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1 Inleiding en verantwoording 

 

Ko Hartog Elektrotechniek B.V. levert (direct en indirect) producten en diensten aan 

opdrachtgevers die bij aanbestedingen gunningvoordeel hanteren aan de hand van de CO2-

Prestatieladder. Voor Ko Hartog Elektrotechniek B.V. (vanaf nu Ko Hartog te noemen) zijn 

deze opdrachtgevers voornamelijk gemeenten, provincies en civiele aannemers. Met deze 

CO2-Prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-

uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te 

reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht. 

 

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

1. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2 footprint conform de ISO 14064-1 norm en 

daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van het bedrijf. 

2. CO2-reductie 

De ambitie van het bedrijf om de CO2-uitstoot te verminderen. 

3. Transparantie 

De wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO2 footprint en 

reductiedoelstellingen. 

4. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren 

 

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe 

meer punten het bedrijf vergaart en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf 

ontvangt. Een Certificerende Instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van 

de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de 

ladder. 

 

In dit rapport wordt de emissie-inventaris van Ko Hartog over 2017 besproken. Dit rapport 

richt zich op invalshoek A (inzicht) en invalshoek B (CO2-reductie) van de CO2-

Prestatieladder. De CO2-footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid 

uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst 

van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk 

scope 1 en scope 2). 

 

De inventarisatie is een verantwoording van eis 3.A.1 van de CO2-Prestatieladder en is 

uitgevoerd conform de ISO 14064-1: 2006 (E) “quantification and reporting of green house 

gas emissions and removals”.  In dit rapport wordt de CO2-footprint gerapporteerd volgens § 

7.3.1 van deze norm. In het laatste hoofdstuk is hiertoe een kruistabel opgenomen. 
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1.1 Leeswijzer 
 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen in de CO2-Prestatieladder. In de volgende 

hoofdstukken worden verschillende eisen aan de orde gesteld. Hieronder een leeswijzer 

voor de eisen van de CO2-Prestatieladder.   

 
Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-

Prestatieladder 

Hoofdstuk 2: Beschrijving van de organisatie 3.A.1  

Hoofdstuk 3: Emissie-inventaris rapport 3.A.1 

Hoofdstuk 4: Energie meetplan 2.C.2 

Hoofdstuk 5: Stuurcyclus 2.C.2 

Hoofdstuk 6: TVB-Matrix 2.C.2 

Hoofdstuk 7: Energiemanagement actieplan 3.B.2 

Hoofdstuk 8: Kwaliteitsmanagementplan 4.A.2 

Hoofdstuk 9: Communicatieplan 2.C.3 
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2 Beschrijving van de Organisatie 

 

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de organisatie, voor meer informatie verwijzen 

wij u naar de website: http://www.kohartog.com/ 

 

2.1 Historie 

De historie van Ko Hartog voert terug naar het jaar 1928, het jaar waarin de naamgever Ko 
Hartog besluit een eigen bedrijf in de gemeente Alkmaar op te richten. Ko Hartog voert in de 
beginjaren installatiewerkzaamheden uit in Alkmaar en omstreken, maar hij verkoopt ook wit- 
en bruingoed. Ko Hartog weet met zijn activiteiten in de regio Alkmaar een goede naam op te 
bouwen. 

Medio jaren zestig maakt Ko Hartog een begin met het onderhouden van de openbare 
verlichting in de gemeente Alkmaar en onderhoudt ook de verlichting voor ondernemingen 
zoals de oliemaatschappij Shell. Dit wordt gezien als een belangrijke stap in de geschiedenis 
van het bedrijf. In een later stadium besluit de onderneming zich ook te gaan richten op het 
onderhouden van verkeersregeltoestellen en complete verkeersregelinstallaties. Wanneer 
zoon Jan het stokje van zijn vader overneemt, worden deze activiteiten voortgezet en 
uitgebreid. René Etten is in deze periode werkzaam als bedrijfsleider en wordt een 
enthousiaste voortrekker van de werkzaamheden in de verkeerstechniek. 

In de jaren zeventig wordt Jan Hartog commandant van de Alkmaarse brandweer en gaat in 
1977 het bedrijf over in handen van René Etten. Onder zijn leiding wordt begin jaren tachtig 
een aanvang gemaakt met de productie van een eigen verkeersregelautomaat. Al snel 
worden de eerste Ko Hartog verkeersregelinstallaties operationeel in de Alkmaarse regio. 
Sindsdien zijn er over heel Nederland, met succes, een groot aantal zelf geproduceerde en 
geïnstalleerde verkeersregelinstallaties operationeel. 

Ko Hartog is zijn activiteiten begonnen in de Alkmaarse binnenstad maar door gebrek aan 
kantoorruimte, magazijn en buitenopslag verhuist Ko Hartog in 1980 naar een locatie aan de 
Westerweg te Heiloo. Na enige jaren op deze locatie te hebben gewerkt, wordt ook deze 
locatie door de groeiende activiteiten minder geschikt geacht, en wordt er besloten tot de 
bouw van een modern bedrijfspand op een nieuw bedrijfsterrein in Heiloo. In 1991 verhuist 
Ko Hartog naar het nieuwe bedrijfspand aan De Oude Werf 18 te Heiloo waar er tot op de 
dag van vandaag met plezier wordt gewerkt. 

In het jaar 2000 geeft René Etten aan te willen stoppen met zijn onderneming en vindt in zijn 
bedrijfsleider een geschikte opvolger. Na de overname per 1 januari 2001, groeit onder zijn 
leiding het bedrijf verder tot circa 45 medewerkers met, naast de vestiging in Heiloo, ook 
vestigingen in Hoofddorp en Drachten. De activiteiten bestaan volledig uit werkzaamheden in 
de elektrotechnische infra met als speerpunten de openbare verlichting en 
verkeersregelinstallaties. Ko Hartog Elektrotechniek BV richt zich met haar activiteiten niet 
alleen op de overheid als rijkswaterstaten, provincies en gemeenten. Ook weten steeds meer 
civiele aannemingsbedrijven en particuliere instellingen en organisaties de weg te vinden 
naar Ko Hartog. 

http://www.kohartog.com/
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Op 1 mei 2018 heeft directeur/eigenaar Peter Schavemaker zijn directietaken overgedragen 
aan Bjorn Dielemans die tot die tijd ruim 6 jaar projectleider bij de onderneming was. De 
onderneming is door Peter Schavemaker verkocht aan een toonaangevende  
investeringsmaatschappij die de onderneming verder zal laten groeien in een steeds 
veranderende omgeving. De dienstverlening, inclusief korte en directe lijnen, is sindsdien 
onveranderd gebleven.  

 

2.2 Producten en diensten 

Ko Hartog is een elektrotechnisch aannemingsbedrijf dat gespecialiseerd is in de volgende 
producten en diensten: 

 Het ontwerpen, installeren en onderhouden van openbare verlichting. 

 Het ontwerpen, installeren en onderhouden van verkeersregelinstallaties. 

 Het ontwerpen, installeren en onderhouden van detectiesystemen. 

 

2.3 Visie 

Door de toenemende drukte in de binnenstedelijke gebieden worden voorzieningen minder 
goed bereikbaar, stagneert de doorstroming en neemt de verkeersveiligheid af. Het is een 
uitdaging om de binnenstad in beweging te houden en een noodzaak om een adequaat 
stelsel van verkeersaderen voor aan- en afvoer van het verkeer te bewerkstelligen. 

Ko Hartog levert infrastructurele diensten voor openbare verlichtingsinstallaties en 
verkeersregelinstallaties die opdrachtgevers een gecontroleerde aansturing bieden van het 
infrastructuurbeleid. Verkeersveiligheid wordt bepaald door statische en dynamische 
variabelen zoals overzichtelijkheid en duurzaamheid. Ko Hartog voorziet in deze 
veiligheidsbehoefte door  zich te profileren als totaalleverancier van op de situatie 
afgestemde dynamische systemen op het gebied van verkeersregelsystemen en openbare- 
en terreinverlichting. 

2.4 Missie 

Ko Hartog is een onderneming in de elektrotechnische infrastructuur, die projecten uitvoert in 
opdracht van de overheid en civiele- en particuliere instellingen derden. Ko Hartog wil hierin 
een centrale rol spelen door flexibel en onderscheidend werk te leveren in samenwerking 
met andere marktpartijen. Ko Hartog wil voortdurend haar kennis en ervaring benutten en 
uitbouwen om op basis daarvan de opdrachtgever diensten te verlenen; vanaf de 
ontwerpfase tot en met de onderhoudsfase. Om dat blijvend te kunnen doen, wordt er 
zorgvuldig en voortdurend gestreefd naar een solide financiële basis. 

Ook voor haar medewerkers wil Ko Hartog een optimale en stabiele werkomgeving bieden, 
waarbij het naleven van wet- en regelgeving, een werkbare organisatiestructuur en 
persoonlijke ontwikkeling belangrijke thema’s zijn. In deze omgeving wil Ko Hartog voor haar 
medewerkers voldoende kansen creëren voor ontplooiing en ruimte scheppen voor 
creativiteit en ondernemerschap. Ko Hartog ziet maatschappelijke betrokkenheid als een 
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vanzelfsprekendheid. Innovatie, een heldere, open en integere stijl van zaken doen, zorg 
voor het milieu, klantvriendelijkheid en duurzaam ondernemen vormen wezenskenmerken 
van het dagelijks denken en handelen. 

2.5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? De Nederlandse Rijksoverheid is 
vanaf begin 2010 als overheidsorganisatie voor zichzelf duurzame bedrijfsvoering voor staan 
voeren. In een geleidelijke schaal zal er overgegaan worden tot 100% duurzaam inkopen. 
Bedrijven en organisaties die met of voor de overheid werken, zullen zich moeten gaan 
verplichten aan de criteria van duurzaam inkopen. Een CO2-Prestatieladder certificaat 
voorziet hierin. 

 

 
2.6 Statement bedrijfsgrootte 

 

Ko Hartog Elektrotechniek B.V. had in 2017 een totale CO2 uitstoot van 366 ton CO2.  

Hiervan is 350 ton CO2-uitstoot door projecten en 16 ton CO2-uitstoot door kantoren. Ko 
Hartog valt daarmee in de categorie klein bedrijf.  

 
 Diensten12 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. 

Tabel 1 | Indeling in klein, middelgroot of groot bedrijf volgens Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0 

 

2.7  Project met gunningvoordeel 

Projecten die in 2017 met gunningvoordeel aangenomen zijn, zijn de volgende: 

 naam project, opdrachtgever, duur project -> niet van toepassing. 

 

Ten aanzien van deze projecten stelt de CO2-Prestatieladder de volgende specifieke en 

aanvullende eisen: 
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 De emissiestromen + CO2 uitstoot en voortgang daarvan moeten apart voor deze 

projecten inzichtelijk zijn 

 De maatregelen die van toepassing zijn op de projecten moeten benoemd zijn 

(algemene maatregelen op bedrijfsniveau kunnen ook gelden voor de projecten) 

 Externe en interne belanghebbenden van het project moeten benoemd zijn 

 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. de projecten met 

gunningvoordeel moeten vastgelegd zijn 

 Er dient specifiek gecommuniceerd te worden over de voortgang in CO2-reductie in 

de projecten. 

 Er moet jaarlijks een energiebeoordeling en interne controle uitgevoerd worden 

 

Er hoeft géén specifieke reductiedoelstelling per project opgesteld te worden, zolang uit de 

documentatie maar blijkt in hoeverre de reductiemaatregelen in deze projecten bijdragen 

aan de totale reductiedoelstelling van het bedrijf. 
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3 Emissie-inventaris rapport 

3.1 Verantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de stuurcyclus CO2-reductie alsmede alle activiteiten die hier aan 

gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is Ernst Dulmers. Hij rapporteert 

direct aan de directie. 

 

3.2 Basisjaar en rapportage 

Dit rapport betreft het jaar 2017; het jaar 2012 dient daarbij als referentiejaar voor de CO2-

reductiedoelstellingen (scope 1 en 2). 

 

3.3  Afbakening 
Ko Hartog opereert in 2017 vanuit vier (neven)vestigingen: Heiloo, Hoofddorp, Drachten en 
(sinds juli 2017) Wierden. De organisatorische grens voor de CO2-prestatieladder omvat 
deze vier (neven)vestigingen met als hoofdkantoor Heiloo. Vanaf april 2017 is er ook een 
werklocatie op Tata Steel IJmuiden bij gekomen.  

De Organizational Boundary zal  als volgt worden geformuleerd:  

Ko Hartog Elektrotechniek B.V.   

Voor een uitgebreide analyse van de boundary bepaling wordt verwezen naar het document 
Boundary bepaling Ko Hartog Elektrotechniek BV. 

 

3.4 Directe en indirecte GHG emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht. 

 

3.4.1 Berekende GHG emissies 

De directe- en indirecte GHG emissies van Ko Hartog bedroeg in 2017 366 ton CO2. Hiervan 

werd 362 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG emissies (scope 1) en 3,65 ton CO2 door 

indirecte GHG emissies (scope 2). 

 

 

 

 Scope 1 omvang eenheid conversiefactor ton CO2

Gasverbruik              8.677 m 3                            1.887 16,37 
Brandstofverbruik wagenpark (diesel)          103.851 liters                            3.230 335,44 

Brandstofverbruik wagenpark (LPG)                   -   liters                            1.806 0,00 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine)              1.077 liters                            2.740 2,95 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (mengsmering)                 186 liters                            3.035 0,56 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG)                   -   liters                            3.230 0,00 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine)                 277 liters                            2.740 0,76 

Propaan                 135 liters                            1.725 0,23 

Brandstofverbruik huur (diesel)              1.835 liters                            3.230 5,93 

Brandstofverbruik huur (mengsmering)                   17 liters                            3.035 0,05 

Brandstofverbruik huur (benzine)                   20 liters                            2.740 0,05 

Totaal scope 1 362,36
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Tabel 2 | CO2-uitstoot 2017 (in tonnen CO2) 

 

3.4.2 Verbranding biomassa 

Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Ko Hartog in 2017. 

 

3.4.3 GHG verwijderingen 

Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaatsgevonden bij Ko Hartog in 

2017. 

 

3.4.4 Uitzonderingen 
Gezien de beperkte hoeveelheid koudemiddelen die verbruikt worden hebben wij dit niet in 
de emissie inventarisatie meegenomen. Dit bedraagt namelijk minder dan 0,01% van onze 
uitstoot. 

 

3.4.5 Belangrijkste beïnvloeders 

Binnen Ko Hartog zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op 

de CO2 footprint hebben, dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou 

zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint. 

 

3.4.6 Toekomst 

De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2017. De verwachting 

voor 2018 is dat met name de scope 1 emissies zullen stijgen. De oorzaak is het in 2017 

aangenomen Tata Steel project en de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe 

vestiging in Wierden met het daarbij behorende bedrijfspand en het nodige materieel en 

personeel.  Gezien de doelstellingen voor 2018 zou de CO2-uitstoot ten opzichte van 2012 

absoluut gezien moeten gaan dalen naar 314 ton met een reductie van 90 ton. Dit is gezien 

de stijging van het brandstofverbruik niet relevant gebleken waardoor geadviseerd wordt om 

over te stappen op een relatieve reductie (CO2/Euro omzet) voor de komende twee jaar.  

 

 Scope 2 omvang eenheid conversiefactor ton CO2

Elektraverbruik - grijze stroom                   -   kWh                               526 0,00 

Elektraverbruik - groene stroom            64.045 kWh                                  -   0,00 

Stadswarmte                   -   GJ                          20.000 0,00 

Zakelijke km priveauto's (brandstoftype onbekend)            16.184 km's                               220 3,56 

Zakelijke km openbaar vervoer              1.400 km's                                 61 0,09 

Vliegreizen < 700                   -   km's                               297 0,00 

Vliegreizen 700 - 2500                   -   km's                               200 0,00 

Vliegreizen > 2500                   -   km's                               147 0,00 

Totaal scope 2 3,65

 Totaal scope 1 en 2 366,00 
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3.4.7 Significante veranderingen 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2012 als basisjaar. In deze paragraaf worden  de 

veranderingen gepresenteerd van 2017 t.o.v. 2012.  In deze paragraaf worden ook de 

veranderingen gepresenteerd van de eerste helft van 2018  t.o.v. 2017. De gegevens over 

de eerste helft van 2018 zijn bekend en vervolgens  geëxtrapoleerd naar heel 2018 en 

opgenomen in onderstaande tabel.   

 

Scope 1  2012 2017 
Verschil 

t.o.v. 
2012 

2018 
prognose 

Verschil 
Prognose 

t.o.v. 
2017 

Gasverbruik 16,53 16,37 -1,0 % 25,62 +56,5% 

Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 314,10 335,44 +13,2 % 390,74 +16,48% 

Brandstofverbruik wagenpark (LPG) 0 0 0 0 0 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine) 16,78 2,95 -82,4 % 3,16 +7,1% 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (mengsmering) 2,51 0,05 -98,0% 0,01 -80% 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG) 0 0 0 0 0 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) 0 1,07 0 3,16 -78,3% 

Propaan 1,81 0,23 -87,3% 0,34 +40% 

Brandstofverbruik huur (diesel) 4,96 5,93 +19,56% 11,44 +68% 

Brandstofverbruik huur (benzine) 0 0,05 0 0,04 +20% 

Totaal scope 1 356,69 362,49 +1,63% 420,63  

Scope 2  2012 2017 
Verschil 

t.o.v. 
2012 

2018 
prognose 

Verschil 
Prognose 

t.o.v. 
2017 

Elektraverbruik - grijze stroom 47,01 0 -100% 0 0 

Elektraverbruik - groene stroom 0,00 0 0 0 0 

Stadswarmte 0,00 0 0 0 0 

Zakelijke km priveauto's (brandstoftype onbekend) 0,15 3,56 +22,7% 8,2 +1,3% 

Zakelijke km openbaar vervoer 0,00 0,09 0 0 0 

Vliegreizen < 700 0,00 0 0 0 0 

Vliegreizen 700 – 2500 0,00 0 0 0 0 

Vliegreizen > 2500  0,00 0 0 0 0 

Totaal scope 2 47,16 3,65 -92,26 % 0,41 -1,3% 

 Totaal scope 1 en 2  403,86 

 
366,14 -37,70% 421,04 +4,25% 

 

Bron conversiefactoren: www.co2emissiefactoren.nl daterende van december 2017. 

 

Op basis van de huidige gegevens is er een stijging van de CO2 uitstoot van circa 17 ton in 

2018 te verwachten ten opzichte van het basisjaar 2012.  Ten opzichte van 2017 is in 2018 

een stijging van 55  ton CO2 te verwachten wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de 

stijging van het brandstofverbruik in 2018.  
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In bovenstaand overzicht zou er in 2018 ook een stijging te verwachten zijn in de uitstoot als 

gevolg van door het gasverbruik (9,25 ton). Omdat de koudste maanden in januari en 

februari zijn is de uitstoot in deze maanden relatief het hoogst. Daardoor is er in de prognose 

het 2e half jaar een lagere uitstoot te verwachten dan in het 1e half jaar waardoor deze 

stijging teniet wordt gedaan.  

 

De voortgang van de reductie in CO2-uitstoot zal beschreven worden in het document CO2 

reductieplan 2017 (1.B.1 & 3.B.1) hoofdstuk 3. 

 

3.5 Kwantificeringsmethoden 

Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een voor Ko Hartog op 

maat gemaakt model.  

 

In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij 

behorende CO2-uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Hierbij zijn 

de emissiefactoren van de website co2emissiefactoren.nl gehanteerd.  

 

In hoofdstuk 4 van het CO2 managementplan van Ko Hartog wordt beschreven waar de 

brongegevens per energiestroom vandaan komen. 

 

3.6 Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van Ko Hartog over het jaar 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 en de eerste helft van 2018 zijn de emissiefactoren volgens de CO2-

Prestatieladder 3.0 gehanteerd (van de website co2emissiefactoren.nl). Omdat het gaat om 

specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer 

geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard 

gaande CO2-emissies. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van 

de CO2 footprint. De emissiefactoren van Ko Hartog zullen te allen tijde mee gaan met 

wijzigingen in de emissiefactoren van de CO2-Prestatieladder 3.0. Voor de berekening van 

de CO2 footprint van 2018 en de omrekening van de eerder gemaakte CO2-footprints van 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016  en 2017 zijn emissiefactoren gebruikt volgens 

www.co2emissiefactoren.nl d.d. december 2017. 

 

Er zijn geen “Removal factors” van toepassing. 

 

3.7 Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de 

werkelijke waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2 footprint 

zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de 
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onzekerheidsmarge zeer gering. Er zijn nog wel een aantal onzekerheden. Deze worden 

onderstaand omschreven: 

 Het komt voor dat monteurs soms niet bij Texaco/BOHA en Total  tanken waardoor 
het brandstofverbuik niet automatisch wordt bijgehouden via de tankpas. Monteurs 
leveren dan aparte brandstofbonnen in bij de administratie. Het kan voorkomen dat 
niet alle benzinebonnen worden ingeleverd. Dit zijn hooguit 5 bonnen (ca. 250 liter) 
op jaarbasis. Vergeleken met de hoeveelheid bij Texaco/BOHA en Total  getankte  
brandstof (ca. 104.928 liter) is dit slechts een klein deel van het totale verbruik. 

 

3.8 Verificatie 

De emissie-inventaris van Ko Hartog is niet geverifieerd. 

 

3.9 Rapportage volgens ISO 14064-1  

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 7. In onderstaande 

tabel is een kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in 

het rapport. 

 

Tabel 3 | Kruistabel ISO 14064-1 

ISO 14064-1 
§ 7.3 GHG 
report content 

Beschrijving 
Hoofdstuk 
rapport 

 A Reporting organization 2 

 B Person responsible 3.1 

 C Reporting period 3.2 

4.1 D Organizational boundaries 3.3 

4.2.2 E Direct GHG emissions 3.4 

4.2.2 F Combustion of biomass 3.4 

4.2.2 G GHG removals 3.4 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 3.4 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 3.4 

5.3.1 J Base year 3.2 

5.3.2 K Changes or recalculatons  3.4 

4.3.3 L Methodologies 3.5 

4.3.3 M Changes to methodologies 3.6 

4.3.5 N Emission or removal factors used 3.6 

5.4 O Uncertainties 3.7 

 P Statement in accordance with ISO 14064-1 3.9 

 Q Verification 3.8 
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4 Energie meetplan 

Het Energie meetplan bevat een aantal vaste onderdelen voor het up-to-date houden van 

het CO2 -managementsysteem. Het plan is opgezet om te zorgen dat het gehele CO2-

reductiesysteem voldoet aan de eisen van ISO50001, ISO 14064-1 en dat gedurende het 

jaar continue verbetering plaatsvindt.   

 

De CO2 verantwoordelijke heeft de documenten die betrekking hebben op het CO2 beleid in 

beheer. Hij draagt zorg voor het juist archiveren en versiebeheer van deze documenten 

zodat de meest actuele versie van documenten altijd beschikbaar is en oudere versies 

eenvoudig achterhaald kunnen worden. Daarbij worden oudere versies van documenten 

minimaal 2 jaar bewaard. 

 

4.1 Planning meetmomenten 

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. De wijze waarop de verbruiken worden gemeten is de 

meest haalbare wijze, waarbij rekening wordt gehouden met het doel waarvoor de gegevens 

worden verzameld en dus de mate van detail die nodig is. De persoon verantwoordelijk voor 

het verzamelen van de gegevens is daarom op de hoogte van de wijze waarop deze 

gegevens in de Emissie-inventaris verwerkt worden.  

 

4.2 Meetplan scope 1,2 en 3 
Scope 1 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting 

Gasverbruik  
(in m3 aardgas) 

Elk half jaar CO2 

verantwoordelijke 
Facturen van de energie leveranciers 
kan opgevraagd worden bij 
boekhouding,  
 Af te lezen van de gasmeter 
Heiloo: Ernst Dulmers;  
Drachten: Rene Sinnema. 
Wierden: Cor Mulder 
 

Brandstofverbruik 
materieel en auto’s  
(in liters benzine, 
diesel & LPG)  

Elk half jaar CO2 

verantwoordelijke 
Overzicht opvragen bij EG Retail + 
Fleet Core via Paul van der Wijst, 
administratie, Kasbonnen opzoeken 
via Maykel Pieterse, administratie 
 

Brandstofverbruik 
huurauto’s (in liters 
benzine, diesel & 
LPG) 

Elk half jaar CO2 

verantwoordelijke 
Opvragen bij Maykel Pieterse, 
administratie 
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Scope 2 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting 

Elektriciteitsverbruik 
(in kWh) 

Elk half jaar CO2 

verantwoordelijke 
Facturen van de energie leveranciers 
kan opgevraagd worden bij 
boekhouding.  Af te lezen van de kWh 
Heiloo: Ernst Dulmers;  
Drachten: Rene Sinnema;  
Hoofddorp: Paul Stange; 
Wierden: Cor Mulder. 
 
 

Zakelijke kilometers 
met privéauto’s (in 
kilometers met 
benzine, diesel & 
LPG) 

Elk half jaar CO2 

verantwoordelijke 
Opvragen bij Maykel Pieterse, 
administratie 

 

 
Scope 3 emissies  

KEUZE MEENEMEN GHG CATEGORIËN 

De volgende GHG categorieën zijn niet van toepassing voor Ko Hartog en daarom niet 
meegenomen in de scope 3 analyse: 8. Leased Assets (upstream), 10. Processing of Sold 
Products, 12. End of life treatment of Sold Products 13. Leased Assets (downstream), 14. 
Franchises en 15. Investments. Categorie 3. Fuel and Energy Related Activities, en 
categorie 6. Business Travel, zijn reeds afgedekt in de emissie inventaris scope 1 en 2. 

BEREKENINGEN EN EMISSIEFACTOREN 

Op basis van bedrijfsgegevens, inschattingen en conversiefactoren uit literatuur is een 
berekening gemaakt van de grootte van scope 3 emissie van Ko Hartog. Onderstaand wordt 
per categorie een opsomming gegeven van de gebruikte gegevens, de activiteiten, 
emissiewaarden en bronnen van deze emissiewaarden. De gebruikte gegevens en 
emissiewaarden per categorie zijn de best mogelijke waardes die op dit moment beschikbaar 
zijn. Deze scope 3 emissies zullen ieder jaar opnieuw geïnventariseerd worden en waar 
mogelijk en noodzakelijk verbeterd. 
 
1. Purchased Goods & Services 

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 
emissiefactor 

Leverancierslijst 
 

Lichtmasten 
Armaturen 
Pensioenen 
Lampen 
Accountant kosten 

0,91 kg/€ (metal castings) 
0,91 kg/€ (metal castings) 
0,24 kg/€ (Insurance & 
Pension funds) 
0,14 kg/€ (legal 
consultancy, other business 
activities) 

Defra, 2011 
Omgerekend van £ 
naar €. 
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4/9. Transportation & Distribution (Up- & downstream) 

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 
emissiefactor 

Inschatting van aantal 
leveringen en 
verzendingen per week  
 

Leveringen en transport 
naar plaatsingslocatie 

0,1110 kg/tkm 
(vrachtwagen <20t) 
1,153 kg/tkm 
(bestelbus) 
0,432 kg/tonkm 
(3,5-10 ton 
vrachtwagen) 

co2emissiefactoren.nl 

 
5. Waste Generated in Operations 

Gegevensbronnen Activiteiten Conversiefactor Bronnen 
conversiefactor 

Afvalbonnen 2014  Karton 
Puin 

1,21 kg CO2/€ 
1,21 kg CO2/€ 

Prognos, 2008 
 

 
7. Employee Commuting 

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 
emissiefactor 

FTE en inschatting 
gemiddelde afstand 

Diesel 
Benzine 
OV  

0,323 kg/km 
0,274 kg/km  
0,061 kg/km 

co2emissiefactoren.nl  

 
11. Use of Sold Products  

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 
emissiefactor 

Opgeleverde producten 
+ vermogen 

elektraverbruik  0,649 kg/kWh co2emissiefactoren.nl  

 
 

BRONNEN 

 www.co2emissiefactoren.nl  

 Prognos,2008. "Resource savings and CO2 reduction potential in waste management 

in Europe and the possible contribution to the CO2 reduction target in 2020" 

 2011 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting.   

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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5 Stuurcyclus 

In het CO2-reductiebeleid is de PDCA-cirkel gericht op de vier invalshoeken die de CO2 

Prestatieladder aangeeft: Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie. Daarbij is het 

noodzakelijk dat voor ieder van de vier invalshoeken de PDCA wordt uitgevoerd. 

 

Inzicht: Volgens het energie meetplan (Plan) worden halfjaarlijks de emissies van Ko Hartog 

geïnventariseerd (Do). Vervolgens wordt door interne controle en een energiebeoordeling 

geëvalueerd of het juiste inzicht is verkregen (Check), waarna de verbeterpunten uit de 

energiebeoordeling meegenomen worden in de vernieuwde plannen (Act). 

 

Reductie: Aan de hand van het opgestelde reductieplan (Plan) worden de 

reductiemaatregelen uitgevoerd (Do) waarbij halfjaarlijks de voortgang van de CO2-uitstoot 

en het behalen van de doelstelling geëvalueerd wordt en wordt onderzocht of nog nieuwe 

maatregelen toegevoegd kunnen worden aan het reductieplan (Check). De nieuwe 

maatregelen worden vervolgens opgenomen in het reductieplan (Act). 

 

Transparantie: De TVB-matrix en het communicatieplan (Plan) geven helderheid over de 

taken van verantwoordelijken en de momenten waarop gecommuniceerd wordt aan de 

interne en externe belanghebbenden (Do). Jaarlijks wordt beoordeeld of de wijze van 

communicatie voldoet en de eventueel gegeven feedback van de belanghebbenden op het 

CO2-reductiebeleid wordt verwerkt in de plannen (Check) waarna de TVB-matrix en het 

communicatieplan waar nodig geüpdatet wordt (Act).   

 

Participatie: Aan de initiatieven waaraan Ko Hartog haar deelname toeschrijft (Plan) wordt 

actief deelgenomen, waarbij het halen en brengen van informatie een belangrijk speerpunt is 

(Do). Halfjaarlijks wordt beoordeeld of deze initiatieven en het doel van deelname, namelijk 

het vergroten van kennis over CO2-reductie in de eigen organisatie en in andere organisaties 

en het stimuleren van vernieuwende processen, diensten of producten die een CO2-reductie 

tot gevolg hebben, nog actueel is (Check). Van toepassing zijnde maatregelen die 

voortkomen uit de initiatieven worden opgenomen in het CO2-reductiebeleid (Act). 

 

In onderstaande figuur worden de verschillende onderdelen van het CO2-reductiebeleid 

weergegeven in de Plan-Do-Check-Act cirkel: 
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6 TVB Matrix  
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Inzicht          

Verzamelen gegevens emissie inventaris t halfjaarlijks  X    

Collegiale toets op emissie inventaris t halfjaarlijks X     

Accorderen van emissie inventaris b jaarlijks   X   

Opstellen emissie inventaris rapport t jaarlijks   X   

Evaluatie op inzicht: energie-beoordeling t+v jaarlijks  X    

Reductie          

Uitvoeren onderzoek naar energiereductie t+v halfjaarlijks  X    

Bepalen CO2-reductiemaatregelen t halfjaarlijks X X X  X 

Bepalen CO2-reductiedoelstellingen t jaarlijks X X X   

Accorderen van doelstellingen b jaarlijks     X 

Realiseren CO2-reductie doelstellingen v continu X X X  X 

Monitoring & evaluatie voortgang CO2-reductie t+v halfjaarlijks X     

Communicatie          

Aanleveren informatie nieuwsberichten t halfjaarlijks X X X   

Actualiseren website t+b halfjaarlijks X     

Actualiseren pagina SKAO-website t+b jaarlijks X     

Bijhouden interne communicatie t+b halfjaarlijks X     

Goedkeuren van interne communicatie b halfjaarlijks     X 

Goedkeuren van externe communicatie b halfjaarlijks     X 

Participatie          

Inventarisatie mogelijk relevante initiatieven t halfjaarlijks X X X   

Besluit deelname initiatieven b jaarlijks X X X  X 

Deelname aan sectorinitiatieven v continu X X X  X 

Overig          

Eindredactie  CO2-dossier v continu X     

Voldoen aan eisen  CO2-Prestatieladder v continu X X X  X 

Uitvoeren Interne Audit CO2-reductiesysteem t halfjaarlijks X   X  

Rapporteren aan management b halfjaarlijks X     

Besluitvorming over  CO2-reductiebeleid v halfjaarlijks X X   X 
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7 Energiemanagement actieplan 

Dit beknopte hoofdstuk heeft als doel om aan te tonen dat Ko Hartog aan alle onderdelen uit 

NEN50001 voldoet. Er is besloten hiervoor geen apart energiemanagement actieplan op te 

stellen omdat de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn. Zie onderstaand een 

opsomming van de eisen. Per eis is een verwijzing naar de betreffende documentatie 

opgenomen in de tabel onderaan dit hoofdstuk. 

 
Eisen van NEN-EN-ISO 50001: 

4.4.3. Uitvoeren van een energie review (directiebeoordeling) 

a) Het energieverbruik en de gebruikte energiefactoren moeten gebaseerd zijn op 

metingen of andere data.  

b) Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in 

beeld worden gebracht.  

c) Een inschatting van het verwachte energieverbruik van de komende periode.  

d) Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie wiens acties 

kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik.  

e) Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de 

prioriteiten.  

4.4.4. Opstellen van referentiekader 

a) Basisjaar is 2012. 

4.4.5. Vaststellen van performance indicatoren voor monitoren (meten KPI’s) 

a) Beschrijven van de handelingen.  

4.4.6. Energie doelstellingen, doelen en programma’s 

a) Het aanwijzen van verantwoordelijkheden. 

b) De middelen en het tijdspad voor het behalen van de verschillende doelen. 

4.6.1. Monitoring, meten en analyseren 

a) De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen 

te behalen. Er moet een energie meetplan worden geschreven en geïmplementeerd.  

b) De organisatie moet er voor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende 

energiefactoren op vooraf bepaalde momenten wordt gemeten en gedocumenteerd.  

c) De organisatie moet ervoor zorgen dat juistheid en herhaalbaarheid van de 

meetmethode die is gebruikt past bij de taak.  

d) De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren 

aangeven. En zal op vooraf bepaalde momenten de werkelijke situatie toetsen met 

de verwachte situatie.  

e) De organisatie moet alle significante afwijking van het verwachte energieverbruik 

documenteren, inclusief de mogelijke oorzaken.  

f) De relatie tussen het energieverbruik en de energie factoren moeten op vooraf 

bepaald tijdstip worden beoordeeld en waar nodig aangepast.  
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g) De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere, 

gelijksoortige, organisaties. 

4.6.4. Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen. 

a) De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn 

verbeteringsacties uitvoeren. De organisatie moet alle relevante documentatie 

bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn.  

 

 

NEN 50001 Documenten CO2 reductiesysteem 

4.4.3 a Emissie inventaris  

4.4.3 b CO2-reductieplan, H5  

4.4.3 c CO2-reductieplan  

4.4.3 d CO2-reductieplan  

4.4.3 e CO2-reductieplan, bijlage B ‘Inventarisatie reductiemogelijkheden’ 

4.4.4 a CO2 Management Plan, H3 

4.4.5 a CO2-reductieplan  

4.4.6 a CO2 Management Plan, H4 

4.4.6 b CO2-reductieplan 

4.6.1 a CO2 Management Plan, H4 

4.6.1 b CO2 Management Plan, H4 

4.6.1 c CO2 Management Plan, H4 

4.6.1 d Interne audit & zelfevaluatie 

4.6.1 e CO2-reductieplan, Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem en 
Interne audit & zelfevaluatie 

4.6.1 f Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem 

4.6.1 g CO2-reductieplan, §3.1 ‘Vergelijking met sectorgenoten’  

4.6.4 a Interne audit & zelfevaluatie 
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8 Kwaliteitsmanagementplan 

Dit document is opgesteld om aan te tonen dat het CO2-reductiesysteem van Ko Hartog aan 

de eisen conform hoofdstuk 6.1 van ISO 14064-1 voldoet. Omdat de eisen in de andere 

documenten geïntegreerd zijn, is besloten om hiervoor geen apart kwaliteitsmanagement 

plan op te stellen. Om specifiek aan te geven met welke documenten aan de eisen van 

hoofdstuk 6.1 uit ISO 14064-1 wordt voldaan, worden onderstaand deze letterlijke eisen 

opgesomd. Per eis staat in de daarop volgende tabel aangeven welk document uit het CO2-

reductiesysteem van Ko Hartog hieraan voldoet. 

 

Eisen ISO 14064-1 | Hoofdstuk 6 

6.1 Informatiemanagement 

6.1.1 De organisatie moet de volgende procedures opstellen en onderhouden: 

a) Garanderen dat het informatiemanagement voldoet aan de eisen van ISO 

14064-1 

b) Garanderen dat het consistent is met de principes van het GHG Protocol 

c) Regelmatig de compleetheid van de emissie-inventaris controleren 

d) Identificeer fouten en missende aspecten 

e) Documenteer en archiveer relevante emissiegegevens. Ook informatie over de 

management activiteiten 

6.1.2 De informatiemanagement procedures moeten tenminste bevatten: 

a) De identificatie en beoordeling van de verantwoordelijkheden en de eigenaar 

van deze verantwoordelijkheden 

b) Het identificeren, implementeren en beoordelen van geschikte training voor 

medewerkers van het projectteam 

c) Het identificeren en beoordelen van de ‘organizational boundaries’ 

d) Het identificeren en beoordelen van de CO2-emissiebronnen en afvoerplekken 

e) Het selecteren en beoordelen van rekenmethodes voor het berekenen van de 

emissie-inventaris 

f) Een beoordeling van de gebruikte rekenmethode 

g) Het gebruik, onderhoud en kallibratie van meetapparatuur (indien van 

toepassing) 

h) Het ontwikkelen en onderhouden van een systeem om data te verzamelen 

i) Regelmatige controles op accuratie van de berekening 

j) Periodieke interne audits en technische beoordelingen 

k) Een periodieke beoordeling van de mogelijkheden om het 

informatiemanagement te verbeteren 
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6.2 Documentbeheer 

De organisatie moet een procedure opstellen om de documentatie te beheren en te 

archiveren. De organisatie zal de documentatie beheren en onderhouden als onderbouwing 

van de ontwikkeling en onderhoud van de emissie-inventaris zodat dit ook geverifieerd kan 

worden. De documentatie, op papier of digitaal, zal worden behandeld volgens het door de 

organisatie opgezette informatiemanagement. 

 

NEN 14064-1 Documenten CO2 reductiesysteem 

6.1.1 a CO2 Management Plan, H3 

6.1.1 b CO2 Management Plan, H3 

6.1.1 c CO2 Management Plan, H3 en Interne audit & zelfevaluatie 

6.1.1 d Interne audit & zelfevaluatie 

6.1.1 e CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 a CO2 Management Plan, H6 

6.1.2 b CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 c CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 d CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 e CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 f CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 g CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 h CO2 Management Plan, H4 

6.1.2 i Interne audit & zelfevaluatie  

6.1.2 j Interne audit & zelfevaluatie  

6.1.2 k Interne audit & zelfevaluatie  

6.2 CO2 Management Plan 
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9 Communicatieplan 

In dit deel van het document wordt aangegeven op welke momenten er wordt 

gecommuniceerd omtrent het CO2-reductiesysteem van Ko Hartog. Daarnaast wordt een 

overzicht gegeven van actieve deelname aan initiatieven. 

 

9.1 Externe belanghebbenden  

Hieronder worden de externe belanghebbenden opgenoemd. Dit zijn partijen die belang 

hebben bij reductie van energie en van de meest materiële CO2-emissies. Tevens zijn het 

potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. Communicatie met de 

externe belanghebbenden vindt plaats via de website van Ko Hartog en via externe mailings.  

 

Externe belanghebbenden Belang CO2-beleid & kennisniveau 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat, 
provincies en Nederlandse 
gemeenten 

De Nederlandse overheid heeft in het Energieakkoord 
doelstellingen vastgelegd voor openbare verlichting. Dit 
akkoord geeft als doel een besparing aan van 20% op 
energie, het toepassen van 40% energiezuinige openbare 
verlichting en slim energie management in de periode van 
2013 tot 2020. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
heeft zelf geen CO2-bewust certificaat maar wil nu zelf ook 
groeien naar een klimaatneutrale organisatie. Een van de 
stappen die ze daarvoor nemen is het certificeren op de 
CO2-Prestatieladder. Dat staat in het onlangs verschenen 
duurzaamheidsverslag van het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu.  

Wijkermeer Investments III BV Wijkermeer Investments III is sinds juni 2017 de 
moedermaatschappij van Ko Hartog.  Zij investeren in 
bedrijven die een meerwaarde hebben op het gebied van 
milieu en economie. 
 

Partner in uitvoering Ooms 
Construction 

Provincie Zuid-Holland, Ooms Civiel en TNO werken samen 

om CO₂-uitstoot en brandstofverbruik terug te dringen. 
Verkeer en vervoer draagt voor 17% bij aan het totale 
energieverbruik van Nederland. Het gaat hier niet alleen om 
het brandstofverbruik van verkeer over de weg maar ook om 
het energieverbruik van de weg zelf tijdens de bouw en het 
gebruik, zoals de inzet van bouwmachines tijdens de aanleg 
en het onderhoud, de productie van materialen (bijvoorbeeld 
asfalt) en het energieverbruik van bijvoorbeeld verlichting en 
verkeersinformatie. De provincie Zuid-Holland heeft de taak 
bij te dragen aan de nationale energie doelstelling. Om 
invulling te geven aan energiebesparing en duurzame 
opwekking bij de aanleg en het beheer en onderhoud van de 
provinciale wegen is de provincie een samenwerking 
aangegaan met Ooms Civiel en TNO. Ooms Construction is 
zelf in het bezit van een CO2 bewust certificaat niveau 5 
versie 2.2. 
 

Leverancier van lichtmasten en 
verkeersmeubilair Valmont 
Nederland BV 
 

Valmont is niet alleen bezig met energiereductie in de eigen 
bedrijfsvoering. Maar ook met ketenpartners wordt 
voortdurend gekeken op welke manier er in de keten 
verduurzaamd kan worden. Valmont levert duurzame 
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lichtmasten die voldoen aan het Cradle 2 Cradle systeem. Dit 
houdt in dat producten na gebruik kunnen worden 
hergebruikt in een nieuw product of als grondstof kunnen 
dienen. Het principe, ontwikkeld door William McDonough en 
Michael Braungart, is ontleend aan ecosystemen. In 2011 en 
2012 heeft Valmont Structures in Nederland het eerste 
Cradle 2 Cradle project uitgevoerd in samenwerking met van 
Gansewinkel bij de gemeente Maastricht. Inmiddels 
hebben zich al meerdere gemeentes en installateurs gemeld 
om deel te nemen aan dit project. Valmont Nederland  is zelf 
in het bezit van een CO2 bewust certificaat niveau 3 versie 
2.2. 
 

Stichting Urgenda Samen met 900 mede-eisers voert Urgenda de klimaatzaak 
tegen de Nederlandse Staat. Om gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen is veel meer actie nodig. 
De politiek komt er niet uit, daarom richtte de Stichting 
Urgenda zich tot de rechter. Op 24 juni 2015 was de 
uitspraak en wonnen Urgenda en de mede-eisers. De 
Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de 
overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties 
ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de 
mondiale uitstoot te verminderen. In 2020 moet de CO2-
uitstoot met 25% zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. 
Het is wereldwijd de eerste keer dat een rechter een Staat 
verplicht om maatregelen te nemen tegen 
klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak 
een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen. 
 

Europa (EU) en de Nederlandse 
Overheid (wetgeving) 

Meewerken aan de reductie van broeikasgassen met 20% 
ten opzichte van 1990, een 20% aandeel hernieuwbare 
bronnen in de finale energieconsumptie en 20% 
energiebesparing in vergelijking met het business-as-usual 
scenario. 

 
Professionele relaties Gezamenlijk werken aan CO2 reductie 

 

Branche (Uneto-VNI) De branchevereniging UNETO-VNI speelt een actieve rol in 
het advies rond het reduceren van CO2 
 

Burgers (omwonenden van 
projecten van Ko Hartog 
Elektrotechniek BV)  

Schone omgeving, minder stankoverlast door verbranding 
fossiele brandstoffen 
 

Concurrenten-bedrijven 
• Van Vuuren Elektrotechniek BV 
• Klaver Infratechniek BV 
• Imtech BV 
• Ziut (SPIE) BV 
• Stam & Co BV 
• Heijmans Wegen BV 
• CityTec 
• Baas BV  
• Verkley BV 
• Van Gelder BV 
• Speer Infra BV 
• Hoeflake Infratechniek BV  

Concurrentie werkt bevorderend om kritisch te kijken naar je 
eigen CO2-prestaties 
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•Strukton Systems BV 
 
 

Strategische 
samenwerkingsverbanden 
•Deelnemers van Nederland CO2 
Neutraal 

Gezamenlijk werken aan CO2 reductie 

 

9.2  Interne belanghebbenden 

Interne belanghebbenden zijn de medewerkers en het management van Ko Hartog. Deze 

zullen op de hoogte gehouden worden via nieuwsberichten via toolboxen en interne mail. 

Het management zal daarnaast betrokken zijn bij de besluitvorming van de te nemen 

reductiemaatregelen, de voortgang van de CO2-reductie en overige hoofdzaken van het 

CO2-reductiebeleid. 

 

9.3  Projecten met gunningvoordeel 

Communicatie over het CO2-beleid van Ko Hartog betreft niet alleen het beleid van het 

bedrijf als geheel, maar ook het beleid ten aanzien van projecten die aangenomen zijn met 

gunningvoordeel. Over deze projecten zal specifiek gecommuniceerd worden met betrekking 

tot de CO2-uitstoot van het project, de doelstelling en de voortgang in CO2-reductie. Dit zal 

hoofdzakelijk gebeuren via de algemene communicatieberichten van het bedrijf. Waar nodig 

wordt dit aangevuld met communicatie via het (start)werkoverleg op het project. 

 

9.3.1 Project XX’ 

Op dit moment voert Ko Hartog géén project met gunningvoordeel uit.  

 

Externe belanghebbenden voor projecten met gunningsvoordeel worden opgenomen in 

onderstaande tabel met externe belanghebbenden van het bedrijf. Interne belanghebbenden 

zijn de medewerkers van Ko Hartog en de projectleiding. 
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9.4 Communicatieplan 

WAT 

(Boodschap) 

WIE 

(Verantwoordelijke en 
uitvoerders) 

HOE 

(Middelen) 

DOELGROEP 

 

WANNEER 

(Planning & 
frequentie) 

WAAROM 

(Communicatiedoelstelling) 

CO2 footprint Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via  toolbox, GWO, 
afdelingsoverleg, 
internet en mail 

Intern Medio maart  
en medio 
september 

Bekendheid van de CO2 footprint intern 
vergroten. 

CO2 footprint Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via website en 
externe mailing 

Extern Medio maart  
en medio 
september 

Bekendheid van de footprint onder externe 
partijen vergroten. 

CO2-
reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen, 
maatregelen en 
energiemanagement 
programma 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via  toolbox, GWO, 
afdelingsoverleg, 
internet en mail 

Intern Medio maart  
en medio 
september 

Bekendheid van de doelstelling en 
maatregelen onder medewerkers vergroten. 

CO2-
reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen, 
maatregelen en 
energiemanagement 
programma 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via website en 
externe mailing 

Extern Medio maart  
en medio 
september 

Bekendheid van de doelstelling en 

maatregelen onder externe partijen 

vergroten. 

 

Mogelijkheden voor 
individuele bijdrage, huidig 
energiegebruik en trends 
binnen het bedrijf en 
projecten 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via  toolbox, GWO, 
afdelingsoverleg, 
internet en mail 

Intern Medio maart  
en medio 
september 

Betrokkenheid medewerkers stimuleren en 

medewerkers aanzetten tot CO2 reductie. 

 

CO2-reductietips, huidig 
energiegebruik en trends 
het bedrijf en projecten 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via website en 
externe mailing 

Extern Medio maart  
en medio 
september 

Betrokkenheid externe belanghebbenden 

stimuleren. 

 

Voortgang CO2 reductie Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via  toolbox, GWO, 
afdelingsoverleg, 
internet en mail 

In- en extern Medio maart  
en medio 
september 
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9.5 Website 

Op de website van Ko Hartog is een pagina ingericht over het CO2-reductiebeleid. Deze 

informatie is te vinden via de volgende link: http://www.kohartog.com/co2-beleid/ 

 

9.5.1 Tekstuele informatie 

Op de CO2-beleidspagina op de website bevindt zich te allen tijde actuele informatie over: 

 

 Het CO2-reductiebeleid; 

 De CO2-footprint; 

 De CO2-reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan); 

 De CO2-reductiesubdoelstellingen (en de voortgang hiervan); 

 De CO2-reductiemaatregelen (en de voortgang hiervan); 

 Acties en initiatieven waarvan Ko Hartog deelnemer of oprichter is; 

 Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de SKAO; 

De voortgang zal beschreven worden middels het publiceren van de halfjaarlijkse 

communicatie-berichten. Om daadwerkelijk transparant te kunnen zijn over deze voortgang, 

zullen de communicatieberichten minimaal 2 jaar op de website zichtbaar blijven. 

 

9.5.2 Gedeelde documenten 

Tevens bevinden zich op deze pagina ten allen tijde de meest actuele versies van 

onderstaande documenten (te downloaden als PDF): 

 

 Communicatiebericht   (eis 3.C.1 & 5.C.3) 

 Het CO2-reductieplan   (eis 3.B.1 & 5.A.2 & 5.B.1 & 5.B.2) 

 Het CO2-management plan  (eis 2.C.3 & 3.B.2) 

 Actieve deelname initiatieven (eis 3.D.1 & 5.C.2) 

 Certificaat CO2-Prestatieladder 
 

9.5.3 Website SKAO 

Op de website van de SKAO bevinden zich ten allen tijde de meest actuele versies van 

onderstaand document (te downloaden als PDF). 

 

 Actieve deelname initiatieven (eis 3.D.1) 

 Scope 3 analyse    (eis 5.A.1) 

 Ketenanalyse(s)   (eis 4.A.1) 

Op de website van de SKAO dienst elk document een PDF te zijn, met vermelding van een 

versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager en de 

autorisatiedatum. 

http://www.kohartog.com/co2-beleid/

