grens 

De beschrijvingen van de organisatie en de organisatorische grens zijn opgenomen in de paragraaf 2.1 en 

paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2. 

5.2 Verantwoordelijke en rapportage periode 

De emissie-inventaris is opgesteld door Krämer Groep in samenwerking met BK Ingenieurs. De heer H. de Weerdt 

(directeur) is verantwoordelijk voor de emissie-inventaris. De emissie-inventaris is niet geverifieerd door een 

certificerende instelling. 

 

De periode waarvan de verbruiksgegevens zijn gerapporteerd is 2015 (van januari tot en met december). Het jaar 

2015 dient tevens als referentiejaar voor de CO2-reductiedoelstellingen. 

5.3 Directe en indirecte emissies 

In het kader van de CO2-prestatieladder worden de CO2-emissies verdeeld in directe en indirecte emissies. Onder 

directe emissies (scope 1) worden verstaan de emissies die worden veroorzaakt door het verbruik van 

brandstoffen ten behoeve van bedrijfsauto’s, machines, gereedschappen en apparaten. Het verbruik van gas voor 

verwarming valt ook onder directe emissies. 

 

De indirecte emissies (scope 2) zijn afkomstig van verbruik van elektriciteit en de kilometers die zijn gemaakt met 

privé-auto’s. 

 

In de onderstaande tabel wordt de CO2-footprint met de berekening per onderdeel weergegeven. 

Onderverdeling scope 1- en scope 2-emissies 

Onderdeel Eenheid Verbruik Conversiefactor CO2 (ton) % 

Scope 1      

Diesel ten behoeve van bedrijfsauto’s liter 38.516 3,230 124,41 59,23 

Diesel ten behoeve van gereedschappen liter 1.535 3,230 4,96 2,36 

Benzine ten behoeve van bedrijfsauto’s liter 10.998 2,740 30,13 14,35 

Benzine ten behoeve van gereedschappen liter  2,740   

Gas voor verwarming kantoor en werkplaats m³ 8.662 1,825 15,81 7,53 

Scope 2      

Elektriciteit voor kantoor en werkplaats  KWh 45.069 0,526 23,71 11,29 

Zakelijke kilometers met privé-auto’s km 50.130 0,220 11,03 5,25 

Totaal CO2    257,02 100,00 

5.4 Verbranding biomassa en verwijdering van GHG 

Verbranding van biomassa binnen scope 1 en 2 en verwijdering van broeikasgassen door middel van binding van 

CO2 hebben in 2015 beide niet plaatsgevonden. 

5.5 Onderbouwing uitsluitingen 

Met betrekking tot de verbruiksgegevens en anderszins geldt dat geen zaken zijn uitgesloten. 
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5.6 Methoden 

De verbruiksgegevens ten behoeve van het berekenen van de CO2-footprint zijn op verschillende manieren 

vastgesteld. De hoeveelheden brandstof ten behoeve van de auto’s, machines en overig materieel zijn bepaald 

aan de hand van de inkoopfacturen van de leveranciers. 

 

Het verbruik van elektriciteit en gas is gebaseerd op de jaarafrekening van de leverancier van energie. De zakelijke 

kilometers die door medewerkers zijn gereden met privé-auto’s zijn bepaald op basis van de uitgekeerde 

kilometervergoedingen. 

 

De CO2-emissie is berekend door de verbruiksgegevens te vermenigvuldigen met de betreffende conversiefactor. 

Optellen van de totalen per energiestroom leidt tot de totale hoeveelheid CO2 (in tonnen) die vrijkomt als gevolg 

van de bedrijfsactiviteiten. 

5.7 Onzekerheden 

Met betrekking tot de basisgegevens van de CO2-footprint (verbruiksgetallen) gelden de volgende onzekerheden 

of bijzonderheden. 

 Zakelijke kilometers met privé-auto’s zijn berekend op basis de declaraties die zijn ingediend. 

 Met de lease-auto’s mag privé worden gereden, indien akkoord door de directie. 

 Verbruik van gasflessen door de heftruck is, gezien de geringe hoeveelheid, buiten de berekening 

gehouden. 

 

De hoeveelheid gas die in 2015 is verbruikt ten behoeve van het gebruik van de heftruck bedraagt 27 liter. Dit 

komt neer op een CO2-emissie van 0,048 ton (27 x 1,806 (CO2-emissiefactor LPG). Gezien de geringe hoeveelheid 

is het gasverbruik door de heftruck niet in de CO2-footprint opgenomen. 

 

De Volvo van Frank Bentvelzen is een hybride auto. In het overzicht in bijlage 2 wordt de auto als een 

dieselvoertuig beschouwd op basis van de verbruikte hoeveelheid diesel. Bij de omrekening van het verbruik naar 

CO2-emissie is gerekend met 3,23 als CO2-emissiefactor. 

Voor hybride-auto’s geldt een CO2-emissiefactor van 0,78 gram per kilometer (bron: CO2-uitstoot elektrische 

auto). 

5.8 Bron conversiefactoren 

De conversiefactoren die zijn gebruikt voor het omrekenen van de verbruikshoeveelheden naar de bijbehorende 

CO2-emissie zijn afkomstig van de website www.co2emissiefactoren.nl.  

5.9 Relatietabel 

De emissie-inventaris van de Krämer Groep is opgesteld in overeenstemming met paragraaf 7.3 van ISO 14064-1. 

In de relatietabel die hieronder is opgenomen, wordt per onderdeel van paragraaf 7.3 verwezen naar de paragraaf 

waarin het betreffende onderwerp wordt behandeld. 

 

Paragraaf Omschrijving Paragraaf 

7.3a Description of the reporting organization 5.1 

7.3b Person responsible 5.2 

7.3c Reporting period covered 5.2 

7.3d Organizational boundaries 5.1 

7.3e Direct GHG emissions 5.3 

7.3f Combusting of biomass 5.4 

7.3g GHG removals 5.4 

7.3h Exclusions 5.5 

7.3i Indirect GHG emissions 5.3 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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7.3j Base year 5.2 

7.3k Changes of recalculations 5.6 

7.3l Methodologies 5.6 

7.3m Change of methodologies 5.6 

7.3n Emissions or removal factors used 5.8 

7.3o Uncertainties 5.7 

7.3p Statement in accordance with ISO 14064 5.9 

7.3q Statement of describing 5.2 
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6 Energie management actieplan 

6.1 Inleiding 

In het Energie management actieplan zijn de reductiedoelstellingen beschreven. Tevens is hierin het plan van 

aanpak opgenomen waarin de maatregelen zijn genoemd die dienen bij te dragen aan het realiseren van de 

doelstellingen. 

6.2 Energiebeleid 

Het energiebeleid van Krämer Groep is gericht op het beperken van het verbruik van brandstoffen, elektriciteit en 

gas waardoor de emissie van CO2 wordt teruggebracht. Om dit doel te bereiken zal aandacht worden besteed aan 

het vergroten van het energiebewustzijn van de medewerkers en aan het efficiënt gebruiken van energie. 

Het beleid is gericht op zowel reductie van energie als reductie van CO2-emissie. 

6.3 Trends 

De eerste inventarisatie van de energieverbruiksgegevens heeft plaatsgevonden en de doelstellingen zijn 

vastgesteld. De eerste monitoring zal na circa een half jaar worden uitgevoerd. Op basis van de gegevens van de 

nulmeting kunnen geen trends worden bepaald omdat eerdere gegevens niet bekend zijn. Zodra de monitoring 

loopt, kunnen eventuele trends worden bepaald. 

6.4 Reductiedoelstellingen 

De inventarisatie van de verbruiksgegevens heeft een nauwkeurig beeld gegeven van het energieverbruik als 

gevolg van brandstoffen, elektriciteit en gas. De CO2-footprint en het Overzicht energiestromen, energieverbruik 

en energieverbruikers hebben inzicht gegeven in de verdeling van het energieverbruik en de daarmee 

samenhangende CO2-emissie. 

 

Op basis van de inventarisatie van gegevens is beoordeeld waar besparingen kunnen worden gerealiseerd. 

Vervolgens is gekozen voor de onderstaande reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2. 

 

Scope Doelstelling Termijn Verantwoordelijkheden Verantwoordelijke 

1 Reduceren CO2-emissie met 3,7% ten 

opzichte van 2015 

2020 Bewaken voortgang 

doelstellingen en waar nodig 

bijsturen 

directeur 

2 Reduceren CO2-emissie met 11,3% ten 

opzichte van 2015 

2020 Bewaken voortgang 

doelstellingen en waar nodig 

bijsturen 

directeur 

6.5 Plan van aanpak 

De maatregelen die zijn ingesteld om bij te dragen aan het bereiken van de reductiedoelstellingen zijn in de 

onderstaande tabel per energiestroom samengevat weergegeven. Per energiestroom wordt tevens de te behalen 

reductie weergegeven, zowel in tonnen CO2 als procentueel. 
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Scope Energiestroom Maatregelen om reductie te bereiken Reductie 

(ton CO2) 

Reductie 

(%) 

1 Brandstof ten behoeve 

van wagenpark en 

materieel  

•In kaart brengen en monitoren van het gemiddelde  

  brandstofverbruik per bedrijfsauto, 

•Medewerkers informeren over de principes van Het  

  nieuwe rijden door middel van toolboxen of door  

  het laten volgen van de cursus Het nieuwe rijden, 

•Regelmatig (laten) controleren van de  

  bandenspanning, 

•Monitoren van het rijgedrag van de berijders van  

  bedrijfsauto’s door middel van black-box-systeem 

6,3 3% 

1 Gas voor verwarming  •Verbeteren van de isolatie van het bedrijfspand 1,47 0,7% 

2 Elektriciteit ten behoeve 

van kantoor en 

werkplaats 

•Vervangen van de bestaande conventionele  

  verlichting door LED-verlichting, 

•Uitvoeren analyse elektriciteitsverbruik: maandelijkse  

  monitoring van verbruik om beter inzicht te krijgen,  

  indien nodig frequentie aanpassen, 

•Inkopen van groene stroom. 

23,73 11,3% 

 Totaal  31,51 15% 
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7 Communicatie 

7.1 Algemeen 

Communiceren over CO2 en wat het bedrijf met betrekking tot CO2 wil bereiken is van groot belang voor het 

uitvoeren van het CO2-beleid en het realiseren van de daaraan gekoppelde doelstellingen. Iedereen binnen het 

bedrijf, van de directie tot en met de medewerkers op de werkvloer, moet doordrongen zijn van de CO2-

doelstellingen en wat daarvoor moet worden gedaan. Daarnaast moet iedereen hiervoor zijn of haar 

verantwoordelijkheden kennen. 

7.2 Belanghebbenden 

7.2.1 Interne belanghebbenden 

De interne doelgroep voor communicatie over CO2 bestaat uit de medewerkers. Sommige functies hebben 

rechtstreeks te maken met CO2-emissie (medewerkers met een bedrijfsauto), andere functies hebben hier minder 

invloed op (medewerkers op kantoor). Met het oog op de invloed op CO2-emissie kunnen binnen het bedrijf de 

volgende functiegroepen worden onderscheiden: 

 directie, 

 medewerkers kantoor, 

 (project-)medewerkers met bedrijfsauto, 

 overige medewerkers. 

7.2.2 Externe belanghebbenden 

In het kader van de CO2-prestatieladder worden onder ‘externe belanghebbenden’ de volgende partijen verstaan: 

 partijen die belang hebben bij reductie van CO2-emissie, 

 potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. 

 

Bedrijven die vallen onder de volgende categorieën worden door Krämer Groep als externe belanghebbende 

beschouwd: 

 opdrachtgevers, 

 leveranciers 

 samenwerkingspartners, 

 sectorgenoten die werken aan CO2-reductie, 

 branchevereniging, 

 gemeenten, provincies en andere overheden, 

 omwonenden van bedrijfs- en projectlocaties, 

 milieuorganisaties, 

 belangenverenigingen voor klimaat en energie. 

7.3 Interne communicatie 

Het doel van de interne communicatie over CO2 is om iedereen binnen het bedrijf te motiveren om hun bijdrage 

te leveren aan het reduceren van de CO2-emissie. Het hele proces valt of staat met de medewerking van de 

medewerkers. Daarnaast worden de medewerkers door middel van de verschillende vormen van interne 

communicatie geïnformeerd over de maatregelen ten behoeve van CO2-reductie, de CO2-doelstellingen en de 

bereikte resultaten. 
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De wijze waarop de interne communicatie plaatsvindt, de frequentie en wie daarvoor verantwoordelijk is, worden 

weergegeven in de onderstaande tabel. De nieuwsbrieven die onder de medewerkers zijn verspreid in de periode 

van augustus 2015 tot en met maart 2016 zijn opgenomen als bijlage 5. 

Interne communicatie 

Wijze van communiceren Frequentie Verantwoordelijke 

Nieuwsbrief 4x per jaar directeur 

Toolbox-bijeenkomsten ad hoc directeur 

Personeelsbijeenkomst 1x per jaar directeur 

Arbo-jaarverslag 1x per jaar directeur 

7.4 Externe communicatie 

Door extern te communiceren over de CO2-doelstellingen en de voortgang daarvan draagt Krämer Groep haar 

milieubewustzijn uit en toont wat haar ambities zijn. Het op deze wijze naar buiten treden biedt de mogelijkheid 

om in contact te komen met geïnteresseerde partijen die zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan de CO2-

reductie. Naast de CO2-doelstellingen en de voortgang behelst de externe communicatie het energiebeleid, de 

reductiemaatregelen, het energieverbruik en de CO2-footprint. 

 

De wijze waarop de externe communicatie plaatsvindt, de frequentie en wie daarvoor verantwoordelijk is, worden 

weergegeven in de onderstaande tabel. 

Externe communicatie 

Wijze van communiceren Frequentie Verantwoordelijke 

Website Krämer Groep eenmaal per half jaar directeur 
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8 Participatie 

8.1 Inventarisatie van mogelijke initiatieven 

Na inventarisatie van bestaande initiatieven met betrekking tot duurzaamheid en beperking van CO2-emissie is 

een selectie gemaakt van de initiatieven waarbij Krämer Groep zich mogelijk zou kunnen aansluiten. De 

initiatieven worden hieronder genoemd en in het kort beschreven. 

 

Duurzame leverancier 

De Duurzame leverancier (www.duurzameleverancier.nl) is een platform voor organisaties die investeren in 

duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij het opzetten van een duurzame bedrijfsvoering en 

opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers. 

Leveranciers committeren zich aan het streven naar een CO2-reductie van 20% in 2020 (in vergelijking met 2010). 

Zij leggen hun historische footprint en doelstellingen vast in de database. Met een duurzaamheidsscan kunnen zij 

zichzelf vergelijken met andere bedrijven uit de sector. 

Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leverancier, hierin kunnen zij 

duurzame leveranciers selecteren. Opdrachtgevers hebben toegang tot de CO2-footprint, de doelstellingen en de 

duurzaamheidsindex van de leveranciers. 

 

Het nieuwe rijden en het nieuwe draaien 

Het nieuwe rijden en het nieuwe draaien zijn initiatieven om bestuurders van auto’s en machinisten van machines 

bewust te maken van CO2 besparend gebruik van auto’s en machines. Bestuurders en machinisten kunnen door 

middel van een cursus worden bijgepraat over de principes van het nieuwe rijden/draaien. Het bespreken van de 

uitgangspunten van CO2 besparend auto- en machinegebruik tijdens een toolbox is ook een mogelijkheid. 

 

Duurzaamgebouwd.nl 

Duurzaamgebouwd.nl is een platform voor kennisdeling en innovatie op het gebied van duurzaam bouwen. 

 

Dutch Green Building Council (DGBC) 

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende 

verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. 

 

Klimaatcoalitie 

Platform voor organisaties, bedrijven en instellingen die streven naar klimaatneutraal ondernemen in 2015. 

 

Nederland bereikbaar 

Het platform heeft als doel om met medewerking van zoveel mogelijk bedrijven de mobiliteitsproblemen 

oplossen en daarmee de dagelijkse CO2-uitstoot van de mobiliteit sector reduceren. 

 

Building Brains 

Een samenwerkingsverband van 21 partijen om de ontwikkeling van energie neutrale gebouwde omgeving te 

versnellen. 

 

Lean and Green 

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. 

Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau door maatregelen te nemen die 

niet alleen kostenbesparing opleveren maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

 

SKAO 

Na certificering volgens de CO2-prestatieladder wordt Krämer Groep deelnemer van de Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). SKAO is de beheerder van het certificatieschema en 

bevordert het gebruik van de CO2-Prestatieladder. Daarnaast stimuleert SKAO onder andere de ontwikkeling van 

CO2-reductieprogramma’s. 

 

http://www.duurzameleverancier.nl/
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8.2 Deelname aan initiatieven 

De initiatieven waarin Krämer Groep participeert, zijn hieronder genoemd en in het kort beschreven. 

 

Stichting Nederland CO2 Neutraal 

De Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen 

om zich te ontwikkelen tot een klimaatneutrale onderneming. Hierdoor ontstaan schonere bedrijven met een 

lagere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

 

Industrievereniging Lage Weide 

In samenwerking met Industrievereniging Lage Weide is gekeken naar verschillende mogelijkheden om op 

energie te besparen in het kantoorpand. Voorbeelden zijn: onderzoek naar het plaatsen van zonnecollectoren op 

het dak en het vervangen van de verlichtingsarmaturen. 
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9 Stuurcyclus en verantwoordelijkheden 

9.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de stuurcyclus waarmee CO2-reductie binnen het bedrijf wordt bereikt. De afzonderlijke 

onderdelen, die zijn gebaseerd op verplichtingen vanuit de CO2-prestatieladder, zijn in de stuurcyclus verwerkt. 

Daarnaast is in dit hoofdstuk de tabel opgenomen waarin per onderdeel wordt aangegeven wie daarvoor de 

verantwoordelijke is. 

9.2 Verbetercirkel 

De onderdelen die behoren tot het systeem van de CO2-prestatieladder dienen gezamenlijk te leiden tot CO2-

reductie. De acties dienen te verlopen volgens het patroon van de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-

Act-cirkel). Door het volgen van deze cyclus wordt structurele verbetering bereikt. In de tabel hieronder worden 

de onderdelen van de PDCA-cirkel in het kort uitgelegd. 

Betekenis Plan, Do, Check en Act 

PDCA Betekenis 

Plan Formuleren van een plan voor verbetering en vaststellen van bijbehorende doelstellingen 

Do Uitvoeren van het plan 

Check  Vergelijk de resultaten met het plan en de doelstellingen 

Act Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij Check 

9.3 Stuurcyclus 

In het schema hieronder is de stuurcyclus in beeld gebracht waarbij de onderdelen van het CO2-prestatieladder-

systeem bij het bijbehorende stap in de cirkel zijn geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 

• Energie management plan 

• Communicatie 

• Participatie 

CHECK 

• Monitoren voortgang Energie  

   management plan 

•Monitoren voortgang doelstellingen 

•Monitoren effect maatregelen 

 

ACT 

• Energie management plan 

• Bijstellen maatregelen (indien nodig) 

• Directiebeoordeling 

 

PLAN 

• Energiebeleid 

• Inventarisatie energiestromen en energieverbruik 

• Inventarisatie reductiemogelijkheden 

• Emissie inventaris 
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9.4 Verantwoordelijkheden 

De onderdelen van het CO2-prestatieladder-systeem zijn in de tabel hieronder in de kolom Acties op een rijtje 

gezet. Per actie wordt de verantwoordelijke vermeld. Van de acties vindt schriftelijke vastlegging plaats, meestal in 

de vorm van een rapportage. 

 

Acties Verantwoordelijke Output 

Verzamelen en vaststellen verbruiksgegevens Verantwoordelijke wagenpark Overzicht 

Uitvoeren Energie audit CO2-coördinator Rapport 

Opstellen emissie-inventaris CO2-coördinator Rapport 

Vaststellen CO2-footprint CO2-coördinator Overzicht 

Vaststellen Energie Management Plan Directeur Rapport 

Uitvoeren Energie Management Plan Directeur Overzicht 

Monitoren voortgang Energie Management Plan CO2-coördinator Rapport 

Communicatie intern CO2-coördinator Nieuwsbrief 

Communicatie extern CO2-coördinator Website 

Deelname aan initiatief Directeur Verslag 

Zelfevaluatie CO2-coördinator Rapport 
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10 Zelfevaluatie, energiebeoordeling, interne controle en interne 

audit 

Voor de zelfevaluatie, energiebeoordeling, interne controle en interne audit zijn aparte documenten opgesteld die 

als bijlagen zijn bijgevoegd. In de tabel hieronder wordt aangegeven welk bijlagenummer ieder document heeft. 

 

Waar in de documenten wordt verwezen naar hoofdstuk- en paragraafnummers betreffen dit de hoofdstukken en 

paragrafen in het bedrijfsplan. 

 

Onderdeel Betreffende bijlage Opmerkingen bij de inhoud van het document 

Zelfevaluatie Bijlage 6 Projecten met gunningsvoordeel zijn niet van toepassing. Dit 

betekent dat aan de extra eisen die gelden voor projecten met 

gunningsvoordeel niet hoeft te worden voldaan. 

Energiebeoordeling Bijlage 7  

Interne controle Bijlage 8  

Interne audit Bijlage 9  

 

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

1 Organisatieschema 

    



 

 

Krämer Groep bv

KvK: 34157815

MOG Management en 

Onderhoud van Gebouwen 
bv

KvK: 34273179

Krämer Bouwgroep bv

KvK: 33235332

Krämer Bouw bv

KvK: 33053887

Verbeek

Aannemersbedrijf bv

KvK: 30273816

Bouwbedrijf 

Z.A. Overhage bv

KvK: 32036300

EB Beheer bv

KvK 27241853

Aannemersbedrijf GB van 
Hoek bv

KvK: 58042261

Timkra bv

in-actief

MOG Vastgoedbeheer en 

Management bv

KvK: 55385745

MOG Service en

Onderhoud bv

KvK: 55387403

Architectenburo “De 
Kam”bv

KvK: 32032386

MOG Installatietechnieken 
bv

KvK: 33181127

Technisch Installatiebedrijf 
De Vest bv 

KvK: 67861733

Krämer 

Vastgoedontwikkeling bv

KvK: 34167581
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Verbruiksgegevens 2016

Verbruik diesel door bedrijfsauto's

Kenteken Auto Berijder Brandstof Verbruik (liter) Totaal Gereden km's
Gemiddeld verbruik 

(km's per liter)
Bentvelzen F. diesel 1.484,29

Bongaards W. diesel 3.540,04

Borsboom S. diesel 2.688,96

Dam J. diesel 2.302,33

Dijk D. diesel 1.424,58

Driest C. diesel 1.929,18

Duuren D. diesel 1.790,34

Gooijer S. diesel 1.157,80

Hammouti Y. diesel 483,44

Hazel R. diesel 458,41

Houten A. diesel 1.651,42

Kroon R. diesel 3.901,97

Mungur V. diesel 1.703,15

Okhuijsen R. diesel 2.937,78

Outshoorn W. diesel 2.143,92

Overhage M. diesel 1.792,44

Sieberg R. diesel 627,78

Steba M. diesel 1.379,65

Steen R. diesel 2.098,45

Velden Q. diesel 100,60

Verburg M. diesel 2.523,06

Visser S. diesel 66,07

Wedema C. diesel 594,23

Weerdt H. de diesel 2.164,31

Totaal diesel bedrijfsauto's 40.944,20

Verbruik diesel door bedrijfsmiddelen

Algemeen diesel 205,20

Hoogwerker diesel 102,50

Totaal diesel bedrijfsmiddelen 307,70

Verbruik benzine door bedrijfsauto's

Bos A. benzine 4.489,98

Engelenburg R. benzine 3.469,75

Totaal benzine bedrijfsauto's 7.959,73

Verbruik benzine door diversen

Diversen benzine 341,85

Totaal benzine diversen 341,85

Verbruik vestiging Utrecht

Stand einddatum Stand begindatum Verbruik Aantal dagen Omgerekend verbruik/ 365 dagen Basisdocument

Gas Utrecht 8.908

Totaal verbruik gas 8.908

Verbruik van elektriciteit vestiging Utrecht

Stand einddatum Stand begindatum Verbruik Aantal dagen Omgerekend verbruik/ 365 dagen Basisdocument

E Utrecht 46.510 Jaarnota Nuon

Totaal verbruik elektriciteit 46.510

Zakelijke kilometers met privé-auto's

Zakelijke kilometers die door medewerkers zijn gemaakt met privé-auto's

Totaal kilometers

Samenvatting van verbruiksgegevens energiestromen per scope

Scope 1: directie emissies Eenheid Verbruik Factor CO2 (ton) %

Diesel voor bedrijfsauto's 40.944 3,230

Diesel voor bedrijfsmiddelen 308 3,320

Benzine voor bedrijfsauto's 7.960 2,740

Benzine voor bedrijfsmiddelen 342 2,740

Gas voor verwarming 8.908 1,825

Scope 2: indirecte emissies

Elektriciteit voor kantoor en werkplaats 46.510 0,526

Zakelijke kilometers met privé-auto's 30.916 0.220

*Factoren die zijn ingevuld zijn afkomstig van www.emissiefactoren.nl (Lijst emissiefactoren van januari 2015)



Verbruiksgegevens 2015

Verbruik brandstoffen door bedrijfsauto's: diesel en benzine

Kenteken Auto Berijder Brandstof Verbruik (liter) Totaal Gereden km's
Gemiddeld verbruik 

(km's per liter)
A. Bos 2233

Renault Kangoo D. van Duuren diesel 1250

Renault Kangoo C. Driest diesel 2135

F. Bentvelzen diesel 227

Citroën Jumpy G. Borsboom diesel 1409

Vervangende auto R. van den Horst diesel 777

Renault Kangoo J. van Dam diesel 2344

Renault Kangoo R. Kroon diesel 2386

Renault Kangoo M. Steba diesel 2198

Renault Kangoo M. Verburg diesel 2190

M. Overhage diesel 866

Citroën Jumpy W. Outshoorn diesel 2712

S. Visser diesel 1062

Renault Kangoo W. Bongaards diesel 2468

Citroën Jumpy C. Wedema diesel 2872

Volvo V70 H. de Weerdt diesel 2318

Optelling betreft werkelijke hoeveelheden van 2015 Subtotaal 29447

R. van der Steen diesel 3050

R. Okhuizen diesel 3090

A. Houten diesel 2929

Optelling betreft werkelijke hoeveelheden van 2015 Subtotaal 9069

Totaal diesel bedrijfsauto's 38516

Brandstof 

Toyota Prius D. van Dijk benzine 267

Saab 95 F. Bentvelzen benzine 1457

Volkswagen Station R. Engelenburg benzine 3771

M. Verburg benzine 205

R. Kroon benzine 565

benzine 4733

Optelling betreft werkelijke hoeveelheden van 2015 Subtotaal 10998

Totaal benzine bedrijfsauto's 10998

Verbruik diesel door bedrijfsmiddelen

Hoogwerker 104

Algemeen Kramer 1431

Totaal diesel bedrijfsmiddelen 1535

Verbruik benzine door bedrijfsmiddelen

Motorisch aangedreven gereedschappen

Totaal benzine bedrijfsmiddelen 0

Verbruik vestiging Utrecht

Stand einddatum Stand begindatum Verbruik Aantal dagen Omgerekend verbruik/ 365 dagen Basisdocument

Gas Utrecht 190.289 181.629 8.660 364 8.662 Jaarnota Nuon

Totaal verbruik gas 8662

Verbruik van elektriciteit vestiging Utrecht

Stand einddatum Stand begindatum Verbruik Aantal dagen Omgerekend verbruik/ 365 dagen Basisdocument

E Utrecht 45069 Jaarnota Nuon

Totaal verbruik elektriciteit 45069

Zakelijke kilometers met privé-auto's

Zakelijke kilometers die door medewerkers zijn gemaakt met privé-auto's 50130

Totaal kilometers 50130

Samenvatting van verbruiksgegevens energiestromen per scope

Scope 1: directie emissies Eenheid Verbruik Factor CO2 (ton) %

Diesel voor bedrijfsauto's 38516 3,230

Diesel voor bedrijfsmiddelen 1535 3,320

Benzine voor bedrijfsauto's 10998

Benzine voor bedrijfsmiddelen

Gas voor verwarming 8662

Scope 2: indirecte emissies

Elektriciteit voor kantoor en werkplaats 45069 0,526

Zakelijke kilometers met privé-auto's 50130

*Factoren die zijn ingevuld zijn afkomstig van www.emissiefactoren.nl (Lijst emissiefactoren van januari 2015)



CV-toestel

Merk Aantal Nominaal vermogen

Achpo Blauwe Engel S-HR 24,8 kW

Elektrische apparatuur kantoor

Aantal Vermogen

Computers

Netwerkprinters/ kopieerapparaten

Lokale printers

Verlichting kantoor

Koelkast

Magnetronover

Biertap

Elektrische apparatuur werkplaats

Aantal Vermogen

Zaagtafel met afzuiging

Diktebank

Schaafbank

Platenzaag

Afkortzaag

Slotenfrees

Hogedruk reiniger
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Energie audit | Krämer Groep 

11 oktober 2016 

Energie audit conform CO2-prestatieladder 
  

Bedrijf: Krämer Groep 

Datum: 11 oktober 2016 

Soort audit: energie audit in het kader van de CO2-prestatieladder 

Doel: beoordelen of de inventarisatie van energiestromen, energieverbruik,  

 energieverbruikers en reductiemogelijkheden volledig is uitgevoerd 

Geïnterviewde: de heer H. de Weerdt (directeur) 

Auditor: R. Veldman (BK ingenieurs) 

Locatie: Computerweg 13 te Utrecht (kantoor Krämer Groep) 

 

 
 

 

Inleiding 

De Krämer Groep is tijdens de voorbereiding van de CO2-prestatieladder-certificering geassisteerd door BK 

ingenieurs. Tijdens een aantal voortgangsoverleggen heeft uitwisseling van informatie en verbruiksgegevens 

plaatsgevonden. De verbruiksgegevens zijn in het kader van de energie audit op juistheid en volledigheid 

gecontroleerd. 

 

In dit verslag worden de bevindingen van de energie audit gerapporteerd. Bij het uitvoeren en rapporteren van de 

energie audit is de werkwijze gevolgd zoals aangegeven in paragraaf 3.2 van de Werkinstructie voor het portfolio 

CO2-prestatieladder. 

 

Kennis en onafhankelijkheid 

De energie audit is in opdracht van Krämer Groep namens BK Ingenieurs uitgevoerd door de heer R. Veldman 

(adviseur).  

BK ingenieurs (hierna aangeduid als BK) is een onafhankelijk en deskundig ingenieursbureau dat zich bezighoudt 

met een aantal milieu-gerelateerde specialismen, waarvan certificeringsbegeleiding er één is. In het kader van de 

dienst certificeringsbegeleiding ondersteunt BK bedrijven onder andere bij het behalen en in stand houden van de 

certificering volgens de CO2-prestatieladder.  

Op basis van de opgebouwde kennis en ervaring met betrekking tot de CO2-prestatieladder is BK in staat om een 

energie audit uit te voeren. 

 

Bedrijf 

Krämer Groep is gevestigd aan de Computerweg 13 te Utrecht. Op deze locatie beschikt het bedrijf over een 

kantoor, een timmerwerkplaats en een buitenterrein. Het kantoor van twee verdiepingen biedt plaats aan circa 

negentien medewerkers.  

De timmerwerkplaats naast het kantoor beschikt over een aantal elektrische machines in vaste opstelling waarmee 

materialen gereed kunnen worden gemaakt voor toepassing op de projectlocatie. Vanwege de bedrijfsactiviteiten 

van de oorspronkelijke gebruiker van het gebouw is in de werkplaats een wasstraat aanwezig. 

Het buitenterrein naast het pand biedt ruimte voor de opslag van de hoogwerker en nieuwe en gebruikte 

materialen in afwachting van toepassing in projecten. Verder zijn containers opgesteld voor het gescheiden 

opslaan van verschillende soorten afval. 

Krämer Groep had eerder de beschikking over een nevenvestiging in Woerden maar deze is in 2014 gesloten. De 

activiteiten van Woerden zijn overgeheveld naar Utrecht. 

De bedrijfsbeschrijving van de Krämer Groep waarin de bedrijfsactiviteiten zijn beschreven, is opgenomen in 

hoofdstuk 1 van het CO2-handboek. 
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Referentie CO2-uitstoot 

De CO2-emissie van Krämer Groep is gekoppeld aan de financiële omzet. Het referentiejaar is 2015. Dit betekent 

dat wanneer door groei van het bedrijf de omzet op een gegeven moment anderhalf keer zo groot is dat de CO2-

emissie dan naar verwachting ook anderhalf keer zo groot zal zijn. Bij het monitoren van de doelstellingen moet 

hiermee rekening worden gehouden. 

 

Controle energieverbruikers en reductiemogelijkheden 

De Krämer Groep is tijdens de voorbereiding van de CO2-prestatieladder-certificering geassisteerd door BK 

Ingenieurs. Tijdens een aantal voortgangsoverleggen heeft over en weer uitwisseling van kennis en informatie 

plaatsgevonden. Tijdens het startoverleg van het voorbereidingstraject is een rondgang door het bedrijf gemaakt 

en zijn de energiestromen en energieverbruikers waarvan gebruik wordt gemaakt in kaart gebracht. 

De verbruikers van elektriciteit in het kantoor en in de werkplaats zijn geïnventariseerd. De lijst met de 

elektriciteitsverbruikers is als bijlage 3 opgenomen in het CO2-handboek. Het cv-toestel van het kantoor is, met 

specificatie, ook in deze lijst opgenomen. 

De belangrijkste energieverbruikers in het bedrijf, voor wat betreft CO2-emissie, zijn de bedrijfsauto’s. De auto’s 

zijn met vermelding van het jaarverbruik opgenomen in het Overzicht energiestromen en energieverbruik (bijlage 

2). 

 

De conclusie van de controle van de geïnventariseerde belangrijke energieverbruikers per energiestroom is dat de 

overzichten volledig zijn. Met betrekking tot de verbruiksgegevens van 2014 heeft in de loop van het 

voorbereidingstraject een correctie plaatsgevonden. In de conceptfootprint van 2014 waren de verbruiksgegevens 

van de vestiging Woerden (gas en elektriciteit) vergeten mee te nemen. Deze gegevens zijn vervolgens 

toegevoegd. 

 

De mogelijkheden voor het reduceren van CO2-emissie en de al eerder getroffen maatregelen zijn door Krämer 

Groep en BK Ingenieurs gezamenlijk geïnventariseerd en vastgelegd in het Overzicht reductiemogelijkheden 

(hoofdstuk 4). 

Uit de vergelijking van de verbruiksgegevens van gas en elektriciteit van 2014 en 2015 blijkt dat de hoeveelheden 

in 2015 lager zijn. De oorzaak hiervoor is het beëindigen van de vestiging in Woerden. Het sluiten van de 

vestiging draagt dus bij aan een lagere CO2-footprint. 

 

Mogelijkheden voor verbetering 

De monitoring van de voortgang van de reductiedoelstellingen wordt tot dusver per jaar gedaan. Het is beter om 

per halfjaar de verbruiksgegevens te in inventariseren en daarvan de halfjaarlijkse CO2-footprint te berekenen. 

Halfjaarlijkse monitoring heeft als voordeel dat sneller kan worden gereageerd wanneer blijkt dat de CO2-prestatie 

achterblijft ten opzichte van de doelstelling. In deze situatie kunnen bijvoorbeeld aanvullende CO2-maatregelen 

worden ingesteld. Wanneer in de situatie van een achterblijvende CO2-reductie-prestatie geen halfjaarlijkse maar 

jaarlijkse monitoring plaatsvindt, kan de afwijking ten opzichte van de doelstelling veel groter geworden zijn en 

wordt pas (te) laat ontdekt. 

 

Significant energieverbruik 

De belangrijkste energiestroom voor de CO2-footprint van de Krämer Groep wordt gevormd door de brandstoffen 

ten behoeve van de bedrijfsauto’s. Het jaarverbruik per auto wordt weergegeven in het Overzicht energiestromen 

en energieverbruikers. De bedrijfsauto’s zijn verantwoordelijk voor significant energieverbruik. 

Het energieverbruik als gevolg van verbruik gas en elektriciteit is belangrijk, maar minder significant. 

 

Analyse CO2-emissie 

De verdeling van de CO2-emissie per energiestroom is weergegeven in het cirkeldiagram hieronder. 
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Conclusie 

Op basis van de bevindingen van de energie audit kan worden geconcludeerd dat de energiestromen die worden 

ingezet ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van Krämer Groep volledig in beeld zijn gebracht. De 

energieverbruikers per energiestroom zijn geïnventariseerd. Van de bedrijfsauto’s is het individuele jaarverbruik 

bekend. Verder zijn de mogelijkheden aanwezig om, met name met betrekking tot het brandstofverbruik door de 

bedrijfsauto’s, het inzicht in het verbruik verder te verbeteren. 

 

 



 

 

 

 

    

Bijlage 

  

4 CO2-footprint 

    

 



CO2-footprint 2016

Scope 1: directe emissies Eenheid Verbruik Conversiefactor CO2 (kg) CO2 (ton) %

1 Diesel ten behoeve van bedrijfsauto's liter 40.944 3,230 132.249 132,25 64,98

2 Diesel ten behoeve van gereedschappen liter 308 3,230 995 0,99 0,49

3 Benzine ten behoeve van bedrijfsauto's liter 7.960 2,740 21.810 21,81 10,72

4 Benzine ten behoeve van gereedschappen liter 342 2,740 937 0,94 0,46

5 Gas ten behoeve van verwarming kantoor en werkplaats m3 8.908 1,825 16.257 16,26 7,99

Scope 2: indirecte emissies

6 Elektriciteit ten behoeve van kantoor en werkplaats kWh 46.510 0,526 24.464 24,46 12,02

7 Zakelijke kilometers met prive-auto's km 30.916 0,220 6.802 6,80 3,34

Scope 3: overig

Alle overige indirecte emissies (klanten en leveranciers, geldt alleen voor niveau 4 en 5)

Totaal CO2 203.514 203,51 100,00



CO2-footprint 2015

Scope 1: directe emissies Eenheid Verbruik Conversiefactor CO2 (kg) CO2 (ton) %

1 Diesel ten behoeve van bedrijfsauto's liter 38.516 3,230 124.407 124,41 59,23

2 Diesel ten behoeve van gereedschappen liter 1.535 3,230 4.958 4,96 2,36

3 Benzine ten behoeve van bedrijfsauto's liter 10.998 2,740 30.135 30,13 14,35

4 Benzine ten behoeve van gereedschappen liter 2,740 0 0,00 0,00

5 Gas ten behoeve van verwarming kantoor en werkplaats m3 8.662 1,825 15.808 15,81 7,53

Scope 2: indirecte emissies

6 Elektriciteit ten behoeve van kantoor en werkplaats kWh 45.069 0,526 23.706 23,71 11,29

7 Zakelijke kilometers met prive-auto's km 50.130 0,220 11.029 11,03 5,25

Scope 3: overig

Alle overige indirecte emissies (klanten en leveranciers, geldt alleen voor niveau 4 en 5)

Totaal CO2 210.042 210,04 100,00



 

 

 

 

    

Bijlage 

  

5 Interne communicatie  
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INFORMATIEBRIEF - 1 
   
De Krämer Groep bereidt op dit moment de certificering volgens de CO2-prestatieladder voor. Eén van de eisen 
van de certificering is dat de medewerkers hierover worden geïnformeerd. Daarom zal er regelmatig een 
informatiebrief worden opgesteld en verspreid. In deze eerste brief wordt uitgelegd wat het broeikaseffect 
inhoudt en welke rol CO2 hierbij speelt. 
 
CO2 is de chemische formule voor kooldioxide. Mensen ademen zuurstof in en CO2 uit, CO2 is een restproduct van 
onze stofwisseling. Bij bomen en planten verloopt dit proces omgekeerd, zij nemen CO2 op en geven zuurstof af 
en spelen daardoor een belangrijke rol bij het op peil houden van het zuurstofgehalte in de buitenlucht. 
 
Behalve bij het verbrandingsproces in het menselijk lichaam (stofwisseling) ontstaat CO2 op grote schaal bij de 
volgende menselijke activiteiten: 
 verkeer, 
 gebruik van machines, 
 verbruik van gas voor verwarming, 
 opwekking van elektriciteit. 

Door de toename van deze activiteiten en de CO2-emissie die daarmee samenhangt, is het evenwicht tussen de 
productie van CO2 door menselijke activiteiten en de productie van zuurstof door bomen en planten verstoord 
geraakt. 
 
Broeikasgassen zijn gassen die een bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde, dit effect staat bekend als 
broeikaseffect. Het broeikaseffect is in het plaatje hieronder in beeld gebracht. Zonnestraling warmt de aarde op, 
de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast, daardoor is de temperatuur 
op aarde + 15 °C in plaats van - 18 °C. Door de toenemende emissie van CO2 en andere broeikasgassen stijgt de 
temperatuur. 
 
De rol die CO2 speelt in het broeikaseffect is de reden dat wereldwijd afspraken zijn gemaakt om de CO2-emissie 
te beperken. Hieraan kan iedereen zijn steentje bijdragen! 
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INFORMATIEBRIEF - 2 
   
De Krämer Groep bereidt op dit moment de certificering volgens de CO2-prestatieladder voor. Eén van de eisen 
van de certificering is dat de medewerkers hierover worden geïnformeerd. Daarom zal er regelmatig een 
informatiebrief worden opgesteld en verspreid.  
 
CO2-emissie is een belangrijk onderwerp waaraan internationaal aandacht wordt besteed. Onlangs zijn afspraken 
gemaakt over een wereldwijde aanpak. Deze brief gaat hierop in. 
 
Autoverkeer, verbruik van elektriciteit en verbruik van gas zijn zaken die onmisbaar zijn in de moderne wereld. Het 
zijn tevens belangrijke bronnen van CO2-emissie. Bij de verbrandingsprocessen die hiervoor nodig zijn, komen 
wereldwijd zodanige hoeveelheden CO2 vrij dat opwarming van de aarde plaatsvindt en het klimaat wordt 
beïnvloed.  
 
De uitstoot van CO2 is een actueel onderwerp dat regelmatig in de nieuwsberichten opduikt. Het belangrijkste 
nieuws van de afgelopen weken was afkomstig van de internationale Klimaatconferentie die werd gehouden in 
Parijs. 
 
Delegaties van 195 landen zijn op 12 december op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw 
klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen (waarvan CO2 de belangrijkste is) de komende eeuw moet 
terugdringen. Hiermee moet de klimaatverandering worden tegengegaan.  
Met het akkoord ligt er een verdrag dat voor vrijwel alle landen ter wereld bindend is. Belangrijk is dat ook 
grootmachten de Verenigde Staten, India en China het akkoord tekenden. Dit was bij eerdere klimaatconferenties 
niet gelukt. 
 

 
 

In het akkoord staan onder meer de afspraken die zijn gemaakt over het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. De vermindering van de CO2-uitstoot 
moet zodanig zijn dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde niet 
hoger is dan twee graden Celsius. 
Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van 
meer dan 2 graden de ecosystemen op aarde ernstig zal verstoren. De 
makers van het verdrag richten daarom op een stijging van maximaal 1,5 
graad. 
 
Een belangrijk punt in het verdrag is dat elke vijf jaar gecontroleerd gaat 
worden of landen zich aan de afspraken houden. De landen worden 
gehouden aan hun verantwoordelijkheid om te blijven werken aan het 
verbeteren van het klimaat en aan het tegengaan van opwarming.  
Nog niet eerder konden hierover bindende afspraken worden gemaakt. 
 
In Nederland wordt intensief gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. 
Daarom zal Nederland alle zeilen bij moeten zetten om aan de 
afspraken te voldoen. Bedrijven, organisaties, particulieren en 
huishoudens zullen energie-bewuster moeten worden en, waar mogelijk, 
op energie moeten besparen. 

 
Krämer Groep is voornemens om de nieuwe internationale CO2-afspraken actief te ondersteunen. De CO2-
prestatieladder-certificering is een bewezen methode om planmatig te werken aan het verminderen van de CO2-
emissie die wordt veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten. In de volgende CO2-informatiebrief zal worden 
uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. 
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INFORMATIEBRIEF - 3  
 
CO2-footprint 
Dit is alweer de derde CO2-informatiebrief in verband met de voorbereiding op de CO2-prestatieladder-
certificering. Door middel van de informatiebrieven wordt uitgelegd waarom het belangrijk is dat de uitstoot van 
CO2 wereldwijd wordt beheerst en hoe de certificering hieraan bijdraagt. In deze brief wordt uitgelegd wat het 
begrip CO2-footprint inhoudt.  
 
De CO2-prestatieladder-norm maakt gebruik van de term Energiestromen. Ieder bedrijf gebruikt energiestromen 
om zijn bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren.  
De belangrijkste energiestromen zijn: brandstoffen voor auto’s en machines, gas ten behoeve van verwarming en 
elektriciteit om elektrische apparaten te laten functioneren.  
Bij het verbruik van energiestromen komt CO2 vrij. De verbruikshoeveelheden per energiestroom zijn daardoor 
zeer belangrijke gegevens voor het CO2-prestatieladder-systeem. 
 
Per energiestroom is bekend hoeveel CO2 per eenheid vrijkomt bij het verbruik. Bij verbranding van één liter diesel 
ontstaat 3,23 kg CO2! Verbruik van één kWh elektriciteit leidt tot 0,526 kg CO2. De CO2-emissie tijdens de 
productie is in deze getallen meegerekend. 
 
Als het jaarverbruik per energiestroom bekend is, kan hiervan de CO2-emissie worden berekend. Optelling van de 
jaarhoeveelheden CO2 per energiestroom leidt tot de totale hoeveelheid CO2 waarvoor het bedrijf 
verantwoordelijk is. Deze omgerekende hoeveelheid CO2-emissie als gevolg van de bedrijfsactiviteiten wordt de 
CO2-footprint van het bedrijf genoemd. 
De CO2-footprint is een maat voor de CO2-prestatie van het bedrijf. Hiermee kan een vergelijking worden 
gemaakt tussen verschillende bedrijven die qua activiteiten en omvang op elkaar lijken.  
 
De CO2-footprint wordt berekend met behulp van een rekenblad. De verdeling van de CO2-emissie per 
energiestroom wordt vaak afgebeeld door middel van een cirkeldiagram. Hieronder worden de tabel en het 
diagram van de CO2-footprint van Krämer Groep van het jaar 2014 weergegeven. 
 
De diesel en benzine voor de bedrijfsauto’s zorgden in 2014 voor bijna 53% van de CO2-emissie. De emissie door 
autoverkeer voor het bedrijf komt uit op ruim 70% als de zakelijke kilometers met privé-auto’s daarbij worden 
opgeteld! 
CO2-footprint Krämer Groep van het jaar 2014 

 Energiestroom Eenheid Verbruik Factor CO2 (ton) % 
 Scope 1: directe emissies 
1 Diesel voor bedrijfsauto’s liter 24.586 3,230 79,41 42,49 
2 Diesel voor gereedschappen liter 920 3,230 2,97 1,59 
3 Benzine voor bedrijfsauto’s liter 7.060 2,740 19,34 10,35 
4 Benzine voor gereedschappen liter 494 2,740 1,35 0,72 
5 Gas voor verwarming kantoor m³ 13.456 1,825 24,56 13,14 
 Scope 2: indirecte emissies 
6 Elektriciteit voor kantoor en werkplaats kWh 49.229 0,526 25,89 13,86 
7 Zakelijke kilometers met privé-auto’s km 156.599 0,213 33,36 17,85 
 Scope 3: overig      
8 Alle overige indirecte emissies      
      100,00 
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Binnenkort wordt de CO2-footprint van 2015 berekend, de laatste gegevens worden op dit moment verzameld. De 
footprint van 2015 zal als basis worden gebruikt voor de reductiedoelstellingen. Dit betekent dat de footprints van 
de volgende jaren zullen worden vergeleken met 2015 om te beoordelen of de doelstellingen worden gehaald. 
 
Door veranderingen binnen het bedrijf zal de footprint van 2015 er anders uitzien dan die van 2014. Het 
vervangen van het wagenpark, het sluiten van de vestiging in Woerden en de overname van Overhage spelen 
hierin bijvoorbeeld een rol.  
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6 Zelfevaluatie  

    

 



Zelfevaluatie CO2‐Prestatieladder 20

22,5

Niveau Min eis Max Score
1 20 25 25 A 40% 8 10 10
2 20 25 25 B 30% 6 7,5 7,5
3 20 25 20 C 20% 4 5 5
4 20 25 D 10% 2 2,5 2,5
5 20 25 25

A 40% 8 10 10
Niveau Min eis Max Score B 30% 6 7,5 7,5

1 20 25 25 C 20% 4 5 5
2 20 25 25 D 10% 2 2,5 2,5
3 20 25 25 25
4 20 25
5 20 25 A 40% 8 10 8

B 30% 6 7,5 7,5
C 20% 4 5 5

Niveau Min eis Max Score D 10% 2 2,5 2,5
1 20 25 25 23
2 20 25 25
3 20 25 25 A 40% 8 10 0
4 20 25 B 30% 6 7,5 0
5 20 25 C 20% 4 5 0

D 10% 2 2,5 0
0

Niveau Min eis Max Score
1 20 25 25 A 40% 8 10 0
2 20 25 25 B 30% 6 7,5 0
3 20 25 25 C 20% 4 5 0
4 20 25 D 10% 2 2,5 0
5 20 25 0

  Voldaan? 1

2

3

4

5

Eis niveau totaal: ≥ 22,5 (=90%)

Score Auditchecklijsten

Gew. max Gewogen score

C= Transparantie (20%)

B= Reductie (30%)

Eis invalshoek x niveau: ≥ 20

Niveau 3

totaal

Niveau 4

Niveau 5
totaal

totaal

totaal

Naam organisatie:

Datum ladderbeoordeling:

Krämer Groep

13‐1‐2017

Algemene eis JA!

totaal

Invalshoek Weegfactor Gew. min

Auditchecklijsten CO2‐bewust Certificaten

A= Inzicht (40%)

D= Participatie (10%)

Niveau 1

Niveau 2

Continue verbetering

Eisen aan projecten

Verplichte internetpublicatie

Contributie aan de SKAO

Algemene eisen

JA!

JA!

NEE

NEE

Niveau Niveau behaald?
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Zelfevaluatie Krämer Groep 
 
A: Inzicht 

  
Aspect/ invalshoek 

  
Eis 

 
Bevindingen 

1A Bedrijf/ inschrijver heeft gedeeltelijk inzicht 
in energieverbruik 

1.A.1 Identificatie en analyse van energiestromen van 
het bedrijf en de projecten waarop CO2-
gerelateerd gunningsvoordeel verkregen is, zijn 
gebeurd. 

Energiestromen zijn geïdentificeerd 
(hoofdstuk 3). De analyse is opgenomen in 
bijlage 2. Het brandstofverbruik is per auto 
bekend. Het verbruik van gas is nagenoeg 
geheel ten behoeve van verwarming. Van het 
elektriciteitsverbruik heeft een analyse 
plaatsgevonden. 

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

De energiestromen zijn beschreven in 
hoofdstuk 3. 

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

Eerst zijn de gegevens van 2014 
geïnventariseerd, later zijn de gegevens van 
2015 toegevoegd. 

2A Bedrijf/ inschrijver heeft inzicht in eigen 
energieverbruik 

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

De hoeveelheden per energiestroom in 2014 
en 2015 zijn opgenomen in de tabel in 3.1. 

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

Eerst zijn de gegevens van 2014 in kaart 
gebracht, later zijn de gegevens van 2015 
toegevoegd. 

  2.A.3 Het bedrijf beschikt over een actueel energie 
audit verslag voor het bedrijf en de projecten 
waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is. 

Het verslag van de Energie audit is 
opgenomen als bijlage 3. De audit is 
uitgevoerd op 17 februari 2016. 

3A Bedrijf/ inschrijver heeft haar eigen 
energieverbruik omgerekend naar CO2-
emissies. 

3.A.1 Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele 
emissie-inventaris voor haar scope 1 & 2 CO2-
emissies conform ISO 14064-1 voor het bedrijf en 
de projecten waarop CO2-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is. 

De emissie-inventaris is opgenomen in 
hoofdstuk 5. 

  3.A.2 De emissie-inventaris is door een CI geverifieerd 
met tenminste een beperkte mate van zekerheid. 

De emissie-inventaris is weliswaar niet 
geverifieerd maar de verbruiksgegevens zijn 
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Aspect/ invalshoek 

  
Eis 

 
Bevindingen 
nauwkeurig bepaald. De verbruiksgegevens 
zijn per auto bepaald op basis van de 
tankpas. Gas en elektra zijn gebaseerd op de 
jaarafrekening. 

4A Het bedrijf rapporteert zijn CO2-footprint 
conform de ISO 14064-1 voor scope 1, 2 & 
3.  
 

4.A.1 Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest 
materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze 
scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG- 
genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.  

N.v.t. 

  4.A.2 Het bedrijf beschikt over een 
kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris.  

N.v.t. 

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

N.v.t. 

5A Het bedrijf heeft portefeuille breed inzicht 
in scope 3.  
 

5.A.1 Het bedrijf heeft inzicht in de materiële scope 3 
emissies van het bedrijf en de meest relevante 
partijen in de keten die daarbij betrokken zijn 

N.v.t. 

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

N.v.t. 

  5.A.2-2 Het bedrijf heeft inzicht in mogelijke strategieën 
om deze materiële emissies te reduceren.  

N.v.t. 

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

N.v.t. 
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B: Reductie 

  
Aspect/ invalshoek 

  
Eis 

 
Bevindingen 

1B Bedrijf onderzoekt mogelijkheden voor 
energiereductie. 

1.B.1 Het bedrijf onderzoekt aantoonbaar de 
mogelijkheden het energieverbruik te reduceren 
van het bedrijf en de projecten waarop CO2-
gerelateerd gunningsvoordeel verkregen is. 

De inventarisatie voor 
reductiemogelijkheden is opgenomen in 
hoofdstuk 4. 

  1.B.2 Het bedrijf beschikt over een actueel energie audit 
verslag voor het bedrijf en de projecten waarop 
CO2-gerelateerd gunningsvoordeel verkregen is. 

De energie audit is uitgevoerd op 17 
februari 2016. Het verslag is opgenomen 
als bijlage 3. 

2B Bedrijf beschikt over een kwalitatief 
beschreven energie reductieambitie. 

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

De doelstellingen (waaronder 
doelstellingen die deel uitmaken van het 
energiebeleid) en maatregelen zijn 
opgenomen in het Energie Management 
Actieplan. 

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

De doelstellingen en maatregelen zijn 
opgenomen in het Energie Management 
Actieplan. Doelstelling groene stroom: 
aanwezig. 

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

De doelstellingen en maatregelen zijn 
opgenomen in het Energie Management 
Actieplan en zijn bekend bij de 
medewerkers (toolbox). 

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

Het Energie Management Actieplan is 
ondertekend door de directie. 

3B Bedrijf beschikt over kwantitatieve CO2-
reductiedoelstellingen voor de eigen 
organisatie 

3.B.1 Het bedrijf heeft een kwantitatieve 
reductiedoelstelling voor scope 1- en scope 2-
emissies van het bedrijf en de projecten opgesteld, 
uitgedrukt in absolute getallen en 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. 

De doelstellingen (6.4) en maatregelen 
(6.5) zijn opgenomen in het Energie 
Management Actieplan. 
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Aspect/ invalshoek 

  
Eis 

 
Bevindingen 

  3.B.2 Het bedrijf heeft een energie management 
actieplan (conform NEN-ISO 5001 of gelijkwaardig) 
opgesteld, onderschreven door hoger management, 
gecommuniceerd (intern en extern) en 
geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten 
waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel 
verkregen is. 

Het Energie Management Actieplan is 
aanwezig en is ondertekend door de 
directie. De inhoud van het Energie 
Management Actieplan is bekend bij de 
medewerkers en is gecommuniceerd via 
de website. 

4B Het bedrijf beschikt over kwantitatieve CO₂- 
reductie-doelstellingen voor scope 1, 2 & 3 
CO₂-emissies. 
 

4.B.1 Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van 2 
analyses uit 4.A.1, CO₂-reductiedoelstellingen 
geformuleerd of bedrijf heeft voor scope 3, op basis 
van 2 materiële GHG-genererende (ketens van) 
activiteiten CO₂-reductiedoelstellingen 
geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van 
aanpak opgesteld inclusief de te nemen 
maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in 
absolute getallen of percentages ten  
opzichte van een referentiejaar en binnen een 
vastgelegde termijn.  

N.v.t. 

  4.B.2 Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks 
(intern én extern) de voortgang ten opzichte van de 
doelstellingen voor het bedrijf en de projecten 
waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is.  

N.v.t. 

5B Het bedrijf rapporteert structureel en op 
kwantitatieve wijze de resultaten op de CO₂-
reductie-doelstellingen voor  
scope 1, 2 & 3.  
 
 

5.B.1 Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van de 
analyses uit 5.A.2, een strategie en CO₂-
reductiedoelstellingen geformuleerd. Er is een 
bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de 
te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn 
uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten 
opzichte van een referentiejaar en binnen een 
vastgelegde termijn. 

N.v.t. 

  5.B.2 5.B.2. Het bedrijf rapporteert minimaal 2x per jaar 
zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde 
CO₂-emissies (intern en extern) alsmede de 
vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor het 
bedrijf en de projecten. 

N.v.t. 

  5.B.3 5.B.3. Het bedrijf slaagt erin de 
reductiedoelstellingen te realiseren.  
 

N.v.t. 
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C: Transparantie 

 Aspect/ invalshoek  Eis Bevindingen 
1C Bedrijf communiceert ad hoc over 

energiereductie beleid. 
1.C.1 Het bedrijf communiceert aantoonbaar intern op ad 

hoc basis over het energiereductie beleid van het 
bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd 
gunningsvoordeel verkregen is. 

De interne communicatie vindt onder 
andere plaats door middel van CO2-
informatiebrieven, hiervan zijn 
verschillende voorbeelden beschikbaar. 

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

De CO2-footprint van 2014 is via de 
website voor externe belangstellenden 
beschikbaar. De doelstelling om op CO2 
en energie te besparen wordt 
regelmatig extern kenbaar gemaakt. 

2C Bedrijf communiceert minimaal intern en 
eventueel extern over haar energiebeleid. 

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

De informatiebrieven waarin wordt 
gecommuniceerd over CO2-
onderwerpen worden ten minste 
tweemaal per jaar onder de 
medewerkers verspreid. 

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

De stuurcyclus is weergegeven in 
paragraaf 7.3, de verantwoordelijkheden 
zijn beschreven in de tabel in paragraaf 
7.4. 

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

De externe belanghebbenden zijn 
vermeld in het communicatieplan in 
hoofdstuk 6. 

3C Bedrijf communiceert intern en extern over 
haar carbon footprint en 
reductiedoelstellingen. 

3.C.1 Het bedrijf communiceert structureel intern en 
extern over de CO2-footprint (scope 1 en 2 emissies) 
en de kwantitatieve reductiedoelstellingen van het 
bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO2-
gerelateerd gunningsvoordeel verkregen is. De 
communicatie omvat minimaal het energiebeleid en 
de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de 
hierboven genoemde maatregelen, mogelijkheden 
voor individuele, informatie betreffende het huidige 
energieverbruik en trends binnen het bedrijf en de 
projecten. 

De interne communicatie vindt plaats via 
informatiebrieven en toolboxen, de 
externe communicatie wordt gedaan via 
de website, artikelen in vakbladen, 
uitwisselingen met opdrachtgevers en 
op andere wijze. 
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 Aspect/ invalshoek  Eis Bevindingen 
  3.C.2 Het bedrijf beschikt over een gedocumenteerd 

intern en extern communicatieplan met vastgelegde 
taken, verantwoordelijkheden en wijzen van 
communicatie voor het bedrijf en de projecten 
waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel 
verkregen is. 

Het communicatieplan, waarin de wijzen 
waarop wordt gecommuniceerd en de 
verantwoordelijken daarvoor, is 
opgenomen in hoofdstuk 6. 

     
4C Het bedrijf onderhoudt dialoog met partijen 

binnen overheid en  
NGO ’s over zijn CO₂-reductiedoelstelling en  

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

N.v.t. 

  4.C.2 Het bedrijf kan aantonen dat de door overheid 
en/of NGO geformuleerde punten van zorg over 
het bedrijf en de projecten zijn geïdentificeerd en  
geadresseerd.  

N.v.t. 

5C Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan 
een CO₂-emissie reductieprogramma van 
overheid of NGO.  
 

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

N.v.t. 

  5.C.2 (zie 5.C.1) meer dan één.  N.v.t. 
  5.C.3 5.C.3. Het bedrijf communiceert structureel 

(minimaal 2x per jaar) intern én extern over zijn CO₂ 
footprint (scope 1, 2 & 3) en de kwantitatieve 
reductiedoelstellingen voor het bedrijf en de 
maatregelen in projecten waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is. De communicatie 
omvat minimaal het energiebeleid en de 
reductiedoelstellingen van het bedrijf en de 
hierboven genoemde maatregelen, mogelijkheden 
voor individuele bijdrage, informatie betreffende 
het huidig energiegebruik en trends binnen het 
bedrijf en de projecten.  

N.v.t. 
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D: Participatie 

  
Aspect/ invalshoek 

  
Eis 

 
Bevindingen 

1D Het bedrijf is op de hoogte van sector en 
keteninitiatieven 

1.D.1 Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector- 
en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-
reductie die in belangrijke mate verband houden 
met de projectenportefeuille. 

Verschillende sector- en 
keteninitiatieven zijn intern besproken. 
Voorbeelden van sector- en 
keteninitiatieven worden vermeld in het 
hoofdstuk Participatie. 

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

Verschillende sector- en 
keteninitiatieven en de betekenis 
daarvan zijn intern besproken. 

2D Bedrijf neem passief deel aan initiatieven 
rond de reductie van CO2 in de sector of 
daarbuiten 

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

Krämer Groep is deelnemer aan het 
landelijke initiatief Nederland CO2-
neutraal. 

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

Krämer Groep is deelnemer aan het 
landelijke initiatief Nederland CO2-
neutraal. 

3D Bedrijf neemt actief deel aan initiatieven rond 
de reductie van CO2 in de sector of 
daarbuiten. 

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. 

Naast deelname aan het initiatief 
Nederland CO2-neutraal zijn in 
samenwerking met Industrievereniging 
Lage Weide verschillende projecten 
gedaan die zijn gericht op 
energiebesparing (waaronder een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor 
gebruik van zonne-energie). 

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

Voor deelname aan Nederland CO2-
neutraal, SKAO en voor de kosten van 
het voorbereiden en in stand houden 
van de CO2-prestatieladder-certificering 
is budget beschikbaar gemaakt. 

4D Het bedrijf neemt initiatief tot 
ontwikkelingsprojecten die de  
sector faciliteren in CO₂-reductie.  
 
 

4.D.1 4.D.1. Het bedrijf kan aantonen dat het 
initiatiefnemer is van ontwikkelingsprojecten die de 
sector bij de uitvoering van projecten faciliteren in 
CO₂-reductie door het verbinden van de 
bedrijfsnaam aan het initiatief, door publicaties, 
door bevestiging van mede-initiatiefnemers.  

N.v.t. 
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Aspect/ invalshoek 

  
Eis 

 
Bevindingen 

Max. 
score 

 
Score 

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

N.v.t. 5  

5D Het bedrijf neemt actief deel in het opzetten 
van een sectorbreed CO₂-emissie 
reductieprogramma in samenwerking met 
overheid en of NGO.  
 

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

N.v.t. 5  

  5.D.2 5.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek 
budget vrijgemaakt.  

N.v.t. 5  

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

N.v.t. 5  

   5.D.3-1. dat minimaal 2 of meerdere van deze 
stukken zijn opgesteld door het bedrijf.  

N.v.t. 5  

   5.D.3-2. dat minimaal 1 overheidsorgaan en of 
minimaal 1 NGO en minimaal 2 andere bedrijven 
betrokken zijn bij het reductieprogramma.  

N.v.t. 5  

   5.D.3-3. dat er minimum- en tijds-gerelateerde 
reductie-eisen in  
absolute of relatieve zin gesteld zijn aan het 
programma.  

N.v.t. 5  

 



 

 

 

 

    

Bijlage 

  

7 Energiebeoordeling 
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Energiebeoordeling conform CO2-prestatieladder 
 

Energieverbruik – analyse op hoofdlijnen 

Energiestromen en verbruik 

In het kader van de CO2-prestatieladder wordt het begrip ‘energiestroom’ gehanteerd. Energiestromen kenmerken 

zich doordat het verbruik leidt tot CO2-emissie. Brandstoffen ten behoeve van auto’s, machines en 

gereedschappen, gas voor verwarming en elektriciteit voor elektrische apparatuur zijn de meest voorkomende 

energiestromen. 

 

De tabel hieronder vermeldt in de eerste kolom de energiestromen die door Krämer Groep worden ingezet voor 

het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. Per energiestroom worden in de derde en vierde kolom de 

verbruikshoeveelheden van 2015 en in 2014 vermeld. 

 

Energiestroom Eenheid Verbruik 2015 Verbruik 2014 

Diesel ten behoeve van bedrijfsauto’s liter 38.516  24.586  

Diesel ten behoeve van gereedschappen liter 1.535  920  

Benzine ten behoeve van bedrijfsauto’s liter 10.998  7.060  

Benzine ten behoeve van gereedschappen liter   494  

Gas voor verwarming kantoor en werkplaats m³ 8.662  13.456  

Elektriciteit voor kantoor en werkplaats kWh 45.069  49.229  

Zakelijke kilometers met privé-auto’s km 50.130  156.599  

 

Energieverbruikers en energieverbruik 

De auto’s, machines, bedrijfsmiddelen, toestellen en apparaten die verantwoordelijk zijn voor het verbruik van 

brandstoffen, gas en elektriciteit worden de energieverbruikers genoemd.  

Per energiestroom (brandstoffen, gas en elektriciteit) zijn de energieverbruikers geïnventariseerd. Voor zover 

mogelijk is ook het energieverbruik per energieverbruiker in kaart gebracht. 

 

Inventarisatie van het energieverbruik per energieverbruiker geeft inzicht in de verdeling van het verbruik. Deze 

informatie is van belang voor het bepalen van de onderdelen waar reductie op het verbruik kan worden behaald. 

De inventarisatie van het energieverbruik per energieverbruiker laat zien ‘wie’ de grootverbruikers zijn. Door de 

grootverbruikers kan waarschijnlijk gemakkelijker een besparing worden gerealiseerd. 

 

De lijst van auto’s en bedrijfsmiddelen die verantwoordelijk zijn voor het brandstofverbruik is opgenomen als 

bijlage 2. In de lijst is per auto het brandstofjaarverbruik vermeld. 

 

Voor elektriciteit is alleen het totaalverbruik bekend. Het verbruik per machine of apparaat kan worden berekend 

door het vermogen en de bedrijfsuren met elkaar te vermenigvuldigen. 

 

Significant energieverbruik 

De belangrijkste energiestroom voor de CO2-footprint van Krämer Groep wordt gevormd door de brandstoffen 

ten behoeve van de bedrijfsauto’s. Het jaarverbruik per auto wordt weergegeven in het jaaroverzicht van 

verbruiksgegevens. De bedrijfsauto’s zijn verantwoordelijk voor significant energieverbruik. Het energieverbruik 

als gevolg van verbruik gas en elektriciteit is ook belangrijk, maar minder significant. 

 

Kansen voor verbetering 

Brandstofverbruik bedrijfsauto’s 

Hoe meer informatie met betrekking tot het verbruik beschikbaar is, hoe meer mogelijkheden er zijn om te 

beoordelen waar besparing mogelijk is.  

Met behulp van het tankpassysteem, waarmee na iedere tankbeurt de getankte hoeveelheid en de kilometerstand 

op dat moment worden geregistreerd, kan het gemiddelde verbruik van iedere auto worden berekend. De 

verbruiksgegevens van auto’s van hetzelfde merk en type kunnen met elkaar worden vergeleken en als hier 

duidelijke verschillen worden geconstateerd, kan in overleg met de berijders worden onderzocht wat hiervan de 

oorzaak is. Het doel is om onnodig verbruik te beperken. 
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Door berijders van bedrijfsauto’s bij te praten over de principes van Het nieuwe rijden worden zij geïnformeerd 

over brandstof-zuinig auto gebruik. Het toepassen van de principes draagt bij aan CO2-reductie. 

Regelmatig controleren van de bandenspanning en waar nodig de spanning aanpassen draagt ook bij aan een 

gunstiger brandstofverbruik. 

 

Elektriciteit bedrijfspand 

Naar verwachting is de elektrische apparatuur in de werkplaats verantwoordelijk voor het grootste deel van het 

elektriciteitsverbruik van het bedrijfspand. Wat de verhouding is tussen het verbruik door de werkplaats en het 

verbruik door het kantoor is niet bekend. Onderzocht wordt of het mogelijk is om een extra meter te plaatsen 

waarmee het elektriciteitsverbruik van de werkplaats kan worden bijgehouden. 

Een beter inzicht in de verdeling van het stroomverbruik kan worden verkregen door een analyse van het 

elektriciteitsverbruik. Door de vermogens van de machines en apparaten die in gebruik zijn te vermenigvuldigen 

met de bedrijfsuren wordt het stroomverbruik per machine of apparaat berekend. 

 

Gas ten behoeve van bedrijfspand 

Het gasverbruik ten behoeve van verwarming van het bedrijfspand kan worden beperkt door het verbeteren van 

de isolerende voorzieningen. 

 



 

 

 

 

    

Bijlage 

  

8 Interne controle 
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Interne controle conform CO2-prestatieladder 
 

Voldoen aan eisen niveau 1 tot en met 3 

Niveau 1 

De energiestromen die door Krämer Groep worden ingezet voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten zijn in 

paragraaf 3.1 in kaart gebracht (eis 1.A). De reductiemogelijkheden die zijn geïnventariseerd, zijn vastgelegd in 

hoofdstuk 4 (eis 1.B.1). 

 

Niveau 2 

De energiebeoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen die daarvoor gelden (eis 2.A.3). De 

doelstellingen zijn opgenomen in het Energie Management Actieplan (eis 2.B). 

 

Niveau 3 

De emissie-inventaris is opgenomen in hoofdstuk 5 en voldoet aan paragraaf 7.3 van ISO 14064-1. De emissie-

inventaris bevat een relatietabel waarin per onderdeel van paragraaf 7.3 wordt verwezen naar de paragraaf waarin 

het betreffende onderwerp wordt behandeld. Het Energie Management Actieplan met doelstellingen en 

maatregelen is opgenomen als hoofdstuk 6. 

 

Controleperiode en geïdentificeerde verbeterpunten 

De interne controle geldt voor 2015. In 2015 zijn geen nieuwe activiteiten met andere energiekenmerken gestart. 

Eveneens zijn geen projecten uitgevoerd die afwijken van de reguliere werkzaamheden. Verder is ook de 

bedrijfsstructuur gelijk gebleven, dit betekent dat de organisatorische grens blijft zoals die was. 

 

Verbeterpunten zijn niet geïdentificeerd, daardoor heeft ook geen opvolging van verbeterpunten plaatsgevonden. 

 

Interne audit en directieboordeling 

De bevindingen van de interne controle worden, evenals de bevindingen van de interne audit, ingebracht tijdens 

de directiebeoordeling. 
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Interne audit conform CO2-prestatieladder 
  

 

Bedrijf: Krämer Groep  

Datum: 11 oktober 2016  

Soort audit: interne audit conform paragraaf 6.1.1.1 van de CO2-prestatieladder  

Doelstelling: beoordelen of de inventarisatie van energiestromen, energieverbruik,   

 energieverbruikers en reductiemogelijkheden volledig is uitgevoerd  

Geïnterviewde: de heer H. de Weerdt (directeur)  

Auditor: R. Veldman (BK Ingenieurs B.V.)  

Locatie: Computerweg 13 te Utrecht (kantoor Krämer Groep)  

 

 
  

Inleiding 

De regels die gelden voor het uitvoeren van een interne audit volgens het Handboek CO2-prestatieladder 3.0 zijn 

beschreven in paragraaf 6.1.1.1. De interne audit dient antwoord te geven op de volgende vragen: 

 Voldoet het managementsysteem aan de eisen van het certificatieschema? 

 Wordt in het bedrijf gewerkt in overeenstemming met de afspraken die in het systeem zijn vastgelegd? 

 Zijn er mogelijkheden voor verbetering? 

 

Daarnaast dient in de interne audit te worden beoordeeld of de doelstellingen per eis die zijn opgenomen in de 

auditchecklijsten worden gerealiseerd. 

 

In dit verslag worden de hierboven genoemde onderdelen hierna achtereenvolgens behandeld. 

 

Reikwijdte 

De interne audit is gericht op het functioneren van het CO2-managementsysteem van de bedrijfslocatie te Utrecht. 

 

Voldoen aan eisen certificatieschema 

De eisen van het certificatieschema zijn vermeld in de auditchecklijsten die zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van het 

Handboek CO2-Prestatieladder 3.0. 

In het kader van de Zelfevaluatie is per eis behorend tot de niveaus 1 tot en met 3 beoordeeld of hieraan wordt 

voldaan. De Zelfevaluatie is uitgewerkt in twee verschillende documenten: een verslag van bevindingen (Word-

document) en een rekenblad voor puntenberekening (Excel-document van SKAO-website). In het verslag van de 

Zelfevaluatie (Word-document) is per eis gemotiveerd beschreven waarom de vermelde punten zijn toegekend. 

 

In het Excel-document voor de Zelfevaluatie (standaard-document van website SKAO) zijn per eis punten 

toegekend. Uit de optelling van de toegekende punten blijkt dat het benodigde puntenaantal dat nodig is om te 

voldoen aan niveau 3 wordt gehaald. 

 

Werken in overeenstemming met afspraken 

De belangrijkste afspraken die gelden in het kader van het CO2-managementsysteem zijn hieronder opgesomd. 

Tijdens de interne audit is beoordeeld of de afspraken worden nageleefd. Hierna zijn per ‘afspraak’ de 

bevindingen van de beoordeling beschreven. 

1. Bijhouden van verbruiksgegevens (Inzicht), 

2. Monitoren van de voortgang van de reductiedoelstellingen (Reductie), 

3. Uitvoeren van reductiemaatregelen, 

4. Communiceren over energie- en CO2-reductie (Transparantie), 

5. Uitdragen van energie- en CO2-reductie (Participatie). 

 

Ad 1. Bijhouden van verbruiksgegevens (Inzicht), 

In het Excel-schema ‘Verbruiksgegevens’ zijn de gegevens van 2015 van de auto’s (diesel en benzine), 

bedrijfsmiddelen (diesel en benzine), gas (m3’s) en elektriciteit (kWh) exact geregistreerd.  

De verbruiksgegevens ten behoeve van de CO2-footprint van 2016 zijn door Krämer per Excel-document 

aangeleverd. Het brandstofverbruik wordt per auto bijgehouden door middel van een tankpassysteem. Het 
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gemiddeld verbruik per auto met vaste berijder (bijvoorbeeld in liters per 100 kilometer) wordt nog niet 

bijgehouden maar de mogelijkheid is aanwezig. Het is een kwestie van invullen van de juiste kilometerstand 

tijdens de tankpastransactie bij het pompstation. 

De verbruiksgegevens van gas en elektriciteit zijn gebaseerd op de jaarhoeveelheden die zijn vermeld op de 

jaarafrekening van de energiemaatschappij. 

De zakelijke kilometers met privé-auto’s zijn berekend vanuit de vergoedingen die aan de medewerkers zijn 

betaald. 

 

Ad 2. Monitoren van de voortgang van de reductiedoelstellingen (Reductie) 

De reductiedoelstellingen, termijnen en verantwoordelijken zijn opgenomen in het Energie Management 

Actieplan. De monitoring van de reductiedoelstellingen zal tenminste jaarlijks plaatsvinden. De nieuw berekende 

CO2-footprint wordt dan vergeleken met de footprint van het referentiejaar (2015). Per scope vindt berekening 

plaats van de gerealiseerde reductie. De CO2-footprint van 2016 is op dit moment nog niet bekend, daarom kan 

nog geen vergelijking worden gemaakt tussen de CO2-footprints van 2016 en 2015. 

 

Overigens kan worden overwogen om de CO2-footprint structureel halfjaarlijks op te stellen in plaats van jaarlijks. 

Wanneer na een half jaar blijkt dat de CO2-emissie achterloopt ten opzichte van de doelstellingen kan 

gemakkelijker worden gecorrigeerd door het bijstellen van maatregelen dan wanneer de ontdekking na een jaar 

wordt gedaan. 

 

Ad 3. Uitvoeren van reductiemaatregelen 

De maatregelen die zijn ingesteld om bij te dragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen zijn vermeld in 

het Energie Management Plan. Een belangrijke maatregel die leidt tot CO2-reductie is dat bij vervanging van 

auto’s en machines nadrukkelijk wordt gelet op de CO2-prestatie. Zodra het gemiddeld brandstofverbruik per 

auto met vaste berijder in beeld is gebracht. Kan hierop monitoring plaatsvinden. 

Met betrekking tot elektriciteit zal een analyse van het verbruik worden uitgevoerd zodat een beter inzicht 

ontstaat in hoe het verbruik is verdeeld en wie de grootverbruikers zijn. 

 

Ad 4. Communiceren over energie- en CO2-reductie (Transparantie) 

Interne communicatie over energie- en CO2-reductie vindt onder andere plaats via het personeelsblad de CO2-

nieuwsbrief en via toolboxen. Hiervan zijn voorbeelden van communicatie in de afgelopen periode beschikbaar. 

Verder kunnen medewerkers worden aangesproken wanneer afwijkende CO2-prestaties worden geconstateerd. 

Externe communicatie over energie- en CO2-reductie wordt in hoofdzaak gedaan via de website van het bedrijf. 

 

Ad 5. Uitdragen van energie- en CO2-reductie (Participatie) 

Krämer Groep neemt deel aan het CO2-initiatief ‘Nederland CO2-neutraal’ en bezoekt bijeenkomsten van het 

initiatief waar kennis en informatie wordt uitgewisseld. 

 

Mogelijkheden voor verbetering 

De monitoring van de voortgang van de reductiedoelstellingen wordt tot dusver per jaar gedaan. Het is beter om 

per halfjaar de verbruiksgegevens te in inventariseren en daarvan de halfjaarlijkse CO2-footprint te berekenen. 

Halfjaarlijkse monitoring heeft als voordeel dat sneller kan worden gereageerd wanneer blijkt dat de CO2-prestatie 

achterblijft ten opzichte van de doelstelling. In deze situatie kunnen bijvoorbeeld aanvullende CO2-maatregelen 

worden ingesteld. Wanneer in de situatie van een achterblijvende CO2-reductie-prestatie geen halfjaarlijkse maar 

jaarlijkse monitoring plaatsvindt, kan de afwijking ten opzichte van de doelstelling veel groter geworden zijn en 

wordt pas (te) laat ontdekt. 

 

Analyse CO2-emissie 

De verdeling van de CO2-emissie per energiestroom is weergegeven in de cirkeldiagram hieronder. 
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De afkortingen waarmee een oordeel wordt toegekend aan een bevinding worden hieronder verklaard. 

+  : de bevinding is in overeenstemming met de norm. 

-   : de bevinding wijkt af van de norm. 

A  : de bevinding is een aandachtspunt. 

 
Invalshoek A: Inzicht 

Eis Doelstelling Bevindingen + - A 

1A Het bedrijf weet welke soorten energie 

gebruikt worden. 

De energiestromen zijn geïnventariseerd en vastgelegd 

in hoofdstuk 3. De energiestromen worden genoemd 

in de CO2-footprint die intern en extern is 

gecommuniceerd. 

+   

2A Het bedrijf weet per soort energie hoeveel er 

wordt gebruikt, gedifferentieerd naar 

verschillende activiteiten van het bedrijf. 

De verbruiksgegevens per energiestroom zijn 

opgenomen in de tabel in paragraaf 3.1 

(Energiestromen en energieverbruik) en maken ook 

deel uit van de berekening van de CO2-footprint. 

+   

3A Het bedrijf heeft een CO2-administratie waarbij 

geen discussie is over de hoeveelheden en de 

berekeningswijze. Het bedrijf heeft inzicht in 

de belangrijkste aangrijpingspunten voor de 

reductieaanpak. 

Het jaaroverzicht van de verbruiksgegevens is 

opgenomen als bijlage 2. Het brandstofverbruik is 

gebaseerd op de facturen voor brandstof. Het 

brandstofverbruik is per auto bekend. De 

verbruiksgegevens van gas en elektriciteit zijn 

gebaseerd op de jaaroverzichten van de 

energiemaatschappij. 

+   

4A Het bedrijf heeft naast scope 1 en 2, de 

relatieve omvang van scope 3 emissie bepaald. 

Het management is zich bewust van de invloed 

van het bedrijf in verschillende ketens, up en 

downstream, waarin het acteert. Op basis van 

deze kennis identificeert kansrijke mogelijke 

energie- en CO2-reductiemaatregelen in de 

ketens, en potentiële ketenpartners voor de 

aanpak ervan. 

N.v.t.    

5A Het bedrijf verbreedt en verdiept zijn inzicht in 

scope 3 en de wijze waarop het bedrijf 

emissies in scope 3 kan reduceren. 

N.v.t.    
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Invalshoek B: Reductie 

Eis Doelstelling Bevindingen + - A 

1B Het bedrijf weet per energiestroom waarop bespaard 

kan worden. Per besparingsmogelijkheid is inzicht op 

welke activiteit van het bedrijf dit betrekking heeft. 

Inventarisatie van het energieverbruik per 

energieverbruiker geeft inzicht in de 

verdeling van het verbruik. Deze informatie 

is van belang voor het bepalen van de 

onderdelen waar reductie op het verbruik 

kan worden behaald. De inventarisatie van 

het energieverbruik per energieverbruiker 

laat zien ‘wie’ de grootverbruikers zijn. Door 

de grootverbruikers kan waarschijnlijk 

gemakkelijker een besparing worden 

gerealiseerd. 

De lijst van auto’s en bedrijfsmiddelen die 

verantwoordelijk zijn voor het 

brandstofverbruik zijn opgenomen als 

bijlage 2. In de lijst is per auto het 

brandstofjaarverbruik vermeld. 

In hoofdstuk 4 is de inventarisatie van 

reductiemogelijkheden opgenomen. 

+   

2B 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 maatregelen te implementeren, 

en breed gecommuniceerd binnen relevante delen van 

het bedrijf. 

De doelstellingen en maatregelen zijn 

opgenomen in het Energie Management 

Actieplan. Het Actieplan is intern 

gecommuniceerd en via de website 

gepubliceerd. 

+   

3B Het bedrijf formuleert een ambitieuze, onderbouwde 

doelstelling voor energie- en CO2-emissie-reductie 

(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 maatregelen. Ook wordt 

rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen. 

De doelstellingen en maatregelen zijn 

opgenomen in het Energie Management 

Actieplan. Het Actieplan is intern 

gecommuniceerd en via de website 

gepubliceerd. 

+   

4B Het bedrijf formuleert een ambitieuze, onderbouwde 

doelstelling voor energie- en CO2-emissie-reductie in de 

keten, waarbij rekening is gehouden met de invloed van 

het bedrijf in de keten, de relatieve positie ten opzichte 

van andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten en 

met andere initiatieven in de keten of in de sector. Ook 

wordt rekening gehouden met innovatieve 

ontwikkelingen. 

N.v.t.    

5B Het bedrijf formuleert op basis van toegenomen inzicht 

verdergaand beleid en doelstellingen voor energie en 

CO2-reducties in scope 1, 2 en 3. Het bedrijf weet tijdig 

bij te sturen indien het slagen van doelstellingen in 

gevaar komt, opdat het slaagt in het realiseren van de 

ambitieuze doelstellingen. 

N.v.t.    
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Invalshoek C: Transparantie 

Eis Doelstelling Bevindingen + - A 

1C Het bedrijf betrekt alle medewerkers bij het 

ontwikkelen van energie- of CO2-

reductiebeleid, waarbij helder wordt 

gecommuniceerd waar de grote uitdagingen 

liggen voor het eigen bedrijf en de eigen 

activiteiten. 

De interne belanghebbenden zijn geïnventariseerd en 

vastgelegd in paragraaf 6.2.1. In paragraaf 6.3 is de 

interne communicatie beschreven. In het 

communicatieplan is aangegeven op welke wijzen de 

communicatie plaatsvindt, met welke frequentie en wie 

daarvoor verantwoordelijk is. 

+   

2C Het bedrijf werkt aan draagvlak binnen het 

bedrijf om te zoeken naar effectievere energie- 

en CO2-reductiemaatregelen. Het bedrijf 

stimuleert eigen medewerkers om met 

verbetervoorstellen te komen en koppelt terug 

wat er met deze voorstellen gebeurt. Het 

bedrijf weet welke externe belanghebbenden 

belang kunnen hebben bij energie- en CO2-

reductie binnen het bedrijf. De medewerkers 

van het bedrijf die een relevante bijdrage 

kunnen leveren weten wat er van hen wordt 

verwacht. 

De communicatie met de medewerkers over CO2-

reductiemaatregelen en andere CO2-onderwerpen 

vindt onder andere plaats in toolbox-bijeenkomsten en 

overleggen. De communicatie-sessies zijn bedoeld om 

medewerkers te informeren maar ook om ervaringen 

en ideeën uit te wisselen. 

De externe belanghebbenden zijn geïnventariseerd en 

vastgelegd in paragraaf 6.2.2. 

Chauffeurs van bedrijfsauto’s zijn in een toolbox 

geïnformeerd over de principes van Het Nieuwe Rijden 

of zij hebben de cursus gevolgd. 

+   

3C Het bedrijf stelt door middel van 

communicatie externe relevante deskundigen 

in staat een kritisch oordeel te vormen over de 

inspanningen van het bedrijf, ook ten opzichte 

van andere bedrijven. 

De in 3C.1 genoemde documenten en informatie is via 

de website beschikbaar voor externe partijen. 

+   

4C Het doel van de dialoog is om te beoordelen 

of het thema daadwerkelijk prioriteit heeft 

binnen de directie van het bedrijf en om 

suggesties te doen voor verbetering en het 

oppakken van nieuwe onderwerpen. 

N.v.t.    

5C Het bedrijf gaat een verplichting aan met een 

contractueel karakter tot het realiseren van 

specifieke energie of CO2-

reductiedoelstellingen, communiceert over dit 

commitment en maakt deze waar. 

Doelstellingen die onder dit commitment 

vallen zijn tenminste in lijn met nationale en/ 

of sectorale reductiedoelstellingen en gaan 

duidelijk verder dan wettelijke verplichtingen. 

Het bedrijf communiceert over zijn 

doelstellingen en resultaten met betrekking tot 

energie- en CO2-reductie in de keten. 

N.v.t.    
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Invalshoek D: Participatie 

Eis Doelstelling Bevindingen + - A 

1D Het bedrijf weet welke ontwikkelinitiatieven er 

zijn die potentieel maatregelen kunnen 

opleveren die relevant zijn voor het bedrijf. Het 

management heeft uitspraken gedaan over 

eventuele deelname aan deze initiatieven. 

De initiatieven zijn genoemd en beschreven in 

hoofdstuk 7 Participatie: Duurzame leverancier, 

Stichting Nederland CO2 Neutraal, Het nieuwe rijden 

en het nieuwe draaien en SKAO. 

+   

2D Het bedrijf weet welke informatie van nut kan 

zijn voor zijn projecten (gekoppeld aan 2B en 

2C) en neemt deel aan een initiatief dat 

beantwoordt aan de eigen kennisbehoefte. 

Krämer Groep neemt deel aan het initiatief Duurzame 

leverancier. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet 

van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers 

bij het vinden van duurzame leveranciers. 

+   

3D Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik 

van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in 

samenwerking met anderen, gericht op 

potentieel effectieve reductiemaatregelen. 

In het kader van het initiatief Duurzame leverancier 

worden kennis en ervaring uitgewisseld met collega- 

bedrijven binnen en buiten de sector. 

+   

4D Het bedrijf neemt een leidende rol in de 

ontwikkeling en bij het bekend maken van 

nieuwe maatregelen voor verdergaande 

energie- of CO2-emissie reductie in de sector. 

N.v.t.    

5D Het bedrijf slaagt erin, of heeft zich gedurende 

een bepaalde termijn en op verschillende 

manieren ingespannen om andere bedrijven in 

de sector/ branche aan te zetten tot 

implementatie van kansrijke energie- of CO2-

reductiemaatregelen. 

N.v.t.    

 

Samenvatting en conclusie interne audit 

Op basis van de bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat het CO2-managementsysteem van 

Krämer Groep voldoet aan de gestelde eisen. De aandachtspunten vanuit de interne audit zijn hieronder 

samengevat weergegeven. 

 Het gemiddeld verbruik per auto met vaste berijder (bijvoorbeeld in liters per 100 kilometer) wordt nog 

niet bijgehouden maar de mogelijkheid is aanwezig. Het is een kwestie van invullen van de juiste 

kilometerstand tijdens de tankpastransactie bij het pompstation. Het is aan te raden om van deze 

mogelijkheid gebruik te maken, dit geeft een beter inzicht in het brandstofverbruik. 

 Overwegen om de CO2-footprint structureel halfjaarlijks op te stellen in plaats van jaarlijks. Wanneer na 

een half jaar blijkt dat de CO2-emissie achterloopt ten opzichte van de doelstellingen kan gemakkelijker 

worden gecorrigeerd door het bijstellen van maatregelen dan wanneer de ontdekking na een jaar wordt 

gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


