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1. KADER INFORMATIE 

1.1 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE  

[§ 7.3.1,a) beschrijving van de verslaggevende organisatie]  

Aqualectra is producent van hoogwaardige elektrische panelen en leverancier van kennis, diensten en 

totaaloplossingen voor marktsegmenten industrie, utiliteit, voedsel- en procesindustrie, transport en 

overslag, waterbehandeling, tuinbouw en machinebouw. 

  

Aqualectra werkt met een enthousiast team van professionele mensen verdeeld over inmiddels twee 

locaties en drie panden in Nederland, in totaal ongeveer 125 fte, welke jaarlijks voor een gezamenlijke 

omzet rond de 16 miljoen euro zorgen.  

 

Aqualectra b.v is gevestigd in Heerhugowaard. Het betreft hier twee panden en zij heeft haar 

producten en diensten ondergebracht in 3 marksegmenten, 6 productgroepen en 3 werkplaatsen, te 

weten: 

 

 Utiliteit 

 OEM 

 Industrie & Infra 

 

 Productgroep HVAC 

 Productgroep Assemblage 

 Productgroep Besturingstechniek 

 Productgroep Industrie & Infra 

 Productgroep Automatisering 

 Productgroep Energiedistributie 

 

 Werkplaats wandkasten 

 Werkplaats vloerstaande kasten 

 Werkplaats verdeelsystemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElectronicaAutomatisering

Productmanager

OEM Assemblage

Pé van der Lee

Manager Total Solutions

Paul Gerritsen

Coordinator Project 

Support

Alex van der Sluis

Productmanager

Energiedistributie

Martin Abbink

Productmanager

Industrie & Infra

Richard Slot

Productie

Productmanager

OEM Besturingstechniek

Richard Koopman

Productmanager

OEM HVAC

Raymond Slangen

ORGANISATIE STRUCTUUR
Algemeen Directeur

Tom Stringer

Senior Accountmanager

OEM

Jan Kooij

Accountmanager

Utiliteit

Michel Vroone

Senior Accountmanager

Industrie & Infra

Tjerk de Jong

Stafafdelingen
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Per 1-1 2015 heeft Aqualectra geen tweede locatie meer. Aqualectra Noord Oost b.v (AQNO) te 

Emmen is geen onderdeel meer van onze boundary.  

 

Aqualectra realiseert zich dat ondernemerschap niet alleen gaat over het creëren van economische 

waarde maar dat zij ook een goede bijdrage kan leveren aan de oplossing van maatschappelijke 

problemen zoals bescherming van het milieu en de verbetering van de onderlinge samenwerking en 

sociale verhoudingen. De normen en waarden van Aqualectra zijn verwoord in haar missie. Deze zijn 

te lezen op de website www.aqualectra.nl 

 

Vanuit onze missie waarin Aqualectra, als vooraanstaand en allround paneelbouwer, met haar 
expertise, producten en diensten aangeeft bij te willen dragen aan het succes en de continuïteit van 
haar relaties, waarbij verantwoord- en milieubewust ondernemen centraal staat, heeft Aqualectra haar 
missie willen onderschrijven met een CO2 certificaat niveau 3. 

Voor haar eigen bedrijfsvoering voert Aqualectra een actief CO2 reductie beleid.  

Dit document (handboek), beschrijft de wijze waarop Aqualectra haar CO2 reductie beleid voert en 

voldoet door het opschrijven van de methodiek aan de gestelde normen uit het handboek CO2 

prestatieladder 2.2, eigendom van de SKAO 

 

 

1.2 VERANTWOORDING 

[§ 7.3.1,a) verantwoordelijke binnen de organisatie]  

De directie van Aqualectra beoordeelt in samenwerking met de Lean/ CO2/ MVO werkgroep de 
gerapporteerde CO2 footprint en de houdt voortgang over de initiatieven en doelstellingen in de gaten. 
Eenmaal per jaar wordt er aan de hand van de verkregen informatie uit de gerapporteerde CO2 
footprint het MVO beleid en de daarbij horende CO2-reductie doelstellingen vastgesteld en besproken 
om te bewerkstelligen dat deze voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. Hierbij wordt 
verwezen naar de eisen uit de CO2-prestatieladder. Deze worden middels notulen vastgelegd. De 
stuurcyclus wordt beheerd door de KAM & Communicatiemanager die tevens lid is van het MT en 
directievertegenwoordiger is voor de certificerende instanties. 
 
Naast de Lean/ CO2/ MVO werkgroep die bestaat uit : T. Stringer,  T. Wijnker, C. Bijvoet en voorzitter 
R. van Dijk heeft Aqualectra ook de mogelijkheid om informatie te laten toetsen via de kwaliteit overleg 
groep, bestaande uit: M. Abbink, R. Koopman, M. Timmer, E. van der Elst, P. Prins,  M. de Vries, R. 
Vos en voorzitter: R. van Dijk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aqualectra.nl/
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1.3  BASISJAAR EN RAPPORTAGE PERIODE 

§ 7.3.1,c) de verslagperiode 
De inventarisatie naar GHG emissies is voor Aqualectra in 2009 voor de eerste maal uitgevoerd. 
Voorafgaande aan 2009 zijn dus geen historische gegevens beschikbaar.. Naast de inventarisatie van 
2009 beschikt Aqualectra over de gegevens van 2010 en 2011. Waarin moet worden opgemerkt dat in 
2011 Aqualectra Noord Oost b.v is toegevoegd aan de inventarisatie. Het inventarisatiejaar 2011 is 
daarom tevens gekenmerkt als het basisjaar, ook wel referentiejaar genoemd. 
 
De gerapporteerde periode is gelijk aan het boekjaar. Het boekjaar voor Aqualectra loopt van 1 januari 
tot en met 31 december. De gerapporteerde periodes zijn van januari tot december van het 
desbetreffende kalenderjaar. Informatie ten behoeve van de analyse, energieaudit en/ of de 
berekening van de Carbon Footprint worden indien nodig omgerekend naar het boekjaar. 
 
Jaarlijks rapporteert Aqualectra haar CO2 -footprint volgens ISO 14064-1. Dit document zal jaarlijks 
haar footprint weergeven met naast het basisjaar 2011 ook de gegevens van de voorgaande jaren. 
Het basisjaar 2011 wordt door Aqualectra gebruikt als uitgangspunt voor haar reductiedoelstelling van 

RASCI rollen

Uitvoeren

Beoordelen

Goedkeuren

Informeren

Activeren

Subproces Middel Resultaat

Identificatie en analyse van 

energiestromen 

(documentaudit)
Energieaudit

verslag (Energieauditverslag) 

waaruit jaarlijks de 

belangrijkste energiestromen 

kunnen worden onderzocht op 

het effect van onze 

reductiemaatregel.

kwantificeren van de 

energiestromen Carbon Footprint

De footprint staat in relatie 

met het voorgaande jaar en 

het basisjaar. Dit is 

weergegeven in een rapport 

(CO2 rapport Carbon 

Footprint)

Beschrijven en analyseren 

van reductiedoelstellingen 
Reductiebeleid en 

doelstellingen

Jaarlijkse doelstelling is 2,5% 

reduceren ten opzichte van 

het voorgaande jaar. Door 

middel van het document 

(Reductiebeleid en 

doelstellingen) kan Aqualectra 

nieuwe initiatieven initieren.

Ontwikkelingen in de sector/ 

keten en de technologie die 

van invloed kan zijn op de 

organisatie up-to- date 

houden

Externe 

documentatie

Er is een actueel beeld van de 

ontwikkelingen die van belang 

zijn voor de organisatie

in- en externe communicatie 

is structureel en 

aantoonbaar
Communicatieplan

volgens planning overdragen 

van informatie via mail, 

personeelsblad, 

werkbesprekingen, 

vergaderingen, persberichten, 

webpublicaties

Externe belanghebbenden 

voor de organisatie 

benoemen en uitwerken in 

overzicht

xls externe 

belanghebbenden

overzicht van 

belanghebbenden welke 

jaarlijks wordt bijgewerkt

Implementatie van beleid en 

doelstellingen. Vergroten 

van kennis en bewustzijn

Lean sessies en 

items zoals 

omschreven in 

communicatieplan

Informatie is helder, 

overzichtelijk en 

overdraagbaar

Auditing (interview en 

verslaglegging)
Interne audit Inzicht in procesverbeteringen

De externe belanghebbenden 

zijn belangrijk voor het 

bepalen van haalbaarheid in 

het opstellen van de 

reductiemaatregelen

Lean is onze basis. Het 

wegwerken van verspilling is 

hier een belangrijke schakel 

naar de CO2 

reductiedoelstellingen

Naast de (energie) 

documentaudit ondersteund 

het auditprogramma ISO 
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implementatie
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Ontwikkelingen zijn mede 

bepalend voor het opstellen 

van de jaarlijkse 

reductiedoelstellingen

Toelichting

De Carbon Footprint behoort 

tot A (Inzicht) van de CO2 

prestatieladder

Het reductiebeleid wordt 

ondersteund met een MVO 

beleid en een 

intentieverklaring. De 

reductiedoelstellingen worden 

jaarlijks bepaald naar 

aanleiding van de Carbon 

Footprint

Structureel communiceren 

waarbij een jaarlijks plan de 

communictiedoelstellingen 

ondersteund en monitort.
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2,5% per jaar voor de duur van 5 opvolgende jaren. In 2016 zal worden bekeken of er een algemene 
of een specifieke doelstelling zal worden geformuleerd.  
 
De CO2 prestatieladder kent 4 invalshoeken en 5 niveaus waarbij Aqualectra zich richt tot en met 
niveau 3: 
A: Inzicht (volgens de mondiale ISO 14064 normen) 
B: CO2 reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen) 
C: Transparantie (de wijze waarop een bedrijf daarover intern en extern communiceert) 
D: Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren. 
 
Algemeen 
§ 7.3.1,jk) geselecteerde basisjaar, 5.3.1 
 
Het geselecteerde basisjaar is 2011 
We communiceren onze resultaten via de volgende documenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invalshoek A: Inzicht 
§ 7.3.1,efghi) de directe uitstoot van broeikasgassen, afzonderlijk gekwantificeerd in ton CO2 ,4.2.2 
 
Inzicht maakt een bedrijf bewust van de eigen CO2.-prestatie, de risico’s en kansen die de eigen CO2.-
uitstoot veroorzaakt en biedt het bedrijf informatie die het kan gebruiken bij het formuleren van 
effectieve doelstellingen en maatregelen om de CO2.-uitstoot te reduceren.’ 
 

  1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen 

  2.A.3 Energieaudit verslag 

  3.A.1 Carbon Footprint 
 
Invalshoek B: Reductie 
‘Reductie creëert kansen op minder energieverbruik en CO2.-uitstoot, en bevordert samenwerking 
zodat de meest efficiënte opties voor reductie in de keten worden aangepakt.’ 
 

  3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 

  3.B.2 Handboek samen zorgen voor minder CO2 
 
 
 
 

 3.B.2 Handboek samen zorgen voor minder CO₂ 

 1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen 
          MVO intentieverklaring 
 2.C.3 Identificatie externe belanghebbende 

 3.A.1 CO2 Rapport Carbon Footprint 

 2.A.3 Energieaudit verslag 

 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 

            Nieuwsbrief Aqualectra 

 3.C.1 Communicatieplan 

 3.D.1 Keteninitiatief  

          Certificaat Niveau 3 

          MVO initiatief Stichting Lourdes Vonk 2013 
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Invalshoek C: Transparantie 
‘Door transparantie stimuleert een bedrijf de creatieve betrokkenheid van haar medewerkers, weten 
bedrijven elkaars inzet en kan een bedrijf door anderen worden aangesproken op de ambities en 
vorderingen. Het belangrijkste middel is communicatie.’ 
 

  2.C.3 Identificatie externe belanghebbende 

  3.C.1 Communicatieplan 
 

 
 
Invalshoek D: Participatie 
‘Door Participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis 
en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf.’ 
 

  2.C.3 Identificatie externe belanghebbende 

  3.C.1 Communicatieplan 

  Certificaat niveau 3 
 

1.4 ORGANISATIE GRENZEN 

§ 7.3.1,d) de organisatorische grenzen (4.1) 

Bij het bepalen van de ‘organizational boundary’ is uitgegaan van de reikwijdte van de financiële en 

operationele controle die Aqualectra b.v kan uitoefenen op de eigen onderneming. Per 1-12015 is 

Aqualectra Noord Oost b.v opgeheven. De organisatorische grenzen zijn daarmee gewijzigd . De 

verantwoording voor de CO2 productie wordt genomen vanuit Aqualectra b.v. , de sturing ligt duidelijk 

bij de eigen organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afbakening van de organisatiegrenzen zijn bepaald aan de hand van operational control waarbij 

Aqualectra twee projectgebieden heeft geïdentificeerd. Projectgebied ‘kantoor’, 25% van locatie 

Flemingstraat 48 te HHW. Dit projectgebied is ontstaan uit de behoefte om de ‘overhead’ waarvan 

iedere productieafdeling gebruik van maakt af te bakenen. Het 2
e
 projectgebied ‘werkplaats’ Dit zijn 

alle projectafdelingen en werkplaatsen die zorg dragen voor de productie en verwerking. Aqualectra 

heeft drie productie locaties en daarmee is Flemingstraat 48 voor 75% projectgebied ‘werkplaats’ en 

de andere locaties voor 100% toe te schrijven aan projectgebied ‘werkplaats’. De % verdeling geld 

voor zowel Elektriciteitsverbruik_scope 2 als Gasverbruik (verwarming gebouwen)_scope 1. Andere 

emissies zijn volledig toe te schrijven aan het projectgebied ‘werkplaats’ 

Aqualectra Beheer BV

Marktsegment

OEM

Marktsegment

Utiliteit

Marktsegment

Industrie & Infra

Aqualectra BV

Werkplaatsen

Organizational boundary

Stafafdelingen

http://www.vanspijkerinfrabouw.nl/wij-denken-na/co2-prestatieladder/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=xa-5139dd9945086231&source=tbx-300&lng=nl&s=linkedin&url=http://www.vanspijkerinfrabouw.nl/wij-denken-na/co2-prestatieladder/&title=CO2-prestatieladder - Van Spijker Infrabouw&ate=AT-xa-5139dd9945086231/-/-/51a4b5f55738b048/2&frommenu=1&uid=51a4b5f587d714aa&ct=1&pre=http://www.vanspijkerinfrabouw.nl/index.php/zoeken/?search_paths[]=&query=co2&submit.x=-1390&submit.y=-59&submit=Ga&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.vanspijkerinfrabouw.nl/wij-denken-na/co2-prestatieladder/
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Om de operationele grenzen af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green 

House Gas Protocol (GHG-protocol). De analyse is uitgevoerd conform het handboek CO2 

prestatieladder 2.2, 4 april 2014. Waarin onderscheid wordt gemaakt tussen drie bronnen van emissie 

(scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies.  

 

 

2. OVERIGE INFORMATIE 

2.1 VERKLARING RAPPORTAGE 

§ 7.3.1,p) een verklaring dat de BKG rapport is opgesteld in overeenstemming met dit deel van ISO 

14064; 

De Carbon Footprint is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is uitgevoerd 

conform de NEN-ISO 14064-1; 2012 (E) “quantification and reporting of greenhouse gas emissions 

and removals”. § 7.3.1 a t/m q van deze norm. 

 
Aqualectra onderschrijft de zienswijze dat het CO2 beleid welke onderdeel is van het MVO beleid, 

tastbaar en functioneel moet zijn. Aqualectra heeft met haar CO2 reductie doelstellingen het MVO 

beleid, onderdeel planet zo concreet mogelijk ingevuld. De CO2 prestatieladder en haar certificering 

geeft hierbij ondersteuning. 

 
Wat houdt MVO in? De klassieke benadering bestaat uit de zogenaamde 3P’s; People, Planet en 

Profit. Het is een vorm van ondernemen waarin rekening wordt gehouden met de sociale invloed en 

de invloed op het milieu zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit van het bedrijf. Bij een goede 

benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn deze 3P’s perfect in balans. Dit leidt 

tot een beter resultaat voor bedrijf en omgeving.  

 

Het onderdeel Planet heeft Aqualetrca geconcretiseerd door gebruik te maken van de invalshoeken 

van de CO2 prestatieladder en bijbehorende footprint. 

 

Aqualectra heeft in april 2011 een intentieverklaring opgesteld en deze verder geconcretiseerd in juni 

2012 

 
 

2.2 LEAN MANUFACTURING (LEAN) 

De Lean-filosofie is onderdeel van het beleid 

van Aqualectra. People, planet en profit (MVO) 

wordt middels het uitvoeren van dit beleid goed 

ondersteund. Lean staat, zoals de term al zegt, 

voor ‘slank’. Uitgangspunt hierbij is dat alle 

activiteiten, ingezette middelen, materialen en 

processen binnen Aqualectra waarde toe 

moeten voegen aan de klant.  

 

Definitie van waarde toevoeging door de klant: 
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 Klant staat centraal 

 Het product of de dienst wordt erdoor getransformeerd 

 Flow in stand houden 

 De klant is bereid ervoor te betalen 

 Het gebeurt in een keer goed 

 Een pullproductiesysteem (dus vraaggestuurd) 

 Mensen respecteren (positieve benadering) 

 

Lean bereikt de optimalisatie van het bedrijfsproces door acht verschillende soorten verspilling uit het 

proces te elimineren. Zo ontstaat uiteindelijk een optimale doorstroming die leidt tot verbeterde 

doorlooptijen, hogere kwaliteit en/ of lagere productiekosten per eenheid. 

 

Soorten verspilling: 

Muda verspilling: alle activiteiten die geen waarde toevoegen 

 Type 1 geen toegevoegde waarde, maar nodig voor het functioneren van het systeem 

 Type 2 geen toegevoegde waarde en niet nodig voor het functioneren van het systeem. Deze 
komen als eerste in aanmerking voor eliminatie 

 

Mura verspilling: door oneffenheid of variatie 

Muri verspilling: door overbelasting van mensen, apparaten of systemen 

 

Waar nodig worden aanverwanten methodieken gebruikt zoals Six Sigma die een managementkader 

kan verschaffen voor het continu verbeteren van kwaliteit. Six sigma hanteert daarbij de Lean-

invalshoek om verspilling op te sporen en versterkt dit proces tegelijk door cijfermatig inzicht te 

creëren. Dit inzicht zorgt ervoor dat statistisch onderbouwd de meest effectieve maatregelen worden 

genomen en prioriteit worden gesteld. Deze hebben altijd een positief effect op de kwaliteit, 

doorlooptijd en / of kosten. Aqualectra heeft ervoor gekozen om (tijdelijke) meetinstrumenten in te 

zetten voor de beeldvorming. 

 

Om de organisatie te kunnen transformeren in een Lean organisatie is het van groot belang om 5S op 

de werkplek levend te houden; 

 

 Scheiden (organiseer de werkplek. Verwijder alles wat niet nodig is) 

 Schikken (maak een standaardplek voor alles, zodat alles gemakkelijk en snel te vinden is 

 Schoonmaken (houd apparatuur en werkplekken schoon en netjes) 

 Standaardiseren (creëer een systeem om de plek op orde te houden dat standaardonderdeel 
van de dagelijkse activiteit wordt 

 Standhouden (zorg ervoor dat de werkplek ook netjes blijft en zoek manieren om het proces 
aan te vullen en te verbeteren) 

 
 

2.3 PROCESBESCHRIJVING 

Aqualectra heeft als belangrijkste organisatienorm de NEN-EN-ISO 9001:2008 deze is vormgegeven 

middels deelprocessen en ondersteunende normen om te voldoen aan het gewenste beleid, wet en 

regelgeving en klantspecifieke eisen. Het CO2 managementsysteem is  
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gebaseerd op de ISO 14064-1 en waar noodzakelijk aangevuld met items uit de ISO 50 001 

 

Via het bureaublad is het KMS bereikbaar. Het KMS kent diverse handboeken, zoals het kwaliteits-, 

arbo-, personeels- ,het technisch handboek en dit document (handboek) gericht op CO2 reductie. 

 
Processtappen deeldocumenten 

 
 
 
 
 
 
De CO2 documentatie kent diverse rapporten zoals onder 1.3 omschreven die jaarlijks worden 

aangepast middels bovengenoemde stappen. In deze documenten zijn de CO2 emissies per type bron 

aangegeven en de bronvermelding van de gebruikte gegevens. De informatie verkregen vanuit de 

administratie wordt omgerekend naar het boekjaar (kalenderjaar) eventuele onzekerheden wordt waar 

nodig in de verslaglegging aangegeven. 

 
De CO2-prestatieladder houdt in dat er inzicht is in de uitstoot van het broeikasgas CO2 door onze 
organisatie, waarna doelstellingen worden gesteld m.b.t. de vermindering van de uitstoot. Hierbij hoort 
ook het expliciet communiceren over onze doelstellingen en genomen activiteiten om zo samen te 
werken aan een beter milieu en minder CO2. 
 

  2.C.3 Identificatie externe belanghebbende 

  3.C.1 Communicatieplan 
 
 
 
 

2.4 BEHEERSING MIDDELS ENERGIEMEETPLAN 

Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de onderstaande tabel is te zien 

wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar de informatie verkregen kan worden.  

 

 

 

CO2 managementsysteem volgens ISO 14001

Implementatie en uitvoering

- taken en verantwoordelijkheden

- opleiding en vakbekwaamheid

- in- en externe communicatie

- procedure en werkinstructies

- omgaan met noodsituaties

Controle en corrigerende maatregelen

- monitoring en metingen

- correctie mechanismen

- registraties

- interne audits

Continue verbetering

- Systeem

- Prestaties

Beoordeling directie

- werking systeem

- doel- en taakstellingen

Beleid

- ambitie continue verbetering

- commitment en naleving wet- en regelgeving

Planning

- inventarisatie CO2 aspecten en wet- en 

regelgeving

- prioriteitstelling

- doel- en taakstellingen

- programma

Analyse en 

inventarisatie 

gegevens vanuit 

administratie

Gegevens opslaan 

in de map CO2 op 

de centrale data 

schijf Y:

Gegevens 

verwerken tot 

verwerkbare 

meeteenheden Rapporteren

Gegevens 

inbrengen in 

werkgroep

Beoordeling en 

besluitvorming 

in de werkgroep

Planning 

opstellen ivm 

implementatie Implementatie

14064-1 
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2.5 ONZEKERHEIDSMARGE 

 § 7.3.1,h) een verklaring voor eventuele uitsluiting van eventule bronnen uit de kwantificering ( 4.3.1) 
in overeenstemming met dit deel van ISO 14064; [§ 7.3.1,o) een beschrijving van de invloed van 
onzekerheden op de juistheid van de uitstoot van broeikasgassen en de verwijdering van gegevens 
(5.4)] 
 
De gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde 
onzekerheidsmarge, maar op basis van de door Aqualectra gepresenteerde gegevens kunnen we 
stellen dat deze marge klein is. Aqualectra gaat uit van de gegevens welke zijn opgenomen in de 
financiële administratie. 
 
1. Er zijn geen gegevens opgeschaald, alle gegevens betreffen de 12 kalendermaanden 
 
Ad 1 Waar noodzakelijk zijn de berekende maanden door energieleveranciers teruggerekend naar 12 
maanden. 
 
2. Aqualectra ziet haar operationele boundary als haar projectgebied. Om toch een onderverdeling te 
maken tussen kantoor en werkplaatsen is er een verdeelsleutel geschat voor het ernergieverbruik van 
kantoor en werkplaatsen. 
 
Ad 2 Aqualectra heeft een elektriciteitsmeter en een gasmeter, waarop zowel het 
kantoor als de werkplaatsen zijn aangesloten. Kantoorwerkplekken aangrenzend of binnen de 
werkplaatsen worden door Aqualectra gezien als horende bij de werkplaatsen. Kantoor werkplaatsen 
die een ondersteunende dienst leveren zoals Inkoop, Kantine, Financiële administratie, 
Personeelszaken, KAM afdeling, ICT, Directie en vergaderruimte wordt geschat op 25% van het totale 

Energiefactor Meetmoment Wie Wat Hoe

Brandstofverbruik Elke maand Leasemij,

via Administratie TW

Athlon Carlease houdt al het brandstofverbruik bij. Dit

overzicht kan online worden opgevraagd bij Athlon

door de financiële administratie.

Maandelijks worden de gebruikers welke afwijkend

rijgedrag vertonen ten opzichte van de norm

aangesproken op hun rijgedrag door de

administratie.

Via athloncarlease.nl inloggen en zoeken naar de

inlog 'autofocus' Inlognaam en ww invoeren.

Rapport uitdraaien ivm gereden km en verbruik

liters. Normverbruik is richtlijn voor het maken van

een mail ter ondersteuning van het stiumleren van

E- drive.

Jaaroverzicht opvragen bij Leasemij ivm het

uitrekenen CO2 uitstoot volgens conversiefactor.

Elektriciteitsverbruik Elk maand CB CB neemt iedere maand de meterstanden op welke

verwerkt worden in een xls.door de administratie. Het

(jaar)overzicht wordt vergeleken met de informatie

vanuit de leverancier

CB neemt maandelijks de gegevens op per KwH

en geeft deze door aan TW, deze rapporteert per

half jaar aan RVD ivm invoeren van gegevens in

xls

Gasverbruik

Verwarming gebouwen

Elke maand CB Hoofd Bedrijfsbureau neemt iedere maand de

meterstanden op welke verwerkt worden in een xls.

door TW

Het (jaar)overzicht wordt vergeleken met de informatie 

vanuit de leverancier. De opgenomen meterstand

wordt ingevoerd binnen het account van mindergas.nl

CB neemt maandelijks de gegevens op per M3 en

geeft deze door aan TW, deze rapporteert per half

jaar aan RVD ivm het invoeren van gegevens in xls

en de site mindergas.nl

Gebruik huurauto’s Elk jaar TW Informatie verhuurmaatschappij Martin Schilder Informatie van Martin Schilder via rdw.nl

controleren dmv kenteken invoeren, dan naar tab

motor & milieu onderdeel mileuprestaties, regel

Brandstof gecombineerd opschrijven in xls van

Martin Schilder

Type brandstof overnemen van rdw in xls van

Martin Schilder (voorbeeld 5.1L /100 KM) werkelijke 

KM uit overzicht Martin werkelijke KM uit overzicht

Martin Schilder :100X5.1= aantal liters. Liters

vervolgens invoeren in xls x brandstoftype

conversiefactor= verbruik CO2 ton

Vliegkilometers Elk jaar Administratie Vliegreizen worden apart geboekt in de financiële

administratie op een aparte rekening. Een overzicht

van de vliegreizen is opvraagbaar bij de administratie.

Vliegreizen uit facturatie, afstand In KM bepalen

aan de hand van Afstand opgegeven door vliegMij.

KM invoeren in xls 

Zakelijke verkeer privé 

auto’s

Elk half jaar PZ Zakelijke kilometers worden gedeclareerd bij de

administratie en kunnen als overzicht worden

gegenereerd.

Zakelijke KM verwerken op de wijze van huurauto’s

en opnemen in xls
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verbruik van locatie Flemingstraat 48 te Heerhugowaard. Deze ‘overhead’ wordt verder genoemd als 
kantoor. Overige locaties zijn volledig toe te schrijven aan projectgebied ‘werkplaats’ 
 
Een vertaalslag naar een projectenportefeuille en een gunningsvoordeel zoals aangegeven in het CO2 
prestatieladder handboek 2.2 is niet te maken. Aqualectra heeft niet te maken met aanbestedingen of 
andere gunningsvoordelen die te maken kunnen hebben met het verkrijgen van het CO2 certificaat 
niveau 3. Aqualectra heeft puur vanuit haar behoefte om haar MVO beleid te concretiseren op het 
gebied van planet ervoor gekozen om over te gaan tot certificering. 
 
3. De gebruikte meterstanden opgenomen door Aqualectra worden niet tot achter de komma 
opgenomen. Dit zorgt voor een afwijking met de aangeleverde meterstanden op de factuur vanuit de 
leverancier. Wij gaan met de berekeningen uit van de gegevens op de factuur opgenomen in de 
financiële administratie 
 
4. Aqualectra bezit in zeer beperkte mate airco’s en ventilatievoorzieningen. Gezien het beperkte 
aantal en daarbij nog eens het minimale gebruik (veelal wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke 
ventilatie middels het openzetten van raampartijen) hebben wij deze emissie niet los gespecificeerd. 
Mocht Aqualectra overgaan tot uitbreiding van deze ventilatievoorziening dan zullen wij deze 
meenemen als aparte emissie. 

 

5. Gegevens van de huurmaatschappij betreffende auto km, deze wordt middels het rekenmodel van 

de RDW omgerekend naar liters alvorens deze om te rekenen naar CO₂ -verbruik. 

 

6. Gegevens vliegbewegingen. Hier wordt uitgegaan van de gevlogen km opgegeven door de 

vliegmaatschappij om deze vervolgens om te rekenen naar CO₂ -verbruik 

 
 

2.6 VERIFICATIE 

 
§ 7.3.1,q) een verklaring waarin de vraag of de BKG-inventaris, rapport of een bewering is 
geverifieerd, zoals het type van controle en mate van zekerheid bereikt. 
 

Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus, hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten 

het bedrijf kan verkrijgen op de prestatieladder. Een certificerende instantie (KIWA) zal de activiteiten 

beoordelen om het niveau van het CO2 prestatieladder en daarmee de certificering ervan te bepalen.  

 

Hoe beter de CO2 prestatie van Aqualectra, hoe 

hoger de positie op de ladder. Een bedrijf voldoet 

aan de eisen van een bepaald niveau indien (1) 

voldaan is aan de minimale eisen voor A, B, C en D 

van het desbetreffende niveau en aan de eisen van 

de onderliggende niveaus en (2) de som van de 

gewogen scores op dat niveau minstens 90% van de 

maximale score is. 

 

De exacte eisen zijn gevat in een certificatieschema 

en bijbehorende checklists A, B, C en D die door de 

werkgroep worden uitgewerkt tot concrete projecten. 

Per niveau wordt een portfolio bijgehouden om 

inzicht te verschaffen en de voortgang te bewaken.  
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Jaarlijks houd Aqualectra een zelfaudit om te onderzoeken hoe de score is per Aspect. Deze zelfaudit 

wordt vervolgens gecontroleerd en getoetst door KIWA. 

 

 

 

2.7 COMMUNICATIE 

Aqualectra is al geruime tijd bewust bezig met het verminderen van de uitstoot van het broeikasgas 

CO2. Hierover werd tot voor kort niet gecommuniceerd, maar gewoon gedaan. Groots communiceren 

over zaken die voor ons normaal zijn, is niet direct onze werkwijze. We staan voor een het leveren van 

een kwalitatief prima product tegen goede voorwaarden en Aqualectra is zich bewust van haar 

verantwoordelijkheid voor mens en milieu. De jaarlijkse doelstelling die Aqualectra nastreeft is het 

verminderen van onze CO2 uitstoot met 2,5% binnen scope 1 en 2. 

 

Aqualectra heeft als verder als doel zich continue  te verbeteren en te vernieuwen en slaat hierbij met 

Lean een voor haar nieuwe weg in. ‘Lean thinking’ heeft zijn weg gevonden binnen de totale 

organisatie. Lean thinking zorgt voor een vernieuwde basis om nog verder te kunnen verbeteren en 

vernieuwen en haar missie te ondersteunen. Communicatie heeft alles te maken met de relatie tussen 

de organisatie, haar ontwikkelingen en haar omgeving. Aqualectra streeft naar een heldere 

communicatievorm, zowel intern als extern. Om deze doelstelling te concretiseren is er een 

communicatieplan opgesteld  

 
  3.C.1 Communicatieplan 


