
12 maart 2019, regio Zuidoost Nederland 

Uden

Sectorinitiatief Sturen op CO2



Programma vandaag

14.45 uur: Actuele zaken rond de norm Prestatieladder
Ad Karelse, adviseurs BSC CUMELA Advies

15.15 uur: Succesvol inschrijven als gecertificeerd bedrijf 
voor de prestatieladder CO2
Chris Verstappen, directeur Ibor Advies

17.15 uur: Klimaatakkoord: “machines & inkopers”
Nico Willemsen, beleidsmedewerker Grondverzet en 
Cultuurtechniek CUMELA Nederland

18.30 uur: Afsluiting en diner 



1. Nieuwe norm eind 2019

2. Eigen stellingname 3.B.1

3. Onafhankelijke interne controle (1.B.2)

4. Aspen emissiefactor 

5. AdBlue wel of niet in footprint?

6. Project met gunningsvoordeel

7. Scope 3

Ad Karelse / Richard Wolting

Adviseur Managementsystemen

Actualiteiten en nieuws uit het veld 
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Nieuwe norm in 2019?

- Geen trede 6 en 7

- Ambities: 

• impact op projecten zichtbaarder maken en verbeteren

• Stimuleren circulariteit en klimaatneutraliteit

• Prestatieladder als instrument voor klimaatbeleid

• Ambitieuze norm met efficiënte administratie

Actualiteiten en nieuws uit het veld 



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

Artikel 3.B.1. Eigen stellingname

Het bedrijf dient een eigen stellingname te overleggen met 
onderbouwing waarom reductiedoelstelling:
- Vergelijkbaar is met sectorgenoten (koploper, 

middenmoter, achterblijver)
- Ambitieus te zijn gezien de eigen situatie van het bedrijf 

met inachtneming van geplande maatregelen uit de 
ingevulde maatregellijst



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

Artikel 1.B.2. Onafhankelijke interne controle

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. 

Op niveau 3 is het ook een onafhankelijke blik die kijkt 

naar de emissie-inventaris (eis 3.A) en het 

energiemanagement actieplan (eis 3.B).  



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

Aspen alkylaatbenzine: welke CO2 emissiefactor?

Bepaling conversiefactor Aspen / Motomix Door de 

Aspen alkylaatbenzine fabrikant is een

emissievergelijk uitgevoerd tussen euro 95 (EN 228) 

benzine en Aspen alkylaatbenzine

(bron: Aspen Zweden, juli 2010). Per liter verbrande 

Aspen alkylaat benzine komt vrij: 2,15 kg CO2 

Benzine (E95): 2,74 kg CO2/eenheid



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

AdBlue in de footprint?

- Verbruik van AdBlue is ca. 4% t.o.v. diesel (1 liter Ad-

blue per 25 liter diesel). 

- Een (niet bevestigde) emissiefactor van Ad-blue is 

260 g/liter

- Dus de CO2 uitstoot van Ad-blue per liter < 8% van 

de uitstoot van diesel (3230 g CO2/liter diesel)

- 4% van 8% is, (0,04*0,08 = 0,003), ofwel ongeveer 

0,3% t.o.v. de uitstoot van diesel => niet significant.

- Bron Lindeloof en Roodbeen



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

Project waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen

Projecten van een bedrijf met CO₂-bewust Certificaat die 

bij een aanbesteding aan het bedrijf zijn gegund, en

- waarop het bedrijf heeft ingeschreven onder 

bijvoeging van het CO₂-bewust Certificaat van het 

bedrijf, of 

- waarop het bedrijf heeft ingeschreven inclusief een 

aangeboden CO₂-ambitieniveau. 



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

Project waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen

- CO2 footprint voor het project of zichtbaar in footprint 

voor het bedrijf

- 1.B.1 onderzoek reductiemogelijkheden

- 1.B.2 onafhankelijke interne controle

- 3.B.1 kwantitatieve reductiedoelstellingen

hoeft niet per project, mag bedrijfsdoelstelling zijn!

- 3.C.1 communicatie maatregelen in projecten 



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

Scope 3 op de footprint vermelden

- Meest materiele emissie van totale inkopen, óf

- Emissie van de inkopen waarop ketenanalyse is 

gebaseerd?



Resultaten CO2 benchmark 2018

2015 2016 2017

Ton CO2 per € 100.000 brutomarge 33,54 35,92 32,40

Ton CO2 per FTE 39,90 41,39 37,17

Ton CO2 per 1000 liter diesel 3,60 3,49 3,44

Liter diesel per € 1000 brutomarge 93,17 103,03 94,24

Ton CO2 per draaiuur 0,03 0,03 0,02

2015 van 37 bedrijven

2016 van 41 bedrijven
2017 van 42 bedrijven



CUMELA Advies

Chris Verstappen
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Programma15

 Voorstellen

 Kennis toets

 CO2 award bevindingen

 Uitvragen met CO2 of duurzaamheid 

 Stellingen



Voorstellen16

▪ Chris Verstappen:

− Docent

− 28 jaar aannemers 

ervaring

− Eigenaar IBOR Trainingen

− Eigenaar IBOR Advies



Voorstellen17

▪ Chris Verstappen:

− Verzorgen van trainingen

− Plannen van aanpak

− Calculaties

− Directieramingen

− Contracten beoordeling

− Boomtechnisch advies en controle



Quiz18

1. Wie maakt volgens de UAV 2012 notulen van een 

bouwvergadering?

a) de OG,

b) de ON,

c) afwisselend OG of ON.

2. Wie zorgt voor de week en termijnstaten volgens de 

UAV 2012?

a)  de uitvoerder van de ON,

b)  de toezichthouder van de OG,

c)  directie UAV.



Quiz19

3.   Hoe reken je een stelpost af?

a)   de factuur van de inkoop + 10%,

b)   de factuur van de inkoop + 5%,

c)    a en b kunnen beide goed zijn

d)   alleen het factuurbedrag van de inkoop.

4.   Wie is verantwoordelijk voor veiligheid op het 

werk?

a)   de OG,

b)   de ON.



Quiz20

5. Wie mag de ON in gebreke stellen?

a)   Burgemeester en wethouders,

b)   de directie UAV,

c)   de opdrachtgever.

6. Wanneer ik meer dan 10% afwijking heb op een  

verrekenbare post mag ik dan een andere prijs 

voorstellen?

a)    ja,

b)   nee.



Quiz21

7. Moet de aannemer op het werk zijn?

a)  nee,

b)  ja,

c)  ja, maar een gevolmachtigde mag ook.

8. Binnen hoeveel dagen na opdracht moet het werk 

aanvangen?

a)  in overleg met OG,

b)  op voorstel van de ON,

c)   binnen 5 dagen na opdracht.



Quiz22

9. Wat is correct?

a)   termijnstaat - factuur – eindtermijn,

b)   weekstaat – termijnstaat  - eindtermijn,

c)    weekstaat – termijnstaat – staat van 

afrekening –

eindafrekening.

10. Hoe worden verrekenprijzen berekend?

a)   inschrijfprijs + uitvoeringskosten + algemene

kosten + winst en risico,

b)   inschrijfprijs + algemene kosten + winst en 

risico,

c)   inschrijfprijs  + winst en risico.



CO2 award23

• Veel leerpunten 

• Aanbesteden is topsport

• Tekstverklaren



CO2 award24

• Nota van inlichtingen:

− Veelal technische vragen

− Aanbestedingsleidraad

− Gunningscriteria



Beoordeling25

− Format volgens uitvraag gebruikt

− SMART omschreven

− Onderbouwing van hoeveelheden opgesteld

− Begrijpelijke doelstellingen

− Toelichting bij getallen of tekst



Beoordeling26

− Specifiek materieel benoemd

− Leveranciers en onderaannemers 

opgenomen

− Vervoer medewerkers

− Afvalstromen



Beoordeling27

• Doel van de aanbesteding:

− De beste aannemer vinden op basis 

van BPKV

− Aannemer moet vooraf nadenken over 

zijn werkwijze

− CO2 beoordeling



Routing RAW bestek28
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Routing RAW bestek29
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Routing RAW bestek30
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Routing RAW bestek31
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Voorbeeld Cobra aanbesteding snoeien bomen/ Boekel
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Voorbeeld Cobra aanbesteding snoeien bomen/ Boekel
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Voorbeeld Cobra aanbesteding snoeien bomen/ Boekel
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Voorbeeld Cobra aanbesteding snoeien bomen/ Boekel
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Voorbeeld Cobra aanbesteding snoeien bomen/ Boekel
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Voorbeeld Cobra aanbesteding snoeien bomen/ Boekel
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Voorbeeld Cobra aanbesteding snoeien bomen/ Boekel
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Voorbeeld gemeente Nuth/ BTL Advies
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Voorbeeld gemeente Nuth/ BTL Advies
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Kritische Prestatie Indicatoren41

• Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)

• Manier om uit te drukken hoe goed je iets hebt 

gedaan

• Noodzakelijk:

− Geven inzicht in bedrijfsvoering

− Objectief toetsbaar

− Ook voor aanbestedingen



Kritische Prestatie Indicatoren42

• Inventariseren

• Meetbaar maken

• Structureren (vindbaar maken)

• Inrichten database:

− Tevredenheidsverklaringen

− Klanttevredenheid

− Technische prestatie indicatoren

− CO2 belasting



Kritische Prestatie Indicatoren43

• Welke prestaties worden gevraagd in EMVI 

plannen?

• Welke bewering wil ik daarover kunnen 

doen?

• Welke prestatie informatie heb ik nodig om 

die bewering te kunnen doen?

• Welke prestatie indicatoren moet ik hanteren 

om informatie op te bouwen?

• Hoe ga ik deze prestatie informatie 

opbouwen?



Kritische Prestatie Indicatoren44

• Structuur heeft voordelen:

− Tijdens de tenderfase

− Tijdens de concretiseringsfase

− Groter onderscheidend vermogen

− Lagere tenderkosten

− Vaker uitgenodigd worden  

(onderhands)



Kritische Prestatie Indicatoren45

• Prestatie informatie opbouwen:

− Publieke gegevens

− Bedrijfseigen gegevens:

o Omgevingstevredenheid

o Nakomen EMVI belofte

o Responstijd op klachten

o Brandstofsoorten en verbruik

o Nakomen garantie afspraken

o …………………..



Kritische Prestatie Indicatoren46

Planning Nakomen planning Werd de planning tijdig aangeleverd? Ja

Nee

Was de planning realistisch? Ja

Nee

Werd de planning gehaald? Ja

Nee

% overschrijding planning (dagen/dagen)*100

EMVI Nakomen EMVI-belofte Kwamen wij onze EMVI-belofte na? Ja

Nee

Hoe tevreden bent u over het nakomen van de EMVI-belofte? Zeer tevreden (10)

Tevreden (8)

Matig tevreden (6)

Ontevreden (4)

Hoe tevreden bent u over het nakomen van de EMVI-belofte? Kwam alle beloften na (10)

Kwam het grootste deel van de beloften na (8)

Kwan een deel van de  (6)

Ontevreden (4)



Kritische Prestatie Indicatoren47

• CO2 prestatie:

− Wat hebben we beloofd?

− Hoe zien de werkelijke getallen eruit?

− Levert dit een korting op?

− Hoe groot is de korting?

• Evaluatie en bijsturen



Stellingen48

• Voor een aanbesteding vertel ik 

vooral hoe goed we als bedrijf bezig 

zijn?

• De “afdeling” KAM moet maar zorgen 

voor de juiste input bij een 

aanbesteding?

• Een goede voorbereiding voor een 

bouwvergadering is zeer belangrijk?



Vragen49


