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Onderstaand verslag betreft een samenvatting van de directiebeoordeling van het CO2 reductiesysteem 

van Rhepa Holding B.V. Doel van deze review is het in kaart brengen van het functioneren van het CO2 

reductiesysteem, evaluatie daarop en eventueel het aanpassen van het huidige systeem.  

De CO2 verantwoordelijke heeft zorggedragen 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 
Voor de input van de directiebeoordeling wordt verwezen naar het dossier van de CO2 Prestatieladder en 

met name naar de volgende documenten; 

o 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 31-03-2016 

o 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 11-08-2016 

o 3.A.1_2 Emissie Inventaris Rapport 2014 

o 3.A.1_2 Emissie Inventaris Rapport H1 2017 

o 3.A.1_2 Emissie Inventaris Rapport 2017 

o 3.A.1_2 Emissie Inventaris Rapport H1 2018 

o 3.B.1_1 CO2 Reductiedoelstellingen 2024 

o 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 23-08-2017 

o 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 09-03-2018 

o 3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem 

o 3.D.1_1 Deelname sector- en keteninitiatieven 

o 4.A.1_1 Dominantieanalyse Scope 3 H1 2017 

o 4.A.1_1 Dominantieanalyse Scope 3 2017 

o 4.A.1_1 Dominantieanalyse Scope 3 H1 2018 

o 5.B.2_1 Behalen doelstellingen 

 

In deze documenten wordt het CO2 reductiesysteem van Rhepa Holding B.V. gedetailleerd beschreven. De 

directie is op de hoogte van de inhoud van bovengenoemde documenten en van het volledige dossier en 

onderschrijft deze inhoud. De directieleden hebben deze documenten in hun bezit. Deze documenten 

hebben de leidraad gevormd tijdens de directiebeoordeling. 
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2. Evaluatie 
Aan de hand van de input worden de volgende vragen gesteld om het CO2 reductiesysteem te evalueren: 

 

A. Inzicht 

o Zijn er uit het Emissie Inventaris Rapport en de Interne Audit fouten en grote onzekerheden in 

het meetsysteem naar boven gekomen? Zo ja, wat kan hier aan gedaan worden? Kan het inzicht in 

de CO2 uitstoot van het bedrijf verder vergroot worden?  

o Er zijn geen grote onzekerheden. De hoeveelheden en bedragen worden afgeleid uit het Metacom 

systeem en met facturen. Alleen het waterverbruik kunnen wij niet herleiden naar een halfjaar, 

hier wordt het volledige jaar opgevoerd. 

 

B. Reductie 

o Zijn de geplande reductiemaatregelen uitgevoerd? Ligt het bedrijf op schema om de CO2 

reductiedoelstelling te behalen? Zo nee, wat kan gedaan worden om de doelstelling wel te behalen 

en het reductieplan te verbeteren? 

o De resultaten zien er na het extrapoleren positief uit.  

o Maatregelen, doelstellingen en reductieplan blijven gehandhaafd.  

o Actief blijven om CO2-uitstoot te verminderen en mogelijkheden voor maatregelen.  

o Naar mogelijkheden zoeken om brandstofverbruik verder terug te dringen.  

 

C. Communicatie 

o Zijn de medewerkers, klanten en opdrachtgevers van het bedrijf op de hoogte van de deelname 

aan de CO2 Prestatieladder en de voortgang in de CO2 reductie van het bedrijf? Kunnen in de 

communicatie dingen verbeterd worden? 

o Nee, nieuwsbrief met gegevens footprint H1 2018 is nog niet verstuurd vanwege 

vakantieperiode. Staat gepland voor de eerst volgende nieuwsbrief.  

o De informatie op de SKAO website is actueel. Meeste documenten gelden 3 jaar.  

o Maatregelenlijst moet geüpdatet worden. 

o Informatie op eigen website moet nog bijgewerkt worden. Staat gepland voor week 36. 

 

D. Initiatieven 

o Wat levert de huidige deelname aan het initiatief op voor het bedrijf? Zijn hierin zaken die anders 

aangepakt kunnen worden om meer voordeel voor het bedrijf op het gebied van CO2 reductie te 

leveren? 

o De werkgroep brandstofverbruik bedrijfsmiddelen groot van Nederland CO2 Neutraal wordt 

bijgewoond. Het is niet mogelijk om elke bijeenkomst (4x per jaar) bij te wonen. Minimaal 2 

keer per jaar wordt een bijeenkomst bijgewoond.  

o Daarnaast is er deelname aan SKAO door het certificeren op de CO2-Prestatieladder. 

o Lid van de database Duurzame Leverancier. 

o Initiatief met Armac om het dashboard verder te optimaliseren en toe te passen. 

o Initiatief met GPS-Buddy (gegevens uit voertuigen over afstand, verbruik, etc.).  

 

3. Output 
Naar aanleiding van de input die is verzorgd door de CO2 verantwoordelijke heeft het management de 

volgende besluiten genomen.  

 

Aan de hand van de uitkomsten zijn wel de volgende besluiten genomen: 

o De cursus ‘brandstofbesparing’ heeft nog niet plaatsgevonden, haalbaarheid en prioriteit 

bepalen. 
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o Onderzoeken welke maatregelen concullega’s toepassen. 

o Maken nu gebruik van windstroom. Winddelen is ook een mogelijkheid.  

o Alert blijven op mogelijkheden om besparingen door te voeren buiten de huidige maatregelen. 

o Werkgroep van Nederland CO2 Neutraal blijven doorzetten.  

 

 

 

  


