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1.A.1. Identificatie en analyse van energiestromen van de 
organisatie en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is, zijn gebeurd.

CO2 Managementplan 2021,1  10 10 Afgerond

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

CO2 Managementplan 2021,1  10 10 Afgerond

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

CO2 Managementplan 2021,1  5 5 Afgerond

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

CO2 Managementplan 2021,1  10 10 Afgerond

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

CO2 Managementplan 2021,1  5 5 Afgerond

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

CO2 Managementplan 2021,1  10 10 Afgerond

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

Emmisie-inventaris 2021,1  15 15 Afgerond

Er heeft geen aparte verificatie 
plaatsgevonden.

De doelstelling is gerealiseerd. De emissie-inventaris is conform ISO 14064-1 paragraaf 7.3.1 opgesteld en 
conform de methodologie van ISO 14064-1 gekwantificeerd. Dit alles is
opgenomen in de CO2 rapportage. De brongegevens voor kwantificering zijn benoemd en de onderliggende 
administratie (facturen, berekeningen, etc.) is terug te vinden in de map voor de CO2-prestatieladder.

Invalshoek A. INZICHT

3A Alle

De organisatie heeft 
haar eigen 

energieverbruik 
omgerekend naar CO₂-

emissie(s).

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

3.A.2. De emissie-inventaris van 3.A.1 is door een CI geverifieerd 
met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

Emmisie-inventaris 2021,1 10

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. De lijst met geïdentificeerde en geanalyseerde energiestromen is 
opgenomen in hoofdstuk 3.4.1 van het CO2 Managementplan versie 1. Deze rapportage  is recent opgesteld 
en derhalve actueel.

Doelstelling: De organisatie weet welke soorten energie gebruikt worden

De organisatie heeft 
gedeeltelijk inzicht in 

energieverbruik.
1A Alle

2A Alle

De organisatie heeft 
inzicht in 

energieverbruik.

Doelstelling: De organisatie weet per soort energie hoeveel er wordt gebruikt, 
gedifferentieerd naar de verschillende activiteiten van de organisatie.

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. In de emmissie-inventaris, hoofdstuk 3 zijn de energiestromen 
naar verbuiker inclusief bijbehorende hoeveelheden in kaart gebracht.
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Alle*

4.A.1. De organisatie 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.

NVT 15

Alle
4.A.2. De organisatie beschikt over een kwaliteitsmanagement 
plan voor de inventaris.

NVT 5

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.

NVT 5

Alle*
5.A.1. De organisatie heeft inzicht in de materiële scope 3 
emissies van de organisatie en de meest relevante partijen in de 
keten die daarbij betrokken zijn.

NVT
10

Alle*
5.A.2-1. De organisatie beschikt over een portefeuille-brede, 
onderbouwde analyse van mogelijkheden van de organisatie om 
de materiële scope 3 emissies te beïnvloeden.

NVT

5

M/G
5.A.2-2. De organisatie heeft inzicht in mogelijke strategieën om 
deze materiële emissies te reduceren.

NVT

5

5.A.3. De organisatie 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.

NVT

5

5A

De organisatie heeft 
portefeuille breed 
inzicht in scope 3.

Doelstelling: De organisatie verbreedt en verdiept haar inzicht in scope 3 en in de wijze 
waarop de organisatie emissies in scope 3 kan reduceren.

M/G

4A

De organisatie 
rapporteert haar CO2-
footprint voor scope 

1, 2 & 3.

Doelstelling: De organisatie heeft naast scope 1 en 2, de relatieve omvang van scope 3 
emissies bepaald. Het management is zich bewust van de invloed van de organisatie in 
de verschillende ketens, up en downstream, waarin het acteert. Op basis van deze 
kennis identificeert de organisatie kansrijke mogelijke energie- en CO2-
reductiemaatregelen in de ketens, en potentiële ketenpartners voor de aanpak ervan.

Alle
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1.B.1. De organisatie onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden 
het energie verbruik te reduceren van de organisatie en de 
projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

CO2 Managementplan 
(hoofdstuk 4)

2021,1  20 20

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

5

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

CO2 Managementplan 
(hoofdstuk 4)

2021,1  10 10

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

CO2 Managementplan 
(hoofdstuk 4)

2021,1  10 10

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

Nieuwsbrief/website  3 3

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

CO2 Managementplan 
(hoofdstuk 4)

2021,1  2 2

3.B.1. De organisatie heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling 
voor scope 1 & 2 emissie en business travel van de organisatie en 
de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of 
percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een 
vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van 
aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in de 
projecten.

CO2 Managementplan 
(hoofdstuk 4)

2021,1  15 15

De organisatie 
beschikt over een 

kwalitatief 
beschreven energie 

reductieambitie.

2021,1  10 10

2B Alle

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

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de
mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. 

3B Alle

De organisatie 
beschikt over 

kwantitatieve CO₂-
reductie-

doelstellingen voor 
de eigen organisatie.

3.B.2. De organisatie heeft een energie management actieplan 
(conform ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven 
door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en 

CO2 Managementplan 
(hoofdstuk 4)

Invalshoek B. REDUCTIE

1B Alle

De organisatie 
onderzoekt 

mogelijkheden voor 
energie reductie.

Doelstelling: De organisatie weet per energiestroom waarop bespaard kan worden. Per 
besparingsmogelijkheid is inzicht op welke activiteit van de organisatie dit betrekking 
heeft.

Deze doelstelling is gedeeltelijk gerealiseerd. Er is in het managementplan benoemd welke maatregelen 
mogelijk genomen kunnen worden. 
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Alle*

4.B.1. De organisatie heeft voor scope 3, op basis van 2 analyses 
uit 4.A.1, CO₂-reductiedoelstellingen geformuleerd. Of de 
organisatie 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.

 15

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

10

Alle*
5.B.1. De organisatie 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 

NVT 9

Alle*

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

NVT 8

5.B.3. De organisatie slaagt erin de reductiedoelstellingen te 
realiseren.

8

Er is recent gestart met de CO2 
ladder, nog geen gegevens over 
eerdere doelstellingen 
beschikbaar

Alle*

5B

De organisatie 
rapporteert 

structureel en op 
kwantitatieve wijze 
de resultaten op de 

CO₂-reductie-
doelstellingen voor 

scope 1, 2 & 3.

Alle

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

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

4B

De organisatie 
beschikt over 

kwantitatieve CO₂- 
reductie-

doelstellingen voor 
scope 1, 2 & 3 CO₂-

emissies.

2021,1  10 10

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. Er is een doelstelling geformuleerd , die gerelateerd is aan de 
omzet.

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

(hoofdstuk 4)



Heerebeek Cultuurtechniek Auditchecklijsten 14-3-2021

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

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

CO2 Managementplan 
(hoofdstuk 5)

2021,1  20 20

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

Eigen website en SKAO-
site

 5 5 minstens 1x per jaar

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

In CO2 
Managementplan 
opgenomen (5.2 en 5.4)

2021,1  10 10 minstens 1x per jaar

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

In CO2 
Managementplan 
opgenomen (5.2)

2021,1  10 10
Verantwoordelijken bekend en 
stuurcyclus geïmplementeerd.

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

In CO2 
Managementplan 
opgenomen (5.2 en 5.4)

2021,1  5 5

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

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. De communicatie omtrent CO2 reductie is opgezet.

2C Alle

De organisatie 
communiceert minimaal 

intern en eventueel 
extern over haar 

energiebeleid.

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

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. De communicatie omtrent CO2-reductie is opgezet.

Invalshoek C. Transparantie

1C Alle

De organisatie 
communiceert ad hoc 

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

CO2 Managementplan 2021,1  20 20

 5 5

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

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. De communicatie omtrent CO2 reductie is opgezet.

3C Alle

De organisatie 
communiceert intern en 

extern over haar CO₂-
footprint en    

reductiedoelstelling(en).

3.C.2. De organisatie beschikt over een gedocumenteerd intern én 
extern communicatieplan met vastgelegde taken, 
verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor de 
organisatie en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is.

CO2 Managementplan 
(hoofdstuk 5)

2021,1
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1.D.1. De organisatie is aantoonbaar op de hoogte van sector- 
en/of keteninitiatieven op het gebied van CO₂-reductie die in 
belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille.

CO2 Managementplan 
en directiebeoordeling

2021,1  15 15

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

CO2 Managementplan 
en directiebeoordeling

2021,1  10 10

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

CO2 Managementplan 
en directiebeoordeling

2021,1  20 20

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

CO2 Managementplan 
en directiebeoordeling

2021,1  5 5

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.

CO2 Managementplan 
en directiebeoordeling

2021,1  20 20

 5 5

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

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. De sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie zijn in 
kaart gebracht en er is besloten aan welke deelgenomen wordt en hiervoor is budget vrijgemaakt.

3D Alle

De organisatie neemt 
actief deel aan 

initiatieven rond de 
reductie van CO₂ in 

de sector of 
daarbuiten. 3.D.2. De organisatie heeft hiervoor een specifiek budget 

vrijgemaakt.
CO2 Managementplan 
en directiebeoordeling

2021,1

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

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. De sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie zijn in 
kaart gebracht en er is besloten aan welke deelgenomen wordt.

2D Alle

De organisatie neemt 
passief deel aan 

initiatieven rond de 
reductie van CO₂ in 

de sector of 
daarbuiten.

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

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. De sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie zijn in 
kaart gebracht en er is besloten aan welke deelgenomen wordt.

Invalshoek D. Participatie

1D Alle

De organisatie is op 
de hoogte van sector 

en/of 
keteninitiatieven.


