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1. Algemene gegevens 

1.1 Contactgegevens 

Contactpersoon : Mevrouw D. van der Sar 

E-mailadres contactpersoon : Dominique.sar@daimler.com  

Telefoonnummer : 070 3400300   

Faxnummer :    

Algemeen E-mailadres : info-mbdb@daimler.com 

Webadres : www.mercedesbenz.nl 

 

1.2 Vestigingsgegevens 

Hoofdvestiging     

Bedrijfsnaam : Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. 

Adres : Donau 42 

Postcode/vestigingsplaats : 2491 BA  DEN HAAG 

Nummer KvK : 27206529 

Nace-Code : G 45 

      

Werkmaatschappij(en)     
 

Nevenvestiging(en)     

Nevenvestiging 1 : Mercedes-Benz Naaldwijk 

Adres : Klompenmakerstraat 50 

Postcode/vestigingsplaats : 2672 GA Naaldwijk 

KvK nummer : 27206529 
 

Nevenvestiging 2 : Mercedes-Benz Leiden 

Adres : Vondellaan 45 

Postcode/vestigingsplaats : 2332 AA  Leiden 

KvK nummer : 27206529 
 

Nevenvestiging 3 : Mercedes-Benz Alphen aan de Rijn 

Adres : De Schans 25 

Postcode/vestigingsplaats : 2405 XX Alphen aan den Rijn 

KvK nummer : 27206529 
 

Nevenvestiging 4 : Mercedes-Benz Maasdijk 

Adres : Transportweg 59 

Postcode/vestigingsplaats : 2676 LM Maasdijk 

KvK nummer : 27206529 
 

Nevenvestiging 5 : Mercedes-Benz Roelofarendsveen 

Adres : Pasteurweg 1 

Postcode/vestigingsplaats : 2371 DW  Roelofarendsveen 

KvK nummer : 27206529 
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2. Gegevens met betrekking tot de audit 

2.1 Uitgangspositie 

Certificatieniveau/Versie : CO2-bewust Certificaat Versie 3.0 

Ambitieniveau : Niveau 3 

Bedrijfsgrootte : Middelgroot  
   

Bedrijfsgrootte Diensten Werken / leveringen 

Klein bedrijf 

Totale CO₂-uitstoot 

bedraagt maximaal 

(≤) 500 ton per 
jaar. 

Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt 

maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle 

bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 2.000 

ton per jaar. 
 

Middelgroot bedrijf 

Totale CO₂-uitstoot 

bedraagt maximaal 
(≤) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt 

maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle 

bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 10.000 
ton per jaar. 

Groot bedrijf 

Totale CO₂-uitstoot 

bedraagt meer dan 
(>) 2.500 ton per 

jaar. 

Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt 

meer dan (>) 2.500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle 

bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan (>) 10.000 
ton per jaar. 

   

Toepassingsgebied : A - Industrie | Licht tot medium 
SCOPE van de werkzaamheden 

(raam van activiteiten) 
: Groothandel in auto's.. Nace-Code G 45 

Aantal Medewerkers FTE : 330 FTE 

Te besteden audittijd volgens 
overeenkomst 

: 28.00 

Certificatieovereenkomst  : 2018.CO2.Mercedesbenz-00 

Auditvoorschriften NCK : 
NCK4.03 - Uitvoering Audits 
NCK4.03.00 – Beoordelingsplan CO2 Prestatieladder 

Audit criteria : 

Beoordeling op de conformiteit van de door het bedrijf gedefinieerde 

processen, documentatie en ontwikkelde beheerssysteem ten aanzien 
van vastgestelde eisen opgenomen in het schema CO2 prestatieladder. 
Beoordeling conformiteit van het NCK4.01.04 Certificatiereglement , 
o.a. naleving logogebruik (H5).    

Auditdoel : 

 Vaststellen of het managementsysteem van de auditee in 
overeenstemming is met de vastgestelde audit criteria; 

 Vaststellen van het vermogen van het managementsysteem dat 

bewerkstelligt dat auditee voldoet aan de van toepassing zijnde 
eisen, wet en regelgeving en contractuele eisen; 

 Bepalen van de doeltreffendheid van het managementsysteem zodat 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat de doelstellingen worden 
behaald;  

 Het identificeren van mogelijkheden van verbetering van het 

managementsysteem. 
x Auditor/Auditleider moet gecheckt hebben of bovenstaande gegevens afwijken van het trajectformulier 
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2.2 Vrijstelling voor kleine en middelgrote bedrijven 

Voor kleine en middelgrote bedrijven gelden de volgende vrijstellingen en regels:  
 Voor kleine bedrijven gelden de eisen 5.A.2-2, 5.A.3, 4.C, 5.C, 4.D en 5.D niet. Kleine bedrijven dienen 

bij eis 4.A.1 in plaats van twee, slechts één ketenanalyse te maken.  

 Voor middelgrote bedrijven gelden de eisen 4.C, 4.D, en 5.D niet.  
 Aan deze eisen is dan derhalve (fictief) voldaan. Fictief voldoen aan een eis levert per vrijgestelde eis, 

90% van de maximale score op.  

 

2.3 Wijzigingen 

Wijzingen in de scope : Geen 

Wijzingen in de 

organisatie/boundary 
: 

De boundary is wel juist vastgesteld. 

Onderbouwing: Voor de bepaling van de Organizational 

Boundary wordt de GHG Protocol methode gebruikt zoals 

beschreven in hoofdstuk 4 van Handboek CO2-Prestatieladder 

3.0. Zowel de equity share als de control benadering wordt kort 

toegelicht. Het startpunt van de Organizational Boundary is de 

juridische entiteit Daimler Nederland Holding B.V. Daimler 

Nederland Holding B.V. (KvK 69218560) betreft de fiscale 

entiteit voor de volgende Mercedes-Benz ondernemingen in 

Nederland: 

- Mercedes-Benz Trucks Nederland B.V. (Nieuwegein) 

- Mercedes-Benz Vans Nederland B.V.(Nieuwegein) 

- Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.(Nieuwegein) 

- Evobus B.V.(Nijkerk) 

- Mercedes-Benz Customer Assistance Center N.V. (Maastricht) 

- Mercedes-Benz Financial Services B.V. (Nieuwegein) 

- Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V.(Den Haag) 

 

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven is de organisatie die graag 

gecertificeerd wil worden voor de CO2- prestatieladder niveau 

3. Voor de bepaling van de correcte organisatorische grenzen 

volgt hieronder de onderbouwing conform de equity share 

benadering en control benadering 

 

Equity share benadering: 

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. valt fiscaal 100% onder 

Daimler Nederland Holding B.V. De andere zes naast gelegen 

ondernemingen (Trucks, Vans, Cars, Evobus, CAC en FS) 

hebben geen aandelen of eigendomspercentage in de te 

certificeren organisatie MBDB.  

 

Control benadering: 

Bij het gebruik van de controlebenadering voor het consolideren 

van broeikasgasemissies, moeten bedrijven kiezen tussen de 

criteria voor operationele controle of financiële controle. 

Daimler Nederland Holding B.V., of een van de zes 

naastgelegen zusterbedrijven hebben geen controle over de 

operatie om het financiële beleid van MBDB te beïnvloeden. 
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Naast Den Haag heeft MBDB de volgende vestigingen die allen 

wel meegenomen worden in de boundary op basis van de 

gekozen GHG-protocol methode (gelijk KvK nummer) 

- Mercedes-Benz Maasdijk (vestigingsnummer 000018342906) 

- Mercedes-Benz Naaldwijk (vestigingsnummer 000018342566) 

- Mercedes-Benz Alphen aan den Rijn (vestigingsnummer 

000018342485) 

- Mercedes-Benz Roelofarendsveen (vestigingsnummer 

000018342450) 

- Mercedes-Benz Leiden (vestigingsnummer 000018342442) 

 

Vestigingsnummer 000018342523 Mercedes-Benz Dealer 

Bedrijven B.V. /Mercedes-Benz Remarketing Center te 

Nieuwegein is slechts een administratieve inschrijving. Er 

worden geen activiteiten uitgevoerd op deze vestiging en deze 

inschrijving heeft tevens geen eigen kantoor, slechts officieel 

twee werkplekken toegekend kregen binnen het bedrijfspand 

van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. 

 

Op basis van de AC-analyse is gezien dat er geen financiële 

relatie (EVOBUS +/- 171.000) is die binnen 80% van de 

leveranciers grootste vallen, dit is vastgesteld op basis van de 

leverancierslijst van heel 2018. 

 

De vestigingen die onder Mercedes Benz Dealer bedrijven vallen 

zijn geverifieerd aan de hand van het uittreksel van de kamer 

van koophandel 02-07-2019 (Enig aandeelhouder Daimler AG 

K.V.K.   69218560). Deze komen overéén met bovenstaande 

vestigingen. Behalve de vestiging in Nieuwegein. Aan de hand 

van de brief dd. 07-03-2019 is vastgesteld dat op 25-02-2019 

de vestiging van Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. verhuisd 

is van de Van Deventerlaan 50 3528AE Utrecht naar 

Ravenswade 4 3439LD Nieuwegein met 3FTE. Zij veilen 

gebruikte voertuigen die ingeruild worden en niet meer 

verkocht worden door de dealer. Op dit adres is Mercedes-Benz 

Cars - Vans - Trucks- Financial Services B.V. Dit bedrijf valt niet 

binnen de boundary. De medewerkers van het Remarketing 

Center staan niet op de loonlijst van MBMD, er is geen 

facturatie stroom en er worden geen kosten in rekening 

gebracht voor gas en elektra. Op basis van de organogram 

wordt is vastgesteld dat er niet meer dan 3 FTE werkzaam zijn 

bij het Remarketing Center. 

 

Op basis van documenten & interview is vastgesteld dat de 

boundary op de juiste wijze is omschreven, Mercedes-Benz 

Remarketing Center Ravenswade 4 is uitgesloten van de 

boundary op basis van de bevindingen. 
Wijzingen in de documentatie : Geen relevante wijzigingen in de documentatie 
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2.4 Overige gegevens 

Gebruik van het certificatielogo : n.v.t. 

Verslaglegging met bewijs van 
onderzochte situaties/documenten 
en de conclusies hieruit 

: 
De audit is een initiële audit. 

 
Klachten met betrekking tot het 
uitgegeven certificaat 

: 
n.v.t. 

Onderbouwing van klachten : De audit is een initiële audit. 

 
Controle van de bedrijfsgrootte : In orde 

Onderbouwing 
: 

Op basis van de emissie inventaris 2018 is de bedrijfsgrootte 

middelgroot geverifieerd. 

 
Uitstoot kantoor/diensten : 2259 ton/co2 ton CO2 

Uitstoot werken : 1.130 ton/co ton CO2 
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2.5 Projecten met gunningvoordeel 

In deze paragraaf zijn de projecten met gunningsvoordeel opgenomen welke: 
a. de sinds de vorige ladderbeoordeling opgestarte projecten, en 
b. de in de te beoordelen periode lopende projecten, en 

c. de sinds de vorige ladderbeoordeling afgeronde projecten. 

Projecten welke bezocht of beoordeeld 
zijn tijdens de audit 

: 
Op basis van een steekproef aan de hand van paragraaf 7.2 van 
"CO2-Prestatieladder. Generiek Handboek" zijn de projecten met de 
volgnummers meegenomen 

   Omschrijving 

Nr.  i. ii. iii. iv. v. vi. 

        
i. Categorie a, b of c, 
ii. de datum van gunning  
iii. verwachte opleveringsdatum, 
iv. de locatie van het project, 
v. eventuele combinanten waarmee het project wordt uitgevoerd, 
vi. (het aandeel van het bedrijf in) de prijs waarvoor de opdracht is gegund.  

 

2.6 Algemene Eisen 

Uitgevoerde interne audit : In orde 

Onderbouwing 

: 

De interne audit is op een onafhankelijke wijze uitgevoerd door twee 
auditors op basis van de zelfevaluatie, voor de interne audit zijn een 4 

tal personen geïnterviewd. De interne audit is uitgevoerd op 24 en 25 
april. Doelstellingen per eis zijn beoordeeld en er volgen een 8 tal 
aandachtspunten uit het onderzoek die inmiddels zijn opgelost. 

 
Directiebeoordeling : In orde 

Onderbouwing 

: 

De directiebeoordeling is uitgevoerd door dhr. Metzelaar en dhr. F. Van 
de Beek en met de directie is de beoordeling in persoonlijk gesprek 
toegelicht. Aan de hand van interview met de algemeen directeur is 
geverifieerd of de uitspraken onderschreven worden door de algemeen 

directeur. Status voorgaande audits en beoordelen, externe en interne 
veranderingen, beoordeling van het beleid, communicatie, 
energieprestatie 

 

Publicaties op de 
website van het bedrijf 

: 

Bereikbaarheid op de bedrijfsnaam                                         Ja 

Vindbaarheid documenten en opmaak van de website              Ja 
Vereiste publicaties op de website aanwezig                            Ja 
Duidelijke verwijzing gemaakt naar de site van de SKAO Ja 

Kopie van geldend certificaat op de website aanwezig              Nee 
Wijzigingen binnen 4 weken na wijziging geplaatst Ja 

Vereiste informatie en documenten 
op de website van de SKAO 

: In orde 

Onderbouwing : 

De inlog van Mercedes-Benz dealer bedrijven - D. Sar van der. Het 
document sector- en keteninitiatieven is hier geüpload. 

 
Factuur SKAO 01-04-2019 2019.0014 Bijdrage Groot 1500 euro 
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3. Meerjarig auditprogramma 

In onderstaand controleplan staat aangegeven welke onderdelen bij de betreffende audit minimaal behandeld 

moeten worden. 
  C
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Beoordeling documentatie* x x x x 

Beoordeling of het systeem gereed is voor certificering x    

Bepaling van de exacte boundary/ scope/ toepassingsgebied van het 
systeem en grote bedrijf 

x   x 

Planning van de certificatie audit x    

Bekendheid van de klant met het systeem x x x x 

Beleid en doelstellingen x x x x 

Beoordeling van de effectiviteit van het systeem door de directie x x x x 

Bedrijfsrondgang x x o o 

Continue verbetering CO2 reductie Meting, analyse en verbetering x x x x 

Interview met management verantwoordelijk voor het beleid x x x x 

Interview met management verantwoordelijk voor het systeem x x x x 

Bezoek locatie(s)/vestigingen  x x x 

Beoordeling implementatie op de werkvloer  x x x 

Interne audits x x x x 

Registraties van klachten, afwijkingen en verbeteringen x x x x 

Gebruik NCK logo en RvA Accreditatiemerk etc.   x x 
x = verplicht 
o = geadviseerd 
* Tijdens de certificatie audit en periodieke audits dient eventuele gewijzigde documentatie beoordeeld te worden.  
 

Er zijn GEEN significante aspecten welke gevolgen hebben voor het auditprogramma. 

Beschrijving van significante 
aspecten 

: 
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3.1 Meerjarig bezoekplan 

Vastgesteld is dat de volgende vestigingen tijdens fase2 (F2), de 1e periodieke audit (1ep)  en de 2e 

periodieke audit (2ep)  bezocht zullen worden.  

Naam Plaats F2 1ep 2ep PBM nodig 

Mercedes-Benz Dealer 

Bedrijven B.V. (Hoofdv.) 
DEN HAAG X X X  

Mercedes-Benz Naaldwijk Naaldwijk x    

Mercedes-Benz Leiden Leiden     

Mercedes-Benz Alphen aan 

de Rijn 
Alphen aan den Rijn x    

Mercedes-Benz Maasdijk Maasdijk x    

Mercedes-Benz 

Roelofarendsveen 
Roelofarendsveen     

 

3.2 Auditcombinatie 

 Type audit Met schema Met klantnaam Projectnummer 

 Gecombineerde audit    

 Gezamenlijke audit    

 Geïntegreerde audit    

X Afzonderlijke audit    
 

 

Op basis van de bovenstaande bevindingen kan m.b.t. het auditprogramma het volgende 

geconstateerd worden: 

Het auditprogramma voldoet 
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4. Invalshoek A: Inzicht 

1A Het bedrijf heeft gedeeltelijk inzicht in energie verbruik. 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
Vanaf 2014 worden de energiestromen gemonitord en vanaf 2017 wordt dit op 

de huidige wijze uitgevoerd. Aan de hand van dit inzicht is de emissie inventaris 
over 2018 opgesteld - over de eerste en tweede half jaar. 

 
De inventarisatie en analyse is uitgevoerd voor de betreffende vestigingen Den 
Haag, Naaldwijk, Maasdijk, Leiden, Roelofarendsveen, Alphen aan de Rijn. 
Bewijzen: 

Emissie inventaris 2018 jaar 
Conclusie: 
De identificatie en analyse van energiestromen van het bedrijf zijn uitgevoerd. 

10 10 10 

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

Max 

score 

Score 

auditor 

Score 

beoordelaar 
Bevindingen: 
De energiestromen voor het bedrijf zijn aantoonbaar in kaart gebracht in de 
emissie inventaris over 2018. Er zijn geen projecten met gunningsvoordeel 
gegund aan Mercedes-Benz Dealer Bedrijven. Besproken is met dhr. Metzelaar dit 
in uitvragen ook niet aan de orde is en dit ook niet de insteek van het behalen 

van het certificaat is voor de Mercedes-Benz Dealer Bedrijven. 
Bewijzen: 

 
Conclusie: 
De energiestromen zijn aantoonbaar in kaart gebracht voor het bedrijf, tijdens 
het bezoeken van de vestigingen in Maasdijk, Naaldwijk en Alphen aan de Rijn 
zijn de energiestromen die in kaart gebracht zijn geverifieerd. 

10 10 10 

 

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

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 

De lijst is over 2018 in tweeën gesplitst op basis van werkelijk verbruik voor de 
schillende vestigingen aan de hand van inzicht in slimme meters, portals en 
facturen. 
Bewijzen: 
Emissie inventaris 2018 jaar 
Conclusie: 

De lijst is over 2018 beoordeeld, dit is de meest recente lijst die tijdens de audit 
beschikbaar was. De lijst over de eerste helft van 2019 is al zo goed als 

compleet. 

5 5 5 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 1A minimale score= 20 
Score 

auditor 

Score 

beoordelaar 
Doelstelling: Het bedrijf weet welke soorten energie gebruikt worden.  25 25 
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2A Het bedrijf heeft inzicht in eigen energieverbruik. 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
De energiestromen van het bedrijf zijn kwantitatief in kaart gebracht.  
 
Brandstof Diesel en Benzine 1081 ton 
Gas 674 ton 

Overig middelen 37 ton 
Vliegreizen 10 ton 

Elektra 0 ton 
Zakelijke km, privé voertuigen 1,16 ton 
Totaal 1803 ton 
 

De wijze waarop gemeten wordt is opgenomen in energiemanagement actieplan, 
de wijze van berekenen is doorgenomen van de CO2-verantwoordelijke. Deze 
berekenwijze komt overéén met de wijze waarop de emissie inventaris 
kwantitatief in kaart is gebracht. 
 
In het tabblad CO2-omrekenfactor zijn de CO2-emissiefactoren opgenomen, deze 
zijn conform de recente emissiefactoren conform www.co2emissiefactoren.nl. 

 
Brandstof wordt door middel van tankpas registratie opgenomen in de emissie 
inventaris. Uit de verkregen gegevens van Multi Tank Card wordt een uitsplitsing 
gemaakt op welke scope voor brandstoffen die van toepassing zijn. Nieuwe auto's 
worden afgetankt voor door MBDB, maar er is geen invloed op deze brandstof 
door MBDB. Op basis van de lijsten die uit MTC portal gegeneerd zijn, zijn er 

eigenschappen toegevoegd aan de tankkaarten. Waardoor dit in de toekomst op 

nieuwe gegevens toepasbaar is. In deze lijsten is onderscheid gemaakt tussen 
benzine, diesel en LPG. LPG is opgenomen onder overige middelen. LPG wordt 
gebruikt voor de heftruck is opgenomen onder de energiestroom overige. Voor de 
vestiging Leiden wordt er geen gebruik gemaakt van de tankpas om de heftruck 
te vullen, maar door middel van declaratie. Door de wijze van handelen op deze 
vestiging is dit niet ondervangen in de emissie inventaris. Deze afwijking is niet 

significant op het geheel en valt binnen de onzekerheidsmarge.  
 
Diesel en benzine zijn op basis van het inzicht in de tankregistratie. Er wordt een 
onderscheid onder scope 1 onderdelen route, verhuur/rent, demo, proefritten, 
verwarming tent, personeel, aflevering. Deels hiervan valt dit onder scope 3, niet 
opgenomen in de huidige afbakening. Op basis van de leverancierslijst is 
vastgesteld dat er geen overige brandstofstof leveranciers zijn naast de brandstof 

die via MTC wordt gefactureerd. Brandstofpassen zijn geregistreerd op gebruiker. 
 
Energie 2018 is geverifieerd aan de hand van inlog bij Liander, aangezien de 

berekening op basis van de slimme meters wordt verzameld. Het gasverbruik is 
71.420 m3 voor de vestiging Roelofarendsveen. Het verbruik van Alphen aan de 
Rijn is het elektra aan de hand van Liander inlog geverifieerd. MBDB was in de 
veronderstelling groene stroom in te kopen, op basis onderzoek naar de 

herkomst deze stroom en bleek de herkomst van de groene stroom niet geheel te 
passen conform de richtlijnen van de SKAO. Na inlog op het end user account 
van Mercedes Benz bedrijven 37724 door sending trader 31406. Op 18-04-2018 
zijn er 11 transacties afgeboekt met in totaal 2000 GVO's, conform contract. Zijn 
afgeboekt in Italië, Spanje en Noorwegen. De groene stroom factor is gewijzigd 

10 10 10 
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2.A.1. Alle energiestromen van het bedrijf en de projecten waarop CO₂-
gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn kwantitatief in kaart gebracht. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

in de juiste factor die van toepassing is op de ingekochte stroom over 2018, de 
nieuwe berekening is gezien en de verhouding werken/kantoren is aangepast. 
 

Onder overige middelen staat Protegon, acetyleen, LPG, Koudemiddel R134A. 
Hiervoor is het Lindegas overzicht gezien. 
 
De directie is overkoepelend voor alle vestigingen, van alle vliegreizen moet er 
een formulier ingeleverd worden bij BCD travel en dan wordt dit geregeld. De 

CO2-verantwoordelijke heeft direct inzicht in deze documenten. 29-01-2018 
Amsterdam Madrid vv. Dit is voor CO2-verantwoordelijke inzichtelijk. Het is 

inzichtelijk voor Mercedes welke vliegreizen er geboekt worden voor externen. 
Deze zijn opgenomen in de emissie inventaris omdat deze kosten doorbelast, dit 
is geverifieerd aan de hand van een doorbelastingsdocument. 
Bewijzen: 
Emissie inventaris 2018 jaar  
Emissie inventaris rapportage 2018 24-04-2019 
Energiemanagement actieplan v1 24-04-2019 

CO2-omrekenfactor - emissie inventaris Q1 & Q2 2018 
Brandstof tabblad - emissie inventaris Q1 & Q2 2018 
Bon Shell Diesel 31-12-2018 65,9 liter (declaratie aan klant werkbon) 
A. Jongeneel en zonen Propaanvulling heftruck dd. 10-09-2018 TV75927  
Tankstation Jongeneel B.V. dd. 04-04-2018 propaanvulling heftruck 
Draaitabel brandstof - Emissie inventaris 2018 

Den Haag - Diesel Donau 90 tent scope 1 22.63 liter 
Totaal verbruik MTC benzine 82.797 liter, diesel wagenpark 71.831 liter 

Emissie inventaris Q1 & Q2 2018 Gasverbruik Roelofarendsveen  
Emissie inventaris Q3 & Q4 2018 Gasverbruik Roelofarendsveen 
Emissie inventaris Q1 & Q2 2018 Elektra verbruik Alpen aan de Rijn  
Emissie inventaris Q3 & Q4 2018 Elektra verbruik Alpen aan de Rijn 
Aanvraag End User account Certiq 01-04-2018 - trade confirmation 1803-0744 

GO Hydro European 31-01-2019 totaal 2000 GVO SK van Kouwen ondertekend 
03-04-2018 
Factuur Total Alphen aan de Rijn dd. 01-08-2018/31-08-2018 14-09-2018 nr. 
3180283405 950 Nm3 
Factuur Eneco dd. 16-10-2018 F43665941 01-09-2018/30-09-2018 55.956 dal 
en 108.378 piek  
Verbruik 1256358 kwh + 1186296 kwh tweede kwartaal 2.442.654 kwh zou +/- 

GVO's zijn 2.443. 
Groene stroom certificaat Nederlandse wind 2019 
Factuur Lindegas dd. 30-11-2018 4216922907 2 cilinder à 12kg R134-a 
Daimler BCD Travel registratie formulier januari 2019 
Data vliegreizen Emissie inventaris  

www.distancefromto.net Amsterdam-Madrid 1481 km  

Registratieformulier vliegreis Daimler BCD Travel Amsterdam Berlijn 20-02-2018 
577,37 
Doorbelasting Vliegreizen 'xlsx Calamiteiten Bouw' €5.195,- Vliegreis Berlijn 
Factuur e-on FAC21991154 dd. 01-05-2018 194.366 kWh Den Haag 
Conclusie: 
MBMD heeft goed inzicht in de energiestromen die verbruikt worden door het 
bedrijf en ook in energiestromen die ingekocht worden en op welke delen van 

energiestromen geen invloed is op het verbruik. De gegevens worden door de 
CO2-verantwoordelijke verzameld en verwerkt, zij heeft direct toegang tot alle 
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2.A.1. Alle energiestromen van het bedrijf en de projecten waarop CO₂-
gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn kwantitatief in kaart gebracht. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

beschikbare facturen en controleert vanaf de inkoopgegevens of alle leveranciers 
meegenomen worden in de berekening. Op basis een steekproef is er een 
verificatie uitgevoerd en is vastgesteld dat alle significante energiestromen 

volledig opgenomen zijn. Hierbij is extra aandacht besteed aan de beoordeling 
van de stroom die over 2018 is gekocht, de conversiefactor van deze stroom 
naar die van grijze stroom. 

 

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

gehouden. 

Max 

score 

Score 

auditor 

Score 

beoordelaar 
Bevindingen: 
De lijst is over 2018 halfjaarlijks gerapporteerd en geverifieerd over de meest 
actuele rapportage over 2018. 
Bewijzen: 
Emissie inventaris 2018 jaar  

Emissie inventaris rapportage 2018 24-04-2019 
Energiemanagement actieplan v1 24-04-2019 
Conclusie: 
Op basis van bezoek vestigingen, de leverancierslijst, berekenwijze en facturen is 
de volledigheid van de energiestromen die in kaart gebracht positief geverifieerd. 

5 5 5 

 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Onderbouwing: 
Bevindingen: 
De energiebeoordeling is opgenomen in de emissie inventaris rapportage. Hierin 

is gasverbruik als meest significante energiestroom geïdentificeerd. De meest 

significante energiestroom op basis van de uitstoot is het brandstofverbruik, 
daarnaast is het gasverbruik een significante energiestroom. Tevens worden 
trends benoemd en is is een verbeterpotentieel inzichtelijk gemaakt welke 
opgenomen zijn in het actieplan & het excelbestand waarin een plan van aanpak 
opgenomen is. 
 
De vergelijking van energiestromen van eerder jaren is meegenomen, betreft een 

certificatie audit met als basisjaar 2018. De reductie van de energiestromen zal 
in de toekomst meer inhoud gegeven worden aan de energiebeoordeling. Voor nu 
geeft de energiebeoordeling op basis van de meest actuele gegevens een goed 
beeld van de energiestromen en mogelijkheden. 
Bewijzen: 
Emissie inventaris rapportage 2018 v1 24-04-2019 H3 

Energiemanagement actieplan V1.20190424 
Conclusie: 
De energiebeoordeling is uitgevoerd conform de eisen vanuit de ISO 50001 en 

ondanks dat er een verwisseling is gemaakt in de beoordeling van de significantie 
heeft dit geen gevolgd voor de uitkomst omdat beide energiestromen binnen 
80% van de emissie inventaris vallen. 

10 10 10 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 2A minimale score= 20 
Score 

auditor 
Score 

beoordelaar 
Doelstelling: Het bedrijf weet per soort energie hoeveel er wordt gebruikt, gedifferentieerd naar de verschillende activiteiten 
van het bedrijf. 

25 25 

 

3A Het bedrijf heeft zijn eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissie(s). 
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3.A.1. Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor 
zijn scope 1 & 2 CO₂-emissies conform ISO 14064-1 voor het bedrijf en de 

projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. 
Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
De emissie inventaris is opgenomen in de rapportage. In de beschrijving van de 
rapportage is de afbakening opgenomen van de organizational boundary, welke 

in het fase 1 onderzoek geverifieerd is. De berekenwijze en de kwantificering is 
geverifieerd en gerapporteerd bij 2.A.1. De verantwoordelijke zijn opgenomen 
onder hoofdstuk 2.3, deze bevindingen komen overéén met de TVB matrix en 
zijn tijdens de audit positief geverifieerd. Basisjaar en rapportage jaar is 2018. 

Verbranding van biomassa vond niet plaats in 2018. Er heeft geen 
broeikasgasverwijdering of compensatie plaatsgevonden in 2018. Koudemiddelen 
zijn uitgesloten van de emissie inventaris. 

 
Binnen Mercedes-Benz Dealer Bedrijven zijn een aantal sterke beïnvloeders te 
benoemen die een dermate invloed op de CO2-footprint hebben, dat verandering 
van deze processen alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de 
CO2-footprint. Dat is met name het spuit- en droog procedé binnen de 
schadeherstelafdeling. Belangrijkste beïnvloeders zijn geen significante personen, 

dan wel specifieke vestigingen. 
 
De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van 
de werkelijke waarden. Alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2-
footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor 
de onzekerheidsmarge beperkt. Iedere medewerker heeft de mogelijkheid om 
zakelijk gemaakte kilometers met privévoertuigen te declareren. Deze kilometers 

zijn in scope 2 opgenomen met omrekenfactor “brandstofsoort” en 

“gewichtsklasse voertuig” onbekend opgenomen. In de komende jaren zal een 
andere methode ontwikkeld worden om het inzicht in de gedeclareerde 
kilometers van privévoertuigen per vestiging verder te verduidelijken, echter de 
gemoeide CO2 is zeer minimaal waardoor de prioriteit voor deze verbeteractie 
laag zijn 
Bewijzen: 

Emissie inventaris rapportage 2018 24-04-2019 v1 24-04-2019 
Conclusie: 
De emissie inventaris is uitgevoerd conform de ISO 14064-1 aan de hand van de 
kruisverwijzingstabel tabel 3 is aantoonbaar gemaakt in welke hoofdstukken de 
verwijzing herleidbaar is. Op basis van steekproef is er een positieve verificatie 
uitgevoerd op de volledigheid van de emissie inventaris. 

20 20 20 

 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
De emissie-inventaris is niet geverifieerd door een erkend bureau. 

Bewijzen: 
Emissie inventaris rapportage 2018 24-04-2019 v1 24-04-2019 H 2.11 
Conclusie: 
Geen punten toegekend aangezien er niet voldaan is aan dit normelement. 

5 0 0 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 3A minimale score= 20 
Score 

auditor 
Score 

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

20 20 
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5. Invalshoek B: CO2-reductie 

1B Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden voor energie reductie. 

1.B.1. Het bedrijf onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energie verbruik 
te reduceren van het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is. 
Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 

Het onderzoek naar mogelijkheden om energieverbruik te reduceren voor het 
bedrijf is uitgevoerd aan de hand van het inzicht in de energiestromen. De 

maatregelen zijn onderverdeeld per vestiging en activiteit per energiestroom:  
Brandstof demo's 
Persluchtinstallatie 
Verlichting 

Schadeherstel 
Zakelijk vliegen 
Bewustwording 
Stookinstallatie 
 
Tijdens de rondgang in vestiging Den Haag, maar ook tijdens de 
vestigingsbezoeken aan Naaldwijk, Maasdijk en Alphen aan de Rijn zijn de 

uitgevoerde maatregelen die reeds ingevoerd zijn en nog maatregelen die nog 
mogelijkheden bieden geverifieerd.  
 
Bronnen die gebruikt worden om op de hoogte te blijven van mogelijkheden om 
te reduceren: InfoMil, Omgevingsdienst, kennis adviseur, nieuwsbrief Nevi en 
leveranciers (zoals Lindegas). 

Bewijzen: 

Plan van Aanpak CO2 reductie  
Bijlage A Energiemanagement Actieplan | Inventarisatie reductiemogelijkheden 
Conclusie: 
Het onderzoek naar mogelijkheden is aantoonbaar uitgevoerd, de inventarisatie 
geeft een volledig beeld van de mogelijkheden die er zijn om te reduceren. Het 
bedrijf heeft voldoende bronnen die MBDB op de hoogte houden van 

ontwikkelingen in de toekomst. 

20 20 20 

 
1.B.2. Het bedrijf beschikt over een actueel verslag van een onafhankelijke 
interne controle voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is. 
Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
De interne controle is uitgevoerd door dhr. R. Metzelaar op de footprint en door 
dhr. J. Krook op de systeem en de energiebeoordeling. Er is een verslag 
opgenomen van de uitvoering van de controle in de interne audit. 
Bewijzen: 

Interne audit en zelfevaluatie 20190423 

Conclusie: 
De interne audit is op een onafhankelijke wijze uitgevoerd, dhr. Metzelaar is niet 
verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de footprint gegevens, 
maar is wel betrokken geweest bij het opzetten van het op maat gemaakt model 
dat gebruikt wordt om de emissie inventaris op te stellen. Dhr. Krook is 
onafhankelijke omdat hij niet betrokken is geweest bij het opzetten en uitvoeren 
van het systeem. Beide controleurs beschikken over de juiste ervaring om een 

gedegen beoordeling uit te voeren. 

5 5 5 
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Minimale eisen voor het behalen van niveau 1B minimale score= 20 
Score 

auditor 
Score 

beoordelaar 
Doelstelling: Het bedrijf weet per energiestroom waarop bespaard kan worden. Per besparingsmogelijkheid is inzicht op welke 
activiteit van het bedrijf dit betrekking heeft. 

25 25 

 

2B Het bedrijf beschikt over een kwalitatief beschreven energie reductieambitie 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
De beleidsverklaring is opgenomen in de emissie inventaris rapportage onder 

hoofdstuk 2.1 beleidsverklaring. Dit betreft de algemene beleidsverklaring waar 
de reductie ambitie ten aanzien van duurzaamheid in is beschreven. Hierin is 

opgenomen dat Mercedes-Benz Dealer Bedrijven minimaal wilt voldoen aan de 
van toepassingen zijnde wet- en regelgeving en door het formulieren van 
doelstellingen een zo min mogelijke milieu belasting te veroorzaken. 
 
De maatregelen zijn centraal opgenomen in de plan van aanpak CO2 als resultaat 
van het onderzoeksproces naar reductiemogelijkheden. 
Bewijzen: 

3.A.1 Emissie Inventaris rapportage v1 24-04-2019 
M-PRO-04 Beleid en doelstellingen 28-01-2018 
Conclusie: 
De kwalitatieve doelstelling biedt voldoende mogelijkheden om nader 
gekwantificeerd te worden en door middel van de plan van aanpak gerealiseerd 
worden. 

10 10 10 

 
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. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
Het bedrijf koopt bij Eneco 100% Nederlandse wind in over 2019, hiervan is het 
certificaat met groenkeur stempel gezien.  
 
In het plan van aanpak zijn er doelstellingen t.b.v. brandstoffen opgenomen. 
Voor alle vestigingen is tijdens de audit besproken dat er als vervangend vervoer 
auto's elektrische Smart's ingezet gaan worden. En bij invalshoek D is het 

onderzoek opgenomen dat uitgevoerd wordt met het naast gelegen tankstation 
wat de mogelijkheden zijn/ het draagvlak is voor het aanbieden van blauwe 
diesel. 
Bewijzen: 
Plan van Aanpak CO2 reductie 
Conclusie: 

Met behulp van de TVB matrix behorende bij de stuurcyclus, het uitvoeren van de 
energiebeoordeling en actieve houding van het bedrijf om op de hoogte te blijven 

van ontwikkelen is er vertrouwen dat de lijst met maatregelen regelmatig 
opgevolgd zal worden. 

10 10 10 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
De energie- en reductiedoelstellingen zijn opgenomen in het energiemanagement 
actieplan, de maatregelen zijn opgenomen in een separaat document waardoor 
een goed beeld ontstaat welke maatregelen procentueel bij kunnen dragen aan 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

de doelstellingen. Voor geïmplementeerde doelstellingen zal worden aangegeven 
wat de reductie van de maatregel geweest is. 
Bewijzen: 

Energiemanagement actieplan v1 24-04-2019  
Plan van Aanpak CO2 reductie 
Conclusie: 
De communicatie aan de medewerkers wordt regelmatig opgevolgd, de 
uitvoering van de communicatie is omschreven onder invalshoek C conform het 

communicatieplan. 

 

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

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 

Door middel van de directiebeoordeling is aantoonbaar gemaakt dat het 
management op de hoogte is van de inhoud van de documenten. Tijdens de audit 
is dhr. R. Metzelaar nauw betrokken bij de opzet van het systeem en bij de 
uitvoering van de audit. Tevens is dhr. S. van Kouwen, de algemeen directeur 
geïnterviewd over het beleid, doelstellingen, maatregelen en ontwikkelingen 
binnen het bedrijf en de keten binnen MBDB. 
Bewijzen: 

Directiebeoordeling 2018 
Conclusie: 
De reductiedoelstelling is onderschreven door het management. 

2 2 2 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 2B minimale score= 20 
Score 

auditor 

Score 

beoordelaar 
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 het 
bedrijf. 

25 25 

 

3B Het bedrijf beschikt over kwantitatieve CO₂-reductie-doelstellingen voor de eigen 

organisatie. 

3.B.1. Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 
emissie van het bedrijf 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. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 

De doelstellingen zijn gekwantificeerd opgenomen in het energiemanagement 
actieplan. Er is een hoofddoelstelling: Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. wil in 
2023 ten opzichte van 2018 15% minder CO2 uitstoten. 

 
Bovengenoemde doelstelling worden gerelateerd aan aantal FTE, omzet en 
locatieomvang (m2) om de voortgang in CO2-reductie te monitoren.  

 
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen: 
Scope 1: 15% reductie in 2023 ten opzichte van 2018 
Scope 2: 0,5% reductie in 2023 ten opzichte van 2018 
 
Per energiestroom is er rekenkundig bepaald wat het aandeel is van de 
maatregel op de totale doelstelling. 

15 15 15 
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3.B.1. Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 
emissie van het bedrijf 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. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

 
In 2019 wordt er volledig groene stroom ingekocht van Nederlandse Wind, er is 
een doelstelling in scope 2 opgenomen voor het reduceren van de hoeveelheid 
ingekochte groene stroom. Plan van aanpak CO2-reductie is opgenomen in een 
apart document. Hierin is aangegeven voor welke vestiging de maatregelen zijn 

opgesteld, op welke energiestroom ien voor welke scope dit van toepassing is, bij 

welke activiteit, voor welk jaar de maatregel gepland staat en wat de besparing 
kan gaan opleveren. 
 
Er is een onderzoek uitgevoerd welke doelstellingen en maatregelen 
sectorgenoten ambiëren. Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. schat zichzelf op 
het gebied van CO2-reductie in als koploper vergeleken met sectorgenoot Cor 
Millenaar (gecertificeerd N3) en overige (concurrerende) merken binnen de 

branche. Volgens de maatregellijst van SKAO behaald Mercedes-Benz Dealer 
Bedrijven B.V. een overall gemiddelde score van (één categorie A-maatregel) 7 
B-maatregelen en 8 C-maatregelen, met komt dit door de maatregelen gericht op 
de gebouwen en inzet van mobiliteit voor het eigen personeel. 
Bewijzen: 
Energiemanagement actieplan V1.20190424 H2 
Plan van Aanpak CO2 reductie 

Maatregellijst 2019 02-07-2019 
Conclusie: 

De doelstellingen voor MBDB zijn gekwantificeerd en gedocumenteerd, de eigen 
stellingname is geformuleerd aan de hand van de vergelijking met sectorgenoot, 
de branche en de SKAO maatregellijst. De doelstellingen voor MBDB zijn als 
ambitieus en realistisch beoordeeld. De doelstellingen mbt inkoop van groene 

stroom is opgenomen in de plan van aanpak, deze doelstellingen is het verbruik 
reduceren en niet op de uitstoot aangezien er over 2019 groene stroom van 
Nederlandse Wind ingekocht wordt. 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
In het energiemanagement actieplan bijlage B van het document is een 
referentietabel voor de ISO 50001 opgenomen.  

 
De energiebeoordeling is uitgevoerd aan de hand van de inventarisatie van de 

energiestromen, de doelstellingen zijn ambitieus opgesteld en aan de hand van 
de plan van aanpak ook al realistisch beoordeeld. De inhoud van het plan en 
intern en extern gecommuniceerd en als positief beoordeeld. Op basis van de 
inzet van extern adviseur, interne audit, interne controle en directiebeoordeling 
worden de kansen en verbeteringen voor het systeem geconstateerd, 

doorgevoerd en geregistreerd. Het inhoud van het plan is met de algemeen 
directeur besproken en positief geverifieerd. 
Bewijzen: 
Energiemanagement actieplan V1.20190424 
3.A.1 Emissie Inventaris rapportage 24-07-2019 

10 10 10 
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3.B.2. Het bedrijf heeft een energie management actieplan (conform ISO 50001 
of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, 
gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Conclusie: 

Het actieplan is conform de ISO 50001 uitgevoerd, op basis van de bevindingen 
tijdens deze audit is vastgesteld dat het bedrijf in staat is om continue te 
verbeteren door te leren van het eigen proces. Voor de implementatie van het 
systeem is veel werk gestoken in het managen van de energiestromen om dit in 
de toekomst efficiënter te beheersen. 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 3B minimale score= 20 
Score 

auditor 
Score 

beoordelaar 
Doelstelling: Het bedrijf 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 bedrijven met vergelijkbare activiteiten met 
betrekking tot de huidige CO₂-prestatie en/of genomen reductiemaatregelen. Ook wordt rekening gehouden met innovatieve 
ontwikkelingen. 

25 25 

 

6. Invalshoek C: Transparantie 

1C Het 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 

gunningvoordeel verkregen is. 
Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
Overeenkomstig het communicatieplan wordt op ad hoc basis gecommuniceerd 

via de website en nieuwsorgaan MB inside.  
Het bedrijf heeft geen projecten met gunningvoordeel verkregen en ook geen 
specifieke projecten gestart. 
Bewijzen: 
- Gezien de website van het bedrijf, www.mbdb.nl 

- digitale nieuwsbrief via het interne netwerk van 2-7-2019 met daarin de 
doelstelling met een link naar footprint en maatregelen 2018 
- nieuwsbericht van 12-4-2018, aankondiging CO2 prestatieladder 
- nieuwsbericht naar marketing van 27-11-2018 omtrent het behalen van CO2 
prestatieladder voor publicatie op de website.  
- publicatie footprint 25 april 2019 voor website en MB inside.  

- Presentatie CO2 beleid door directeur personenwagens op 17 juni 2019 
- startscherm medewerkers waarin de nieuwsberichten naar voren komen 
waaronder het behalen van de CO2 prestatieladder. 
Conclusie: 
Vastgesteld is dat het bedrijf aantoonbaar heeft gecommuniceerd met de 
medewerkers 

20 20 20 

 
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 

gunningvoordeel verkregen is. 
Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 

Het bedrijf heeft extern gecommuniceerd via de website van het bedrijf en 
externe mailing via de marketing. 
Bewijzen: 
- website van het bedrijf: https://www.mbdb.nl/over-ons/maatschappelijk-
verantwoord-ondernemen/co2-prestatieladder. 

5 5 5 
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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 

gunningvoordeel verkregen is. 
Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

- nieuwsbericht naar marketing van 27-11-2018 omtrent het behalen van CO2 
prestatieladder voor publicatie op de website en marketingdoeleinden. 

Conclusie: 
Vastgesteld is dat het bedrijf aantoonbaar extern communiceert. 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 1C minimale score= 20 
Score 

auditor 
Score 

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

25 25 

 

2C Het bedrijf communiceert minimaal intern en eventueel extern over zijn 

energiebeleid. 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
Op basis van het communicatieplan communiceert het bedrijf structureel over 

haar energiebeleid en reductiedoelstellingen en de maatregelen. 
Bewijzen: 
- website van het bedrijf met daarop het beleid, de reductiedoelstelling en de 
maatregelen.  
- MB inside van 2-7-2019 
- interview met de vestigingsleiders over de wijze van communiceren over het 

beleid en de maatregelen tijdens op personeelsoverleg. 

- gesprek met medewerkers over het beleid en de voorgenomen maatregelen. De 
medewerkers geven aan te weten van de CO2 prestatieladder en in het kader 
daarvan genomen maatregelen ten aanzien van ledverlichting en het 
uitschakelen van machines en stroomgebruikers na werktijd. 
Conclusie: 
Vastgesteld is dat het bedrijf structureel gecommuniceerd heeft over haar beleid 
en de reductiedoelstellingen. Ook is gecommuniceerd over de te nemen 

maatregelen. 

10 8 8  

 
2.C.2. Het bedrijf heeft inzake CO₂-reductie een effectieve stuurcyclus met 

toegewezen verantwoordelijkheden voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-

gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. 

Max 

score 

Score 

auditor 

Score 

beoordelaar 
Bevindingen: 
Het bedrijf heeft in het energie managementplan de stuurcyclus effectief 
uitgewerkt op basis van de PDCA cyclus met daaraan gekoppeld een TBV matrix 
waarin een 4- tal functies zijn benoemd die op de hoogte zijn gesteld van hun rol. 

Bewijzen: 
- Hoofdstuk 5 en 6 in het Energiemanagement actieplan van 24-4-2019 

Conclusie: 
Vastgesteld is dat voldaan is aan de doelstelling van dit normelement 

10 10 10 
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2.C.3. Het bedrijf heeft de externe belanghebbenden geïdentificeerd voor het 
bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
De belanghebbenden zijn geïdentificeerd waarbij het wederzijds belang is 
vastgesteld. Er is ten aanzien van duurzaamheid geen directe relatie met Daimler 

AG. 
Bewijzen: 
- Communicatieplan van 25-4-2019 
Conclusie: 
Vastgesteld is dat identificatie heeft plaatsgevonden en dat een duidelijk beeld 

aanwezig is over de belanghebbenden. 

5 5 5 

 
Minimale eisen voor het behalen van niveau 2C minimale 
score= 

20 
Score 

auditor 
Score 

beoordelaar 
Doelstelling: 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.  

23 23 

 

3C Het bedrijf communiceert intern en extern over zijn CO₂-footprint en 

reductiedoelstelling(en). 

3.C.1. Het bedrijf communiceert structureel intern én extern over de CO₂-

footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van 
het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO₂-gerelateerd gunning 

voordeel 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. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 

Volgens het communicatieplan wordt structureel intern en extern 
gecommuniceerd via de website over het beleid, de doelstellingen en de 
maatregelen. Op de website is tevens vastgesteld dat halfjaarlijks de voortgang 
van de resultaten is opgenomen. 
Bewijzen: 
Website van het bedrijf; https://www.mbdb.nl/over-ons/maatschappelijk-

verantwoord-ondernemen/co2-prestatieladder 
Conclusie: 
Vastgesteld is dat voldaan is aan de doelstelling van dit normelement. 

20 20 20 

 
3.C.2. Het bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern 
communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van 
communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is. 

Max 

score 

Score 

auditor 

Score 

beoordelaar 
Bevindingen: 
Het bedrijf heeft een communicatieplan opgesteld waarin de wijze van 
communicatie concreet is uitgewerkt in acties, verantwoordelijkheden en wijze 

van uitvoering. 
Bewijzen: 
Communicatieplan met daarin een communicatie actieplan van 24-4-2019 
Conclusie: 
Vastgesteld is dat voldaan is aan de doelstelling van dit normelement. 

5 5 5 
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Minimale eisen voor het behalen van niveau 3C minimale score= 20 
Score 

auditor 
Score 

beoordelaar 
Doelstelling: 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.  

25 25 

 

7. Invalshoek D: Deelname aan initiatieven 

1D Het bedrijf is op de hoogte van sector en/of 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. 

Max 

score 

Score 

auditor 

Score 

beoordelaar 
Bevindingen: 
Door het bedrijf is een inventarisatie uitgevoerd van de mogelijke sector en/of 
keteninitiatieven die verband houden met de orderportefeuille.  
Naast de inventarisatie is het bedrijf op de hoogte van de mogelijkheden via de 
externe adviseur en bezoek van bijeenkomsten en contacten. 

Bewijzen: 
- Hoofdstuk 2 van document Sector en keteninitiatieven van 26-2-2019.  
- informatie van omgevingsdienst Midden-Holland omtrent de informatieplicht 
energiebesparing bedrijven en instellingen. 
Conclusie: 
Vastgesteld is dat de mogelijkheden aantoonbaar in kaart zijn gebracht waarmee 
voldaan is aan de doelstelling van dit normelement. 

15 15 15 

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

managementoverleg. 

Max 

score 

Score 

auditor 

Score 

beoordelaar 
Bevindingen: 
Informeel is in het managementteam het beleid en de uitgangspunten van 
deelname aan initiatieven besproken. Door de directie is tijdens de 
directiebeoordeling zijn de deelnamen behandeld waarbij de besluitvorming is 
opgenomen. 
Bewijzen: 

- directiebeoordeling van 24-4-2019 
Conclusie: 
Vastgesteld is dat de Sector en keteninitiatieven zijn behandeld en besproken 
door het management. 

10 10 10 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 1D minimale score= 20 
Score 

auditor 
Score 

beoordelaar 
Doelstelling: 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. 

25 25 
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2D Het bedrijf neemt 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 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
Vanuit de directiebeoordeling is vastgesteld dat deelgenomen wordt aan een 3 tal 

initiatieven, te weten: 
- deelname aak klankbordbijeenkomsten van Duurzame leverancier 

- toepassen HVO brandstof automobielbedrijven Forepark via 
brandstofleverancier Tamoil. 
- deelname aan Stichting Haaglanden (bedrijven netwerk) waarbij duurzaamheid 
aan de orde komt en informatie gedeeld wordt. 
Bewijzen: 

Voor deelname aan klankbordgroep Duurzame Leverancier zie onder 3.D.1.en 
voor passieve deelname onder 2.D.2. 
Conclusie: 
Vastgesteld is dat het bedrijf passief en actief deelneemt aan initiatieven waarvan 
de inspanningen zijn vastgesteld. 

20 20 20 

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

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
Op basis van 2.D.1 is de deelname aangegeven waarbij de beperkte deelname 

aan initiatieven is vastgesteld. 
Bewijzen: 

- interview met dhr. R. Smit over de contacten met Stichting bereikbaarheid 
Haaglanden, een initiatief van de gemeente Den Haag waarbij initiatieven worden 
ontplooid met het bedrijfsleven. Een van de initiatieven is het inzetten van een 
elektrische bestelbus aan ondernemers om hiermee ervaring op te doen en na te 
gaan of het ingepast kan worden in de werkzaamheden. Door het bedrijf is 

hiervoor een bestelbus beschikbaar gesteld maar de gemeente is nog niet zover 
om vanuit het initiatief deelnemers aan te wijzen. Hiertoe is een convenant in 
voorbereiding. zie ook de website, https://bereikbaarhaaglanden.nl/. 
Conclusie: 
Aan de hand van documenten en toelichting is vastgesteld dat door het bedrijf in 
beperkte mate deelgenomen wordt aan het initiatief bereikbaar Haaglanden en 

Tamoil met betrekking tot het gebruik van HVO brandstof. 

5 5 5 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 2D minimale score= 20 
Score 

auditor 
Score 

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

25 25 

 

3D Het 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. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 20 20 20 
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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. 

Max 
score 

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Door de directie is op basis van het document sector- en keteninitiatieven 

besloten om deel te nemen aan de klankbordbijeekomsten van Duurzame 
Leverancier. 
Bewijzen: 
- factuur aansluiting klankbordgroep Duurzame leverancier  
- presentielijst en badge van bijeenkomst van 9-4-2019 door mevr. D. van der 

Sar. 
Conclusie: 

Vastgesteld is dat actief wordt deelgenomen aan een sector en keteninitiatief. 

 

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

Score 
auditor 

Score 
beoordelaar 

Bevindingen: 
Door de directie is een budget beschikbaar gesteld via het document sector- en 
keteninitiatief. 
Bewijzen: 
- document sector en keteninitiatief van 26-2-2019 waarin een budget is 
vastgesteld van € 2475,00. 

Conclusie: 
Op basis van document is vastgesteld dat voldaan is aan de doelstelling van dit 
normelement. 

5 5 5 

 

Minimale eisen voor het behalen van niveau 3D minimale score= 20 
Score 

auditor 

Score 

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

25 25 
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8. Gegevens met betrekking tot het verloop van de audit 

Tijdens de audit op de locatie van de klant zullen de vragen uit de normparagrafen van de CO2 prestatieladder 
worden behandeld. Wanneer op het betreffende onderdeel een afwijking wordt geconstateerd, wordt dit kenbaar 
gemaakt in de tabel afwijkingsrapporten (paragraaf 10.2). De auditleider rapporteert zijn bevindingen zodanig, 
dat er een duidelijk verband is met de betreffende normparagrafen van de CO2 prestatieladder. De auditleider zal 

na afloop van de audit de afwijking schriftelijk vastleggen en overhandigen aan auditee via document 

NCK4.03.16 
 

8.1 Feitelijk verloop audit 

Het auditonderzoek heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 juli 2019 en heeft conform onderstaand schema 

plaatsgevonden. 
Tijd Onderwerp Gesproken

/ Aanwezig 

Auditor 

1 08:30 - 09:30 Opening, rondleiding  1,2 

1 09:30 - 12:30 1C Het bedrijf communiceert ad hoc over energiereductie beleid. 

2C Het bedrijf communiceert minimaal intern en eventueel extern over zijn energiebeleid 

3C Het bedrijf communiceert intern en extern over zijn CO2-footprint en 
reductiedoelstelling(en). 

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

2D Het bedrijf neemt passief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector 

of daarbuiten. 

F,G,H,I,J,K,L

,B,C,A,E 

2 

1 09:30 - 11:30 Fase 1 afronden, bespreken resultaten fase 1 onderzoek,  bespreken en onderzoeken 

boundary bepaling 

 1 

1 11:30 - 12:00 Beoordelen algemene eisen  1 

1 12:00 - 12:30 Lunch  1,2 

1 12:30 - 16:00 1A Het bedrijf heeft gedeeltelijk inzicht in energie verbruik 

2A Het bedrijf heeft inzicht in eigen energieverbruik 

3A Het bedrijf heeft zijn eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissie(s) 

F,G,H,I,J,K,L

,B,C,A,E 

1 

1 12:30 - 14:00 3D Het bedrijf neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector 

of daarbuiten. 

F,G,H,I,J,K,L

,B,C,A,E 

2 

1 14:00 - 17:30 Bezoek vestigingen Maasdijk & Naaldwijk inclusief reistijd  2 

1 16:00 - 16:30 Tussentijdse sluiting, bespreken auditplan dag 2  1 

1 16:30 - 16:45 Telefonische terugkoppeling auditors & adviseur  1,2 

2 08:30 - 11:30 Bezoek vestiging Alphen aan de Rijn (inclusief reistijd), rondgang verificatie 

energiestromen, communicatie mbt doelstellingen & maatregelen. 

 1 

2 11:30 - 12:00 1B Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden voor energie reductie F,G,H,I,J,K,L

,B,C,A,E 

1 

2 12:00 - 12:30 Lunch  1 

2 12:30 - 13:00 Definitieve beoordeling geven over groene stroom/vestiging N’gein  1 

2 13:00 - 14:30 2B Het bedrijf beschikt over een kwalitatief beschreven energie reductieambitie 

3B Het bedrijf beschikt over kwantitatieve CO2-reductie-doelstellingen voor de eigen 

organisatie 

F,G,H,I,J,K,L

,B,C,A,E 

1 

2 14:30 - 15:00 Rapportage  1 

2 15:00 - 15:30 Interview algemeen directeur  1 

2 15:30 - 15:45 Sluiting  1 

2 15:45 - 16:15 Opstellen auditplan  1 
 

Auditteam en overige betrokkenen 
 Naam Functie 

1 Merel van de Geer Auditleider 

2 Willem Euyen Auditor 

3 Sjaak Lemmens Auditor 
 

Geïnterviewde/aanwezige personen 

 Naam 

 

A Dhr. R. Metzelaar, Overig Facility manager 

B Mevr. D. van der Sar, Overig Facility medewerker/ CO2-verantwoordelijke 
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C Dhr. F. van de Beek, Extern adviseur 

D Dhr. Robin Smit, Overig Business development manager 

E Dhr. W. van ‘t Wout, Overig Werkplaats Chef Alphen aan de Rijn 

F Dhr. E. Beekman, Overig Vestigingsmanager Alphen aan de Rijn 

G Dhr. S. van Kouwen, Overig Algemeen directeur 

H Dhr. S. Wagenmakers, Overig Meewerkend voorman Naaldwijk 

I Dhr. E. vd Bos, Overig Verkoop adviseur Naaldwijk 

J Dhr. M. van Jeveren, Overig Service manager Naaldwijk 

K Dhr. M. Collee, Overig Vestigingsleider Maasdijk 

L Dhr. B. Bal, Uitvoerend medewerker Monteur Maasdijk 

 
 
8.2 Tijdsbesteding 

      Offerte Werkelijk 

Bestede uren: 28.00 26.00  

Argumentatie bij afwijking: 

 Volledig opgezet systeem met weinig onzekerheden en snelle aanpak 
verbeteringen. 

 

8.3 Tijdsbesteding volgende audit 

Geoffreerde uren: 24.00 

Voorstel uren:   

Argumentatie bij 
afwijking: 
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9. Resultaat / Uitkomst 

40% 30%
Auditchecklijsten CO2-bewust Certificaten
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1.A.1 10 10 1.B.1 20 20 Eis invalshoek x niveau: >= 20 Eis niveau to taal: >= 22,5 (=90%)

1.A.2 10 10 1.B.2 5 5 40%

1.A.3 5 5 1B 25 25 1 25 20 25 A 40% 10 8 10

1A 25 25 2.B.1 10 10 2 25 20 25 B 30% 7,5 6 7,5

2.A.1 10 10 2.B.2 10 10 3 20 20 25 C 20% 5 4 5

2.A.2 5 5 2.B.3 3 3 4 0 20 25 D 10% 2,5 2 2,5

2.A.3 10 10 2.B.4 2 2 5 0 20 25 Totaal: 25

2A 25 25 2B 25 25 30%

3.A.1 20 20 3.B.1 15 15 1 25 20 25 A 40% 10 8 10

3.A.2 5 0 3.B.2 10 10 2 25 20 25 B 30% 7,5 6 7,5

3A 25 20 3B 25 25 3 25 20 25 C 20% 4,6 4 5

4.A.1 15 4.B.1 15 4 0 20 25 D 10% 2,5 2 2,5

4.A.2 5 4.B.2 10 5 0 20 25 Totaal: 24,6

4.A.3 5 4B 25 0 20%

4A 25 0 5.B.1 9 1 25 20 25 A 40% 8 8 10

5.A.1 10 5.B.2 8 2 23 20 25 B 30% 7,5 6 7,5

5.A.2-1 5 5.B.3 8 3 25 20 25 C 20% 5 4 5

5.A.2-2 5 5B 25 0 4 0 20 25 D 10% 2,5 2 2,5

5.A.2 10 0 5 0 20 25 Totaal: 23

5.A.3 5

5A 25 0 10% A 40% 0 8 10

1.D.1 15 15 1 25 20 25 B 30% 0 6 7,5

20% 1.D.2 10 10 2 25 20 25 C 20% 0 4 5

1.C.1 20 20 1D 25 25 3 25 20 25 D 10% 0 2 2,5

1.C.2 5 5 2.D.1 20 20 4 0 20 25 Totaal: 0

1C 25 25 2.D.2 5 5 5 0 20 25

2.C.1 10 8 2D 25 25 A 40% 0 8 10

2.C.2 10 10 3.D.1 20 20 B 30% 0 6 7,5

2.C.3 5 5 3.D.2 5 5 C 20% 0 4 5

2C 25 23 3D 25 25 D 10% 0 2 2,5

3.C.1 20 20 4.D.1 20 Totaal: 0

3.C.2 5 5 4.D.2 5

3C 25 25 4D 25 0

4.C.1 20 5.D.1 5

4.C.2 5 5.D.2 5

4C 25 0 5.D.3-1 5

5.C.1 10 5.D.3-2 5

5.C.2 5 5.D.3-3 5

5.C.3 10 5.D.3 15 0

5C 25 0 5D 25 0

10%
Niveau 4

Niveau 5

Op basis van de behaalde scores, zoals vernoemd in 

bovenstaande tabel, kan Uw bedrijf worden voorgedragen 

voor certificering van de CO2-Prestatieladder tot en met 

Niveau 3.

Niveau 1

B=CO2-reductie Niveau 2

C=Transparantie Niveau 3

D=Deeln. 

aan init.

C=Transpa-

rantie

B=CO2-

reductie
A=Inzicht

A=Inzicht

D=Deelname aan 

initiatieven
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10. Afronding 

10.1 Observaties en aandachtspunten 

Observaties voorgaande audit zijn WEL/NIET behandeld. 
 

Observaties huidige certificatiecyclus 
Nummer Normeis Observatie / aandachtspunt volgende audit 

1 2.C.1 

Het bedrijf dient directer te communiceren met haar medewerkers over 
de te nemen maatregelen omtrent efficiënter rijgedrag en verminderen 
reiskilometers. 

 

10.2 Afwijkingen 

Afwijkingen voorgaande audit zijn WEL/NIET effectief afgehandeld. 

Beoordeling effectiviteit maatregelen 

 
 

Afwijkingsrapporten huidige certificatiecyclus 
Nummer Normeis Categorie Omschrijving Opgelost? 

     
* De auditor benoemt tijdens de audit (indien relevant) de afwijkingen t.o.v. een eis met de mogelijke consequenties, de 

noodzaak voor bijkomende informatie of documenten, bewijs, maar niet het aantal gemiste of toegekende punten per eis. 
 

Categorie A: 
Wanneer er tijdens een (her)certificatie audit of een periodieke audit een categorie A afwijking wordt 
geconstateerd, dient de klant zo spoedig mogelijk, doch minimaal 10 weken na de audit corrigerende 
maatregelen en de oorzaakanalyse uit te voeren. De corrigerende maatregelen worden vervolgens binnen 2 

weken door de auditleider geverifieerd. 
 
Categorie B: 

Wanneer er tijdens een (her)certificatie audit een categorie B afwijking wordt geconstateerd, dient de klant zo 
spoedig mogelijk, doch minimaal 10 weken na de audit corrigerende maatregelen en de oorzaakanalyse uit te 
voeren.  
De corrigerende maatregelen worden vervolgens binnen 2 weken door de auditleider geverifieerd.   
Wanneer er tijdens een periodieke audit een categorie B afwijkingen wordt geconstateerd, dient de klant zo 
spoedig mogelijk, doch minimaal binnen 10 weken een oorzaakanalyse uit te voeren. Hierin staat ook beschreven 

welke maatregelen de klant gaat treffen om de afwijking te corrigeren. 
De oorzaakanalyse wordt door de auditleider binnen 2 weken geverifieerd. Vervolgens wordt de uitvoering van de 
corrigerende maatregelen geverifieerd tijdens de eerst volgende audit. 
Het auditteam beslist bij geconstateerde afwijkingen of een opvolgingsaudit noodzakelijk is, of dat een 
schriftelijke verklaring van de corrigerende maatregelen voldoet. 
Een opvolgingsaudit is noodzakelijk indien de implementatie van het systeem niet toereikend is en de betreffende 
corrigerende maatregelen uitsluitend op locatie van de onderneming geverifieerd kunnen worden.  

Bij 5 of meer tekortkomingen dient er altijd een opvolgingsaudit plaats te vinden. 
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11. Autorisatie 

Bedrijf: 

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. 
 
Ambitieniveau: Niveau 3 
Behaalde niveau: Niveau 3 

 

11.1 Eindadvies auditleider 

Op basis van de uitgevoerde audit, welke is gebaseerd op een methode voor het nemen van steekproeven op 
beschikbare informatie en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is vastgesteld dat : 
 
Conclusie Omschrijving 

Wel Het managementsysteem in staat is om aan van toepassing zijnde eisen te voldoen en de te 
verwachte resultaten te behalen; 

Wel Het interne audit en directiebeoordelingsproces wordt beheerst; 

Wel De certificatie scope in voldoende mate is aangetoond; 

Wel De auditdoelstellingen zijn behaald. 

 

Op basis van de behaalde scores, zoals vernoemd in hoofdstuk 9, kan Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. 
worden voorgedragen voor certificering van de CO2-Prestatieladder tot en met niveau 3. 
 

Naam : Merel van de Geer 

Datum : 07 juli 2019 

Handtekening : 

 
 
 
 

11.2 Eindconclusie schemacoördinator 

De hieronder genoemde schemacoördinator heeft deze rapportage gereviewd, hierbij hebben geen 
puntenwijzigingen plaatsgevonden, en heeft het advies van de auditleider wel akkoord bevonden. Mercedes-
Benz Dealer Bedrijven B.V. is hierbij dan ook gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder tot en met niveau 3. 
 

Naam : Paul Tammer 

Datum : 14 juli 2019 

Handtekening : 
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12. Gegevens met betrekking tot het verloop volgende audit 

12.1 Auditplanning 

Tijd2 Onderwerp Te spreken/ 

Aanwezig1 

Auditor 

1 08:30 - 09:00 Opening vestiging Den Haag   

1 09:00 - 09:30 Beoordelen algemene eisen   

1 09:30 - 11:30 1A Het bedrijf heeft gedeeltelijk inzicht in energie verbruik 

2A Het bedrijf heeft inzicht in eigen energieverbruik 

3A Het bedrijf heeft zijn eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissie(s) 

F,G,H,I,J,K,L,B

,C,A,E 

 

1 11:30 - 12:00 Interview directeur   

1 12:00 - 12:30 Lunch   

1 12:30 - 14:00 1B Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden voor energie reductie 

2B Het bedrijf beschikt over een kwalitatief beschreven energie reductieambitie 

3B Het bedrijf beschikt over kwantitatieve CO2-reductie-doelstellingen voor de eigen 

organisatie 

F,G,H,I,J,K,L,B

,C,A,E 

 

1 14:00 - 16:30 Bezoek vestiging   

1 16:30 - 17:00 Tussentijdse sluiting, vaststellen auditplan dag 2   

2 08:30 - 09:00 Opening   

2 09:00 - 12:00 1C Het bedrijf communiceert ad hoc over energiereductie beleid. 

2C Het bedrijf communiceert minimaal intern en eventueel extern over zijn 

energiebeleid 

3C Het bedrijf communiceert intern en extern over zijn CO2-footprint en 

reductiedoelstelling(en). 

1D Het bedrijf is op de hoogte van sector en/of keteninitiatieven. 
2D Het bedrijf neemt passief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de 

sector of daarbuiten. 

3D Het bedrijf neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de 

sector of daarbuiten. 

F,G,H,I,J,K,L,B

,C,A,E 

 

2 12:00 - 12:30 Lunch   

2 12:30 - 14:30 Bezoek vestiging   

2 14:30 - 16:30 Bezoek vestiging   

3 08:30 - 10:30 Opening, beoordelen nog niet aan bod gekomen normelementen   

3 10:30 - 12:30 Rapportage   

3 12:30 - 12:45 Sluiting   

3 12:45 - 13:00 Opstellen auditplan   
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13. Bewijsdocumenten 

Op dit blad heeft u de mogelijkheid ondersteunende documenten toe te voegen ten bate van uw 

onderbouwing. U kunt dit op de volgende wijze doen; zet uw cursor op de plaats waar u het bestand 
wit toevoeren > Ga naar INVOEGEN > klik op OBJECT (onderdeel TEKST) > Ga naar BESTAND 
GEBRUIKEN > klik op BLADEREN… en zoek uw document op > Vink ALS PICTOGRAM WEERGEVEN aan 
> klik op OK. Het document verschijnt nu op de plaats van de cursor.  ZET VOORAF HET BESTAND OP 
UW LAPTOP OF USBSTICK. 
 

Invalshoek A; 
Inzicht 

Invalshoek B; 
Reductie 

Invalshoek C; 
Transparantie 

Invalshoek; 
Participatie 

    

 


