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I

I lnleiding en veronlwoording

Meeuwisse Nederlond B.V. levert (direct en indirect) producten en diensten oon
opdrochtgevers die bij oonbestedingen de COz-Prestotielodder ols eis hebben stoon.
Rijkswoterstoot honteert de COz-Prestotielodder vonof 1 jonuori 2013 voor olle grond- wegen woierbouw oonbesiedingen. Met deze COz-Prestotielodder worden leveronciers
uitgedoogd en gestimuleerd om de eigen COz uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe
meer een bedrijf zich inspont om COz te reduceren, hoe meer kons op gunning bij een
opdrocht.
De COz-Prestotielodder kent vier involshoeken

1. lnzichl

2.
3.

4.

Hef opsfel/en von een onornsfreden COz footprint conform de ISO 14064-I norm en
doormee inzicht krijgen in de COz-uiÍsfooÍ von hef bedrijf .
COz-reduclie
De ombifie von het bedrijf om de COz-uitstoot te verminderen.
ïronsporonlie
De wijze woorop een bedrijf intern en exfern communiceert over hoor COz footprint en
re d u c tie d oelsÍel/in gen.
Deelnome oon initiotieven (in seclor oÍ keten) om COz le reduceren

Elke involshoek is onderverdeeld in vijf niveous. Hoe hoger het niveou per involshoek, hoe
meer punten het bedrijf kon vergoren en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf
ontvongï. Een Certificerende lnstontie beoordeelt de octiviteiten en bepoolt het niveou von
de COz-Prestotielodder. Hiervoor moeten stoppen z'rjn gezet op olle involshoeken von de
lodder.

ln dit ropport wordt de emissie-inventoris von Meeuwisse Nederlond over 2019 besproken.
Dit ropport richt zich op involshoek A (inzicht) von de COz-Prestotielodder. De COz footprint
geeft een inventorisotie von de iotole hoeveelheid uitgesioten broeikosgossen: de GHG
emissies. Doornoost geeft het inzicht in de herkomst von deze emissies met een verdeling
noor directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk scope I en scope 2).
De inventorisotie is een verontwoording von eis 3.A.1 von de CO2-Prestotielodder en is
uilgevoerd conform de ISO 14064-1:2006 (E) "quontificotion ond reporting of green house
gos emissions ond removols". ln dit ropport wordt de COz footprint geropporteerd volgens
SZ.3.l von deze norm, in het lootste hoofdstuk is hiertoe een kruistobel opgenomen.
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| Beschrijving von de orgonisotie

Hieronder vindt u een korte beschrijving von de orgonisotie, voor meer informolie wordl
verwezen noor de website: www.meeuwisse.nl.
Meeuwisse MBP Beheer BV fungeeri ols holding voor o.o. Meeuwisse Nederlond B.V. (verder
genoemd Meeuwisse), Boeg B.V. en Portners in Milieutechniek B.V. Omdot de wens om C02
gecertificeerd te zijn hoofdzokelijk vonuit de directie von Meeuwisse komt, zol voornomelijk
dit bedrijf toegelicht worden. Kernoctiviteit von het bedrijf is het oonnemen en uilvoeren von
werkzoomheden in de grond-, weg- en woterbouw, bodemsoneringen en het uitvoeren von
groenwerk. Het bedrijf is oongesloten b'rjde Vereniging von Woterbouwers gevestigd te Den
Hoog.
Het kontoor met werkploots en mogozijn is gelegen oon de Mercuriusweg 4 te Den Hoog,
Meeuwisse beschikt over een personeelsbestond von +/- 3ó full time medewerkers met
ervoring in diverse disciplines. lndien nodig worden tijdelijke medewerkers ingehuurd, hierdoor
kon Meeuwisse oon de wensen en eisen von hoor opdrochtgevers voldoen. Het bedrijf werkt

nouw somen met de ondere bedrijven binnen de MBP groep, Boeg voor reporotie en
constructiewerk en Portners in Milieutechniek voor milieutechnische begeleiding en overslog
von riolen, kolken en gemolenzond.
Meeuwisse beschikt over een oonzienlijke hoeveelheid eigen moterieelzools mobiele
(rups)kronen, shovels, vrochtwogens, schepen, duwboten, enzovoort. Dit moterieelwordt

conform wet- en regelgeving gekeurd en onderhouden.
Als VCA** gecertificeerde hoofdoonnemer neemt Meeuwisse zelfstondig opdrochten oon en
voert deze eventueel met inschokeling von deskundige onderoonnemers uit.

Door Meeuwisse wordt een VGM-structuur gevolgd conform de VGM Checklist Aonnemers
zools vostgelegd in het KAM-hondboek. De directie en hoor vertegenwoordigers zien erop
toe dot deze regels worden gecommuniceerd met olle medewerkers en wordï nogeleefd in
de proktijk.
Belongrijke opdrochtgevers von Meeuwisse zijn de Gemeente Den Hoog, Leidschendom
Voorburg en de Technische Universiteil ïe Delft.
Meeuwisse heefi reeds enkele joren het C02 certificoot trede 5. Opdrochtgevers kijken
steeds voker of een bedrijf CO2 gecertificeerd is, in eerste instontie wos de oonleiding om
het certificoot te beholen het verkrijgen von een gunstiger positie bij oonbestedingen moor
de te nemen mootregelen sluiten perfect oon bijde oljorenlonge betrokkenheid von de
directie voor het milieu. De directie is er don ook olles oon gelegen om voldoende droogvlok
binnen olle geledingen von het bedrijf te creêren om het milieu te ontzien.

Voor ondersteuning bij het Arbo- en ziekteverzuimbeleid is het bedrijf oon gesloten bij een
erkende Arbodienst. Meeuwisse is beholve VCA** 201716.0 en CO2-prestotielodder niveou 5
ook ISO 9001:2015, ISO l4O0l:2015, BRL 2000. BRL 9334, FSC, SEB en PSO trede 1 gecertificeerd

Dhr. J.W. Meeuwisse

Directeur Meeuwisse Nederlond B.V.
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2.1

Slolement bedrijfsgrootte

De totole COz-uitstoot von Meeuwisse over 20l9 bedroogt 552 ton COz. Hiervon is 452 ton
COz-uitstoot door projeclen en 95 ton COz-uitstoot door kontoren (zie emissie inventoris 2019)
Meeuwisse volt doormee in de cotegorie klein bedrijf.
Klein/middelgrooígroot bedÍiif

Klein bedrijÍ

Dienstenu

Werken

Totale COz-uiGtoot bedraagt
rnaximaal (3) 50O ton per jaar

Totale COz-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimtenbedraagt maxímaal (í) 5OO ton per jaar,
en de totale CO:-uitstoot van alle bowr- plaotsen
en productielocotres bedraagt maximaal (<) 2.0OO

/ leverinBen

ton per iaar,

Middelgrmt
bedrijf

Totale Coz-uÍtstoot bedraagt
maximaal (Sl 2.50O ton per jaar

Totale Cor-uitstoot von de kantoren en bedrijfsruÍmtenbedraagt maximaal (<) 2.500 ton per
jaar, en de totale CO:-uitstoot von alle bouwplaatsen en productielocofies bedraagt maximaal
{S) 10.000

Groot bedrijf

Totale C0z-uitstoot bedraagt
meer dan (>l 2,500 ton per jaar

ton per iaar.

Totale Coz-uitstoot van de kontoren en bedrijfsruimtenbedraagt meer dan {>) 2.500 ton per jaar,
en de totale Cor-uitstoot von alle bouw-plaatsen
en produdielacatks bedraagt meer dan {>)
10.000 ton per iaar.

Figuur

I

I lndeling in klein, middelgroot of groot bedrijf volgens Hondboek COz-Prestotielodder versie

3.0

2.2

Projeclen mel gunningvoordeel

Op het moment lopen er geen projecten met verkregen CO2-gunningsvoordeel.
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| Emissie-inventoris ropport

3.1

Verontwoordelijke

De verontwoordelijke voor de stuurcyclus COz-reductie olsmede olle octiviteiten die hier oon
gekoppeld zijn, zools het beholen von de doelstellingen, wos tot 01-O2-202O dhr. R. Loenen.
Met ingong von 02-03-2020 zijn de werkzoomheden overgenomen door mevr. E.M.E. Posi. Zij
ropporteert direcÍ oon de dÍrectie, zools ook wordt weergegeven in het orgonogrom.

3.2

Bosisjoor en ropporloge

Dil ropport betreft het joor 2019; het joor 2012 dienï doorbij ols referentiejoor voor de COzreductiedoelstellingen.

3.3

Afbokening

De holding Meeuwisse MBP Beheer B.V. met inbegrip von de concernbedrijven Meeuwisse
Nederlond B.V., Boeg 8.V.. Portners in Milieutechniek B.V. (PlM). HS Vostgoed 8.V., SCH 020
B.V. en Noodpompen Combinotie Delftlond (NCD) B.V. op te nemen in de Orgonizotionol
Boundory.
De Orgonizotionol Boundory is (op het certificoot) ols volgt geformuleerd:
Meeuwisse Nederland B.V.
Vallende onder de holding:
Meeuwisse MBP Beheer B.V

De overige B.V's en de mootschop worden in de bijloge von het certificoot wel noder

beschreven en benoemd.
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Direcle en indirecie GHG emissies
ln dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht

3.3.1 Berekende

GHG emissies

De directe- en indirecte GHG emissies von Meeuwisse bedroeg in 2019 552 ton COz. Hiervon
werd 5lB ton COz verooaooki door directe GHG emissies (scope I ) en 34 ton COz door
indirecte GHG emissies (scope 2). Onderstoonde figuur geeft dit weer.

Gasverbruik
Brandstofuerbruik
Brandstofuerbruik
(LPG)
Brandstofuerbruik
Brandstofverbruik
Brandstofuerbruik

auto's
auto's

(d

iesel)

auto's (benzine)
auto's (CNG - aardgas)
bedrijfsmiddelen (diesel)
Brandstofu erbruik bedrijfsmiddelen (LPG)
Brandstotuerbruik bedrijfsmiddelen (Benzine)
Brandstofuerbruik huur
(diesel)
Brandstofverbruik huur (LPG)
Brandstofuerbruik huur (benzine)
Koudemiddelen

Elektraverbruik - grijs
Elektraverbruik - groen

32.268 m3
18.737 liters
456
15.899
3.687
103.773
1.766

liters
liters
liters
liters
liters
384 liters

1.884
3.230
1.806

2.740
2.728
3.230
2.740
1.806

61
61
1

44
10

335
5
1

0 liters
0 liters
0 liters

3.230
1.806

2.740

0
0
0

0 kg

n.v.t.

0

556

34
0

61.418 kwh
64.674 kwh

0

3.3.2 Verbronding biomqsso
Verbronding von biomosso vond niet ploots bij Meeuwisse in 2019

3.3.3 GHGverwiideringen
Er

heeft geen broeikosgosverwijdering of compensotie plootsgevonden b'rjMeeuwisse in

2019.

3.3.4

Uilzonderingen

B'tjde emissie-inventorisotie worden koudemiddelen uiigesloten, door koudemiddelen tot op
heden niet worden oongeschoft.
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3.3.5 Belongrijkste beihvloeders
Binnen Meeuwisse zijn geen individuele personen te benoemen die een dermote invloed op
de COz-footprint hebben, dot gedrogsverondering von deze individuele persoon olleen ol
zou zorgen voor een significonte verondering in de COz footprint.

3.3.ó Toekomsl
De emissies in de porogrofen hierboven zijn vostgesleld voor hei joor 2019. De verwochting
dot deze emissies in het komende jaor,2020, niet oon grote verondering onderhevig zullen
zijn. Welis de verwochting dot het ook in de loop van2020 druk blijft. De focus zol doorom
mede op de inhuurmedewerkers. zzp-ers en onderoonnemers liggen.

is

3.3.7 Significonte veronderingen
geldt 2012ols bosisjoor. Yon2O2O zijn nog niet olle gegevens
bekend. Doorom is het niet mogelijk nu olde eerste veronderÍngen in COz-uitstoot te
beschrijven, onders don het overstoppen op groene stroom door Boeg BV oon de
Hellingweg te Scheveningen. De voortgong von de reductie in COz-uitstoot zol beschreven
worden in het document COz reductieplon (l .B.l & 3.B.1 ) hoofdstuk 3.
Zools in hoofdstuk 3 beschreven
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3.4

Kwontificeringsmelhoden

Voor het kwontificeren von de COz-uitstoot is gebruik gemookt von een voor Meeuwisse op
moot gemookl model.
ln het model kunnen olle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de doorbij
behorende COz-uitstoot outomotisch berekend en vergeleken meï het bosisjoor. Hierbijzijn

de emissiefoctoren von de website www.CO2emissiefoctoren.nl gehonieerd.
ln hoofdstuk 2 von het COz monogementplon von Meeuwisse wordt beschreven woor de

brongegevens per energiestroom vondoon komen.

3.5

Emissiefoctoren

Voor de inventorisotie von de COz-uitstoot von Meeuwisse over het joor 20 19 zijn de
emissiefoctoren uit de COz-Prestotielodder 3.0 gehonteerd. Omdot het goot om specifieke
emissiefoctóren op notionool niveou, zijn de gehonteerde emissiefcicioren zeer geschikt voor
het omrekenen von de broeikosgos-octiviteitendoto noor de doormee gepoord goonde
COz-emissies. Alle gebruikte emissiefoctoren zijn opgenomen in de berekening von de COzfooiprint. De emissiefoctoren von Meeuwisse zullen te ollen t'rjde meegoon met wijzigingen in
de emissiefoctoren von de COz-Prestotielodder 3.0. Voor de berekening von de CO2
footprint von 2019 zijn de meest octuele emissiefoctoren gebruikt. Ten opzichte von 20lB zijn
er twee foctoren gewijzigd; de emissiefocïor von oordgos is in 2Ol9 gewijzigd von lB90 noor
lBB4 en de emissiefoctor von grijze stroom is in 2019 gewijzigd van 649 noor 55ó. Om een
objectief inzichi te krijgen en de joren goed te kunnen vergelijken, zijn de emissies uit de joren
2012 (bosisjoor) en 2017 en 20lB opnieuw berekend.
Er zijn

geen "Removol foctors" von toepossing

3.ó

Onzekerheden

De gepresenteerde resultoten moeten worden gezien ols de beste inschotting von de
werkelijke woorden. Bijno olle gebruikte gegevens voor de berekenÍng von de COz-footprinl
zijn geboseerd op focïuren en/of werkelijk gemeten oontollen. Hierdoor is de
onzekerheidsmorge zeer gering. De gegevens m.b.t. het elektriciteitsverbruik von Meeuwisse
Nederlond B.V. zijn deels uiï het verwochte verbruik overgenomen. ln de proktijk kon het
echte verbruik hierdoor dus enigszins ofwijken. echter, omdot er gebruik wordt gemooki von
groene stroom, heeft diï geen invloed op de emÍssiegegevens. Loswerkzoomheden worden
bij Boeg B.V. in dusdonig beperkte mote uitgevoerd, dot de emissie m.b.t. dit proces niet
wordt meegenomen in de emissieberekening. Een lootste 'onzekerheid' is het feii dot het
gosverbruik von Boeg B.V. nog niet definitief is vostgelegd. Er is wel gebeld met Moin Energie;
de gegevens die zijtelefonisch hebben doorgegeven zijn overgenomen in de emissie
inventoris.

3.7

Verificolie

De emissie-inventoris 2019 von Meeuwisse is niet geverifieerd
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3.8

Ropportoge volgens ISO 140ó4-l

Dit ropport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, porogroof 7. ln Tobel2 is een
kruistobel gemookt von de onderdelen uit ISO 14064-l en de hoofdstukken in het ropport

lso
14064-t

9 7.3 GHG

Hoofdstuk
rapport

Beschrijving

report content
Reporling orgonizotion

2

Person responsible

3.1

('

Reporïing period

3.2

4.\

D

Orgonizotionol boundories

3.3

4.2.2

E

Direct GHG emissions

3.3.I

4.2.2

F

Combustion of biomoss

3.3.2

4.2.2

G

GHG removols

3.3.3

4.3.1

H

Exclusion of sources or sinks

3.3.4

3.3.s

5.3.l

J

lndirect GHG emissions
Bose yeor

5.3.2

K

Chonges or recolculoïons

3.3.7

4.3.3

L

Methodologies

3.4

Chonges to methodologies

3.4

Emission or removol foctors used

3.5

B

4.2.3

4.3.3

3.3.7

4.3.5

N

5.4

o

Uncertointies

3.ó

P

Stotement in occordonce wilh ISO 140ó4-l

3.8

o

Verificotion

3.7

Tobel2 | KruístobellSO 14064-l
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I Energie meelplon
Het Energie meetplon bevot een oontolvoste onderdelen voor het up-to-dote houden von
het COz-monogementsysteem. Het plon is opgezet om te zorgen dot hei gehele COzreductiesysieem voldoet oon de eisen von ISO 50001, ISO I 4064-1 en dot gedurende het joor
continue verbetering plootsvindt.
De COz-verontwoordelijke heefi de documenten die betrekking hebben op het COz-beleid
in beheer. Htj/ztj drocigt zorg voor het juist orchiveren en versiebeheer von deze documenten

zodot de meest octuele versies von documenten oltijd beschikboor zijn en oudere versies
eenvoudig ochterhoold kunnen worden. Doorbijworden oudere versies von documenten
minimool 3 joor bewoord.

3.9

Plonning meetmomenlen

Voor hel meten von de verschillende energíesiromen is een plon opgesteld. ln de
onderstoonOà toOet is te zien wonneer energiefoctoren gemeten worden, door wie en woor
de informolie verkregen kon worden. De wijze woorop de verbruiken worden gemeien is de
meest hoolbore wijze, woorbijrekening wordt gehouden met het doelwoorvoor de
gegevens worden vezomeld en dus de mote von detoildie nodÍg is. De persoon
verontwoordelÍjk voor het vezomelen von de gegevens is doorom op de hoogte von de
wijze woorop deze gegevens in de Emissie inventoris verwerkt worden.
Scope

I

emissies

Gosverbruik
(in m3 oordgos)

Elk

Brondsiofuerbruik
moterieel en outo's

Elk

holf joor

holf joor

COz

Focturen von Pure Energie en Moin

verontwoordelijke

Energie worden op de boekhouding
opgevroogd.

COz

Middels de websile von EG-Group,
focluren + ovezichlen von Shell, BP
en de Oliecentrole worden de
gegevens opgevrooqd.

verontwoordelijke

(in lifers benilne, diesel,
LPG en oordgos]

Scope 2 emissies

Elektriciteitsverbruik fin

kwh)

Elk

holf joor

COz

verontwoordelijke
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Focluren von de Pure Energie en
Moin Energie worden op de
boekhouding opgevroogd.

ll

4

| Stuurcyclus

Het COz-beleid von Meeuwisse kent cycli von een holf joor, woorin de gegevens voor de
COz-footprint verzomeld worden, en beoordeeld wordl of de emissiefoctoren nog octueel
zijn en of er significonte veronderingen in het bedrijf zijn die een impoct op de footprint
hebben; en of herberekening von emissies von voorgoonde joren vonwege deze
veronderingen of oonpossingen von de omrekening coëfficiënt welke verkregen worden von
COzemissiefoctoren.nl nodig zijn. Ook wordt de voortgong von de COz reductie en het
beholen von de doelstelling bepoold.

Vervolgens wordt beoordeeld of sturing op de doelstellingen en mootregelen nodig is; in de
vorm von het oonscherpen von de doelstelling wonneer deze (te) eenvoudig behoold
wordt, of in de vorm von hei nemen von extro mootregelen wonneer bepoolde
mootregelen niet mogelijk bleken te zijn en de doelstelling niet gehoold dreigt te worden.
Hierover wordt vervolgens inlern en extern gecommuniceerd. Doornoost wordt de nuttige
toepossing von het sector- of keteninitiotief in de ofgelopen periode geëvolueerd. Hieronder
weergegeven is een zogenoemde PCDA-cyclus, woorin de verschillende fosen von het COz
reductiebeleid zijn weergegeven.

Pt"n
CO, reductie doeHellingen
Energb meetpbr
Stuwcyahs GO2 reductb
TVB Mafrix
Communicatie plan

Act
CoÍÍigereÍde matregelen CO2
Coniprende rnaafegelen CO2 doekftellingen

Orpllt manag€ÍÍr€nt review
Biihouden actiefjst

Do
Cnecr

Logboek GO2redrctie
Energie audit
Emissie iÍwentaÍb
Emissb inwntaÍis rdpport
Ondezoek energiereductie
lnterne comrrunicatie

Rwie* CO2 redtrtiesysteem
Marngennnrwkw CO2

EÍeme communicatie

lnvenfiaÍisatie sector- & keteninitiatieven

VooÍtgaÍE CO2 redrctie doelste[ingeÍr

lnierfaÍisdb eÍenn belarqhebbenden

Website
Actiane deelname initiatief

Versie: 1.0
Eigenaar: CO2 verantrvoord elijke
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| Energiemonogemenl octieplon

Dit beknopte hoofdstuk heeft ols doel om oon te tonen dot Meeuwisse oon olle onderdelen

uit NEN 50001 voldoet. Er is besloten hiervoor geen oport energiemonogement octieplon op
te stellen omdot de eisen in de ondere documenten gerhtegreerd zijn.Tie onderstoond een
opsomming von de eisen. Per eis is een verwijzing noor de betreffende documentotie
opgenomen in de tobel onderoon dit hoofdstuk.
Eisen uil NEN 50001:

4.4.3. Uitvoeren von een enerqie review (directiebeoordelino)
Het energieverbruik en de gebruikte energiefoctoren moeten geboseerd zijn op

o)

metingen of ondere doto.
b) Significont energieverbruik, in het bijzonder significonte veronderingen, moeten in
beeld worden gebrocht.
c) Een inschotting von het verwochte energieverbruik von de komende periode.
d) Het identificeren von olle personen die werken voor de orgonisotie wiens ociÍes
kunnen leiden tot significonte veronderingen in het energieverbruik.
e) ldentificotie von mogelijkheden om energie te besporen en het bepolen von de
prioriteiten.
4.4.4. Opsïellen von referentiekoder

o)

Bosisjoor is2O12.

4.4.5. Voststellen von oerformonce indicotoren voor monitoren Ímeten KPI's)

o) Beschrijven von de hondelingen.
4.4.ó. Energie doelstellinqen, doelen en progrommo's

o)
b)

Hei oonwijzen von verontwoordelijkheden.
De middelen en het tijdspod voor het beholen von de verschillende doelen.
4.ó.1. Monitoringr, meten en onolvseren
o) De orgonisotie mookt en beschrijft de bewoking en de eisen om de gestelde
doelen te beholen. Er moet een energie meetplon worden geschreven en
gelmplementeerd.
b) De orgonisotie moet er voor zorgen doï heï energieverbruik en bijbehorende
energiefoctoren op voorof bepoolde momenten wordt gemeten en
gedocumenteerd.
c) De orgonisotie moet ervoor zorgen dot juistheid en herhoolboorheid von de
meetmethode die is gebruikt post bijde took.
d) De orgonisotie moet de relotie tussen het energieverbruik en de energiefocloren
oongeven. En zol op voorof bepoolde momenten de werkelijke situotie toetsen
met de verwochte situotie.
e) De orgonisotie moet olle significonte ofw'rjking von het verwochte energieverbruik
documenteren, inclusief de mogel'rjke oozo ken.
f) De relotie tussen het energieverbruik en de energie foctoren moeten op voorof
bepoold t'rjdstip worden beoordeeld en woor nodig oongepost.
g) De orgonisotie moet zijn energieverbruik, woor mogelijk, vergelijken met ondere,
gelijksoortige. orgonisoties.
4.ó.4. Afwijkingen, verbeterÍngsocties en preventieve mootreoelen
o) De orgonisotie moet ofwijkingen identificeren en binnen een voorof gestelde
tijdslljn verbeteringsocties uitvoeren. De orgonisotie moet olle relevonte
documentotíe beworen rekening houdend met de wettel'rjke termijn.
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NEN 50001

Documenlen COr reducllesysleem

4.4.3 o

Emissie-inventoris

4.4.3b

COz Monogementplon

c
4.4.3 d

COz Monogementplon

4.4.3 e

COz reductieplon, bijloge A'lnventorisotie reductiemogelijkheden'

4.4.4 0

COz Monogementplon

4.4.5 a
4.4.6 0

COzreductieplon
COz reductieplon

4.4.6 b

COz reductieplon

4.6.1 o

COz Monogementplon, Energie meetplon

4.6.1b

COz Monogementplon, Energie meetplon

c
4.ó.1 d

COz Monogemenïplon, Energie meetplon

4.6.1 e

COz Monogementplon, lnterne oudit

4.6.1 f

lnterne oudit

4.6.1 g

COz reductieplon, $ 1 'Vergelijking met sectorgenoten'

4.6.4 o

lnterne oudit

4.4.3

4.6.1

COz Monogementplon

lnterne oudit

*
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| Kwoliteitsmqnogementplon

Dit document is opgesteld om oon le tonen dot het COz-reductiesysieem von Meeuwisse
oon de eisen conform hoofdstuk ó.1 von ISO 140ó4-l voldoet. Omdot de eisen in de ondere
documenten gerhtegreerd zijn, is besloten om hiervoor geen oport
kwoliteitsmonogementplon op te stellen. Om specifiek oon te geven met welke documenten
oon de eisen von hoofdstuk ó.1 uit ISO 140ó4-l wordt voldoon, worden onderstoond deze
letterlijke eisen opgesomd. Per eis stoot in de doorop volgende tobel oongeven welk
document uit het COz-reductiesysteem von Meeuwisse hieroon voldoet.
Eisen

von ISO 140ó4-l I Hoofdstuk

ó.1

lnformoliemonogement

ó

ó.1.1 De orgonisotie

o)

moet de volgende procedures oostellen en onderhouden:
Goronderen dot het informotiemonogement voldoet oon de eisen von ISO
1

4064-1

b) Goronderen dot het consistent is met de principes von het GHG Protocol
c) Regelmotig de compleetheid von de emissie-inventoris conlroleren
d) ldentificeer fouten en missende ospecten
e) Documenteer en orchiveer relevonle emissiegegevens. Ook informotie over de
monogement octiviteiten
De informotiemonooemeni procedures moeten tenminste bevotten:
De identificoiie en beoordeling von de verontwoordelijkheden en de eigenoor
von deze verontwoordelijkheden
Hel identificeren, implementeren en beoordelen von geschikte troining voor
medewerkers von het projectteom
Het identificeren en beoordelen von de 'orgonizotionol boundories'
Het identificeren en beoordelen von de COz-emissiebronnen en ofvoerplekken
Het selecteren en beoordelen von rekenmeihodes voor het berekenen von de

ó.1.2

o)

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

6.2

emissie-inventoris
Een beoordeling von de gebruikte rekenmethode

Hel gebruik, onderhoud en kollibrotie von meetopporotuur (indien von
toepossing)
Het ontwikkelen en onderhouden von een systeem om doto te verzomelen
Regelmotige controles op occurotie von de berekening
Periodieke interne oudit en technische beoordelingen
Een periodieke beoordeling von de mogelijkheden om het
informotiemonogement te verbeteren

Documentbeheer

De orgonisotie moei een procedure opslellen om de documentotie te beheren en te
orchiveren. De orgonisotie zol de documentotie beheren en onderhouden ols onderbouwing
von de ontwikkeling en onderhoud von de emissie-inventoris zodot dit ook geverifieerd kon
worden. De documentotie. op popier of digitool, zolworden behondeld volgens het door de
orgonisotie opgezette informotiemonogement.

CO2

Monagementplon | 3.A.1& 2.C.2 & 3.8.2

16

NEN 5000r
ó.1

.l o

ó.r.t b
ó.1 .1 c
ó.r.l d
ó.1

.l e

6.1.2 o

6.1.2b
6.1.2c
6.1.2 d
6.1.2 e
6.1.2f
6.1.2 g
6.1.2h
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6.1.2 j
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6.2
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Documenlen COz reducllesysleem
COz Monogementplon
COz Monogementplon
COz Monogementplon

lnterne oudit
COz Monogementplon
COz Monogementplon
COz Reductieplon
COz Monogementplon. Orgonizotionol boundories COz prestotielodder
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