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Onderstaand verslag betreft een samenvatting van de managementreview van het CO2 reductiesysteem
van Jac. Barendregt & Zonen Holding B.V. over de periode 01/01/2015 t/m 30/06/2015 De CO2
verantwoordelijke heeft zorg gedragen voor correcte input. Aan de hand hiervan heeft het management
een aantal besluiten genomen. Deze worden puntsgewijs opgesomd. De hieruit voortvloeiende acties
worden opgenomen in de actielijst omtrent CO2 reductie. De CO2 verantwoordelijke draagt zorg voor het
uitvoeren van deze acties.

1. Input
1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling
1.1.2 Interne Audit 8 december 2015
- Maatregel 1 : Doelstellingen zijn om de 5 jaar gesteld en waren wel reëel, maar zijn echter niet
meer ambitieus te noemen (de doelstelling voor de komende certificatieperiode zijn al gerealiseerd).
De doelstellingen zijn aangepast aan voortschrijdend inzicht en worden nu per jaar weergegeven en
vastgesteld.
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1.1.3 Externe Audit 23 februari 2015
- Afwijkingen

:

Geen

- Verbetermogelijkheden:
a. Overweeg in document 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport de tussenliggende jaren tussen
basisjaar en rapportagejaar weer te geven, zodat trends inzichtelijker worden.
Onderkend en doorgevoerd.
b. Overweeg koudemiddelen expliciet uit te sluiten.
Niet van toepassing in 3.0. Daarnaast is geheel uitsluiten i.v.m. aanwezige airco-installatie niet gewenst.
c. Overweeg foto’s van meterstanden te maken als onderbouwing van de registratie.
Onderkend en doorgevoerd.

1.1.4. Interne controle
Uitgevoerd en gedocumenteerd tezamen met de interne audit
- Maatregel

:

Geen

1.1.5. Energiebeoordeling
- Maatregel 1 : De resultaten inzake vermindering brandstofverbruik vrachtwagens lopen terug.
Aan maatregelen CO2-Reductie toegevoegd:
a. Terugkoppeling resultaten niet alleen op papier maar ook opnemen in functionerings- en
beoordelingsgesprekken
b. Nieuwe chauffeurs B.B.S. laten doen

1.2. Acties en maatregelen voorgaande directiebeoordeling
- Maatregel 1 : Facebook werd als hoofdsite van Jac. Barendregt gebruikt i.v.m. slecht functioneren
Inmiddels een goed functionerende eigen website, alle rapportages overgezet.
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1.3 In- en externe veranderingen die relevant zijn voor het CO2-prestatieladder
managementsysteem.
Behalve het omzetten van het managementsysteem naar versie 3.0 geen in- of externe veranderingen
op til waar voor het komende jaar rekening mee moet worden gehouden.

1.4 Beoordeling energiebeleidsverklaring, communicatie, energieprestaties,
emissies, maatregelen en initiatieven

1.4.1 Beoordeling communicatie
Communicatie is uitgevoerd conform het Communicatieplan, geen maatregelen benodigd.

1.4.2 Beoordeling energieprestaties
Zoals bleek uit de Energiebeoordeling is het relatieve energieverbruik van de personenauto’s diesel en
het materieel afgenomen. Daarentegen is het verbruik bij de vrachtwagens toegenomen. Dit wordt
veroorzaakt door het ‘afzakken’ van het milieubewust-zijn naar aanleiding van de B.B.S. in 2014, nieuwe
chauffeurs en veel wisselende chauffeurs op de vrachtwagens.
De te nemen maatregelen zijn al beschreven onder 1.1.5. Energiebeoordeling

1.4.3. Beoordeling emissies
Na de indrukwekkende daling van emissie in 2013 zie je dat over 2014 en half 2015 de emissie van CO2
zowel absoluut als relatief stabiliseert. Dit indiceert dat de ‘rek’ eruit is en de doelstellingen navenant
moeten worden bijgesteld, zoals in deze directie besloten.
Overigens geldt dit voor zowel absolute als relatieve emissie, wat impliceert dat de wegingsfactoren
goed zijn gekozen.
Geen maatregelen benodigd.

1.4.4. Beoordeling maatregelen
Alle eerder doorgevoerde maatregelen worden als werkzaam beoordeeld.

1.4.5. Beoordelen Initiatieven
Het initiatief “MVO voor de Bouw” is positief afgesloten. De doelstelling om CO2-reductie te stimuleren
door een vrijstelling te geven op het onderdeel milieu is verwezenlijkt. Inmiddels is Jac. Barendregt zelf
ook gecertificeerd op niveau fase 4 (met één onderdeel fase 5). Voor dit initiatief is een budget in uren
gereserveerd van 6 bijeenkomsten van 12 uur incl. voorbereiding = 6 x 12 x € 50,00 = € 3.600,00.
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1.5 Beoordeling voortgang en realisatie energiemanagement actieplan
Gezien de resultaten van het COs-reductiemanagementsysteem in de periode 2011 - half 2015,
doelstelling was 3,65%, gerealiseerd is 26,1% heeft het energie management actieplan voortreffelijk
gefunctioneerd.
Van de 6 eerder bepaalde maatregelen zijn er 5 gerealiseerd en deze worden met regelmaat herhaald.
De maatregel die nog niet gerealiseerd is, invoeren van groene stroom, wordt in april 2016 ingevoerd.
Hieruit blijkt dat alle maatregelen als haalbaar getypeerd kunnen worden.
Deze directiebeoordeling worden er 3 maatregelen toegevoegd, te weten:
-

Personeel verbruik sturen in functionerings-/beoordelingsgesprekken
Nieuwe chauffeurs BBS laten volgen
Inventarisatie verbetering verbruiksregistratie machines

En zijn er 4 in onderzoek (haalbaarheidsanalyse), te weten:
-

Inventariseren haalbaarheid zonnepanelen
Inventariseren haalbaarheid elektrisch aangedreven personenauto’s cq. hybride auto’s
Alternatieve brandstoffen inventariseren
Inventarisatie verbetering verbruiksregistratie machines

1.6 Status van corrigerende en preventieve maatregelen
Er staan geen corrigerende en preventieve maatregelen open.

1.7 Aanbevelingen ter verbetering
Naast de al genoemde aanbevelingen zijn er geen additionele aanbevelingen.

2.0 Output
2.1 Besluiten rondom energie-, CO2-prestatie en energiebeleid
De energiebeleidsverklaring is beoordeeld en de directie ziet geen aanleiding deze aan te passen

2.2 besluiten en maatregelen gerelateerd aan veranderingen van
reductiedoelstellingen, CO2-reductiemaatregelen, initiatieven en deelnames
Alle maatregelen genoemd onder input worden overgenomen.
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2.3 Conclusie werking CO2-Prestatieladder / CO2-reductiemanagementsysteem
De CO2-Prestatieladder cq. het CO2-reductiemanagementsysteem is effectief gebleken. Dit blijkt onder
andere uit de conclusies getrokken uit de resultaten van de interne audit met betrekking tot de
doelstelling per eis.

2.4 Conclusies m.b.t. waarschijnlijkheid eerder gepubliceerde doelstellingen
De doelstellingen zijn per deze directiebeoordeling aangepast, nadat de eerder gepubliceerde
doelstellingen met ruim resultaat zijn gerealiseerd.

2.5 Conclusies / maatregelen m.b.t. continu verbetering en benodigde middelen
Gezien de verbeteringen die deze directiebeoordeling zijn doorgevoerd, en de aanbevelingen van punt
1.7 ziet de directie geen noodzaak additionele verbeteringen door te voeren.
Alle benodigde middelen voor het goed functioneren van de CO2-prestatieladder zullen, naar
redelijkheid en binnen een goede verhouding investering tot resultaat, beschikbaar worden gesteld.

De Directie van Jac. Barendregt
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