
 

 

 

 
 

 
JLD-contracting BV 
T.a.v. J.F. Karsten 
Wieder 23 
1648 GA De Goorn 

 
 
 
Verzenddatum: 13-11-2019 

 
 
Geachte Heer Karsten, 
 
Hierbij het verslag van de interne audit in het kader van uw implementatie traject voor het behalen van het 
CO2 bewust certificaat hebben wij op 7 oktober 2019 een interne audit uitgevoerd. 
 
Conclusie: 
U voldoet aan alle inhoudelijke eisen voor certificering conform het CO2 bewust certificaat niveau 5. 
 
Vervolg acties van het implementatie traject: 
U bent reeds aangemeld bij de SKAO, na betaling van de contributie rest u enkel nog een beoordeling van een 
daartoe geaccrediteerde certificerende instelling waar reeds offertes voor zijn opgevraagd. 

 

 
 
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Ilja Schmidt 
KAM-Adviseur Lelystad 
 

 

 

Ilja Schmidt 

KAM adviseur Lelystad 

Golfpark 5 

8241 AA Lelystad 

+31 (0) 6-12 09 44 64 

E-mail: ilja@kam-adviseur.nl 

Internet: www.kam-adviseur.nl 



 

          

Zelfevaluatie CO2-Prestatieladder  20   

       22,5   
 

           

Naam organisatie: JLD-contracting 

Datum ladderbeoordeling: 7-10-2019 

          

Score Auditchecklijsten 

Auditchecklijsten  CO2-bewust Certificaten 

Eis invalshoek x niveau: ≥ 20  Eis niveau totaal: ≥ 22,5 (=90%) 

 

A= Inzicht (40%) 

 

 

Invalshoek Weegfactor Gew. min Gew. max Gewogen score 

 
Niveau Min eis Max Score  Niveau 1 

1 20 25 25  A 40% 8 10 10 

2 20 25 25  B 30% 6 7,5 7,5 

3 20 25 20  C 20% 4 5 5 

4 20 25 25  D 10% 2 2,5 2,5 

5 20 25 25  totaal 25 

B= Reductie (30%)  Niveau 2 

 A 40% 8 10 10 

Niveau Min eis Max Score  B 30% 6 7,5 7,5 

1 20 25 25  C 20% 4 5 5 

2 20 25 25  D 10% 2 2,5 2,5 

3 20 25 25  totaal 25 

4 20 25 25  Niveau 3 

5 20 25 25  A 40% 8 10 8 

C= Transparantie (20%)  B 30% 6 7,5 7,5 

 C 20% 4 5 5 

Niveau Min eis Max Score  D 10% 2 2,5 2,5 

1 20 25 25  totaal 23 

2 20 25 25  Niveau 4 

3 20 25 25  A 40% 8 10 10 

4 20 25 25  B 30% 6 7,5 7,5 

5 20 25 25  C 20% 4 5 5 

D= Participatie (10%)  D 10% 2 2,5 2,5 

 totaal 25 

Niveau Min eis Max Score  Niveau 5 

1 20 25 25  A 40% 8 10 10 

2 20 25 25  B 30% 6 7,5 7,5 

3 20 25 25  C 20% 4 5 5 

4 20 25 25  D 10% 2 2,5 2,5 

5 20 25 25  totaal 25 

          

Algemene eisen  Niveau Niveau behaald? 
 

Algemene eis 

 

Voldaan? 
  1 NEE 

Continue verbetering   2 NEE 

Eisen aan projecten   3 NEE 

Verplichte internetpublicatie   4 NEE 

Contributie aan de SKAO   5 NEE 

          

     
 

 

      

      

          

          



 

Interne audit 7 oktober 2019 door I.D. Schmidt (KAM adviseur Lelystad). Auditee: J.F. Karsten 

Bezochte locaties: JLD-contracting, De Goorn         

  Eisen Actueel Score Richtlijnen 
Huidige 
Score 

Maximale 
score 

Opmerkingen Actiehouder 
Datum 
gereed 

Bevindingen 
Achterliggende bewijslast / 

documentatie 

                      
Inleiding                     

Organisatorische grens   Beschrijving van de 
juridische structuur 
inclusief argumentatie 
waarom bedrijven wel 
of niet meegenomen 
worden 

  nvt nvt       In de Jaarbeoordeling CO2 
2018 zijn de organisatorische 
grenzen opnieuw beoordeeld. 

Jaarbeoordeling CO2 2018 

Klein/midden/groot 
bedrijf 

  Voldoet de 
onderneming aan de 
eisen voor klein, 
midden of groot 
bedrijf? 

Klein (K) ≤ 500 ton CO2 per 
jaar                                                      
Middelgroot (M)  ≤  2.500 
ton CO2 per jaar Groot (G)  
> 2.500 ton per jaar 

nvt nvt       JLD-contracting is een klein 
bedrijf. In 2018 is er 30 ton 
uitgestoten en 41 ton op de 
projecten. 

Jaarbeoordeling CO2 2018 

Interne audit     de datum van de audit;                             
de namen van auditor(s) en 
auditee(s);                                                     
de doelstelling van de 
audit;                de 
reikwijdte;                                               
de locaties die bezocht zijn;                 
de auditbevindingen;                               
conclusies ten aanzien van 
het voldoen aan de 
doelstellingen per eis en                                                                      
- de effectiviteit van het 
systeem in relatie tot het 
behalen van de 
(reductie)doelstellingen. 

nvt nvt       De jaarlijkse interne audit 
wordt uitgevoerd door extern 
adviseur I. Schmidt.                                          
De audit voldoet aan de 
gestelde eisen.  

Onderliggend document. 

Directiebeoordeling     Verplichte in- en output nvt nvt       De directiebeoordeling is 
gecombineerd , t.a.v. de CO2 
Prestatieladder. Alle 
verplichte onderdelen zijn 
opgenomen.                      

Directiebeoordeling.  

Publicaties 
bedrijfseigen website 

    Eisen 3.B.1, 4.B.2, 5.B.1, 
3.C.1, 5.C.1, 3.D.1, 4.D.1, 
5.D.3 opgenomen. 

nvt nvt       De verplichte documenten 
staan nog niet op de Website. 

Website 

Publicatie website 
SKAO 

    Eisen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 
5.D.3 opgenomen 

nvt nvt       De verplichte documenten 
staan nog niet op de Website 
van SKAO 

Website SKAO 



 

Lidmaatschap SKAO   Jaarlijkse contributie   nvt nvt       JLD-contracting is nog geen lid 
van SKAO.baar.                                                                                                      

  

Overige algemene 
opmerkingen 

      nvt nvt       Geen.   

                      

                      
Invalshoek A 

(inzicht) 
                    

1. Bedrijf / inschrijver 
heeft een gedeeltelijke 
inzicht in energie 
verbruik 

1.A.1. Identificatie en analyse 
van energiestromen 
van het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is, zijn 
gebeurd. 

Volledig (10) 
Eén energiestroom, mits op 
grond van algemeen 
bekende inzichten 
aannemelijk is dat het de 
meest materiële 
energiestroom betreft in 
relatie tot de projecten (5) 
Neen (0) 

10 10       JLD-contracting heeft inzicht 
in alle energiestromen. 
Energiestromen zijn 
opgenomen in de Emissie 
inventaris.               In 2018 zijn 
er geen projecten met 
gunningsvoordeel geweest.  

Jaarbeoordeling CO2 2018 en 
emissie inventaris 

1.A.2. Alle energiestromen 
van het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is, zijn 
aantoonbaar in kaart 
gebracht. 

Ja, duidelijk 
gedocumenteerd (10) 
Eén energiestroom (5) 
Neen (0) 

10 10       Zie boven, alle stromen zijn in 
kaart gebracht en worden 
halfjaarlijks bijgehouden.  

Energiebeoordeling en 
emissie inventaris.                          

1.A.3. Deze lijst wordt 
regelmatig opgevolgd 
en actueel gehouden. 

Ja, jaarlijks (5) 
Neen (0) 

5 5       Halfjaarlijks worden de 
energiestromen bijgewerkt in 
de emissie inventaris.                                               

Emissie inventaris  en 
periodieke rapportage.  

Doelstelling   Het bedrijf weet per soort energie hoeveel er wordt 
gebruikt, gediffertentieerd naar de verschillende 
activiteiten van het bedrijf 

nvt nvt       Voldoende, JLD-contracting 
heeft goed inzicht in hun 
energiestromen. Zijn 
evalueren zeer regelmatig hun 
CO2 uitstoot en 
energiestromen.              

Voldoet aan de eis 

    Totaal Score Niveau 1 

A 

  25 25           

                      

2. Bedrijf / inschrijver 
heeft inzicht in eigen 
energieverbruik. 

2.A.1. Alle energiestromen 
van het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 

Ja, duidelijk 
gedocumenteerd (10) 
Eén energiestroom (5) 
Neen (0) 

10 10       Zie 1.A.1.                                                                  
Alle energiestromen worden 
kwantitatief in kaart gebracht.  

Emissie inventaris, 
energiebeoordeling en 
periodieke rapportage 



 

gunningvoordeel 
verkregen is, zijn 
kwantitatief in kaart 
gebracht. 

2.A.2. De lijst is volledig en 
wordt aantoonbaar 
regelmatig opgevolgd 
en actueel gehouden. 

Ja, tenminste jaarlijks 
(5)Neen (0) 

5 5       Halfjaarlijks wordt de Emissie 
inventaris bijgewerkt.  

Emissie inventaris 

2.A.3. Het bedrijf beschikt 
over een actuele 
energiebeoordeling 
voor het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja (10) 
Ja, doch slechts partieel 
(bijvoorbeeld bepaald  
proces of unit) (5) 
Neen (0) 

10 10       Jaarlijks wordt de 
Jaarbeoordeling CO2 
opgesteld conform eisen van 
ISO 50001 paragraaf 4.4.3.                             

Jaarbeoordeling CO2 2018 

Doelstelling   Het bedrijf weet per soort energie hoeveel er wordt 
gebruikt, gedifferentieerd naar de verschillende 
activiteiten van het bedrijf. 

nvt nvt       Voldoende, JLD-contracting 
heeft voldoende inzicht in de 
energiestromen en de 
kwantificering is voldoende 
diepgaand. 

Voldoet aan de eis. 

    Totaal Score Niveau 2 

A 

  25 25           

                      

3. Bedrijf / inschrijver 
heeft eigen 
energieverbruik 
omgerekend naar CO2 
emissie(s). 

3.A.1. Het bedrijf beschikt 
over een uitgewerkte 
actuele emissie-
inventaris voor haar 
scope 1 & 2 CO₂ -
emissies conform 
ISO14064-1 voor het 
bedrijf en de projecten 
waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja (20) 
Neen (0) 

20 20       Halfjaarlijks wordt de emissie 
inventaris opgesteld door I. 
Schmidt en J. Karsten Deze 
wordt opgesteld met facturen 
en meterstanden. De 
berekening is opgenomen in 
de emissei inventaris. De 
juiste CO2 emissiefactoren 
zijn gebruikt voor de 
berekening. Halfjaarlijks 
wordt een periodieke 
rapportage opgesteld en 
jaarlijks een Jaarbeoordeling 
CO2 conform ISO 14064. Deze 
rapportage voldoet aan de 
gestelde eisen.  

Emissie inventaris,  
periodieke rapportage en 
Jaarbeoordeling CO2 

  3.A.2. De emissie-inventaris 
van 3.A.1 is door een CI 
geverifieerd met 
tenminste een 

Ja, jaarlijks (5) 
Neen (0) 

0 5       De emissie inventaris wordt 
niet geverifeerd. 

n.v.t. 



 

beperkte mate van 
zekerheid. 

Doelstelling   Het bedrijf heeft een CO2-administratie, waarbij 
geen discussie is over de hoeveelheden en over de 
berekeningswijze. Het bedrijf heeft inzicht in de 
belangrijkste aangrijpingspunten voor de 
reductieaanpak. 

nvt nvt       De CO2 emissie is goed in 
kaart gebracht en berekent. Er 
wordt voldaan aan deze 
doelstelling. 

Voldoet aan de eis 

    Totaal Score Niveau 3 

A 

  20 25           

                      

4. Bedrijf / inschrijver 
rapporteert haar 
carbon footprint 
volgens de ISO14064-1 
voor scope 1, 2 & 3. 

4.A.1. Het bedrijf heeft 
aantoonbaar inzicht in 
de meest materiële 
emissies uit scope 3, en 
kan uit deze scope 3 
emissies tenminste 2 
analyses van GHG - 
genererende (ketens 
van) activiteiten 
voorleggen. 

Ja, beide voldoen aan de 
gestelde eisen (15) 
Ja, 1 maar wel ruim boven 
de eisen (10) 
Ja, 2 waarvan 1 gering 
aanvullend inzicht (10) 
Ja 2 beide gering 
aanvullend inzicht (5) 
Nee (0) 

15 15 * kleine 
bedrijven 
dienen 1 
ketenanalyse 
te generen 

    JLD heeft een ketenanalyse 
opgesteld over Klapankers. In 
de Scope 3 analyse zijn de 
meest materiele emissies in 
kaart gebracht en op basis van 
deze analyse is een 
onderwerp van de 
ketenanalyse gekozen. JLD-
contracting is een klein bedrijf 
hierdoor hebben zij 1 
ketenanalyse opgesteld.                                

Scope 3 analyse en 
ketenanalyse Klapanker 

  4.A.2. Bedrijf beschikt over 
een 
kwaliteitsmanagement 
plan voor de inventaris.  

Ja (5) 
Neen (0) 

5 5       Het 
kwaliteitsmanagementplan is 
opgenomen in het 
managementsysteem.                                                      

Kwaliteitsmanagementplan 

  4.A.3 Tenminste 1 van de 
analyses uit 4.A.1 
(scope 3) is 
professioneel 
ondersteund of 
becommentarieerd 
door een ter zake als 
bekwaam erkend en 
onafhankelijk 
kennisinstituut. 

Ja (5) 
Nee, instituut voldoet maar 
ondersteuning c.q. 
commentaar heeft geen 
waarde (0)  
Nee, instituut voldoet niet 
(0) 

5 5       De ketenanalyse omtrent 
Klapankers is 
becommentarieerd door KAM 
adviseur (M. Glorie). Er is een 
rapportage opgesteld ten 
aanzien van deze beoordeling. 

Beoordelingsrapport KAM 
adviseur 

Doelstelling   Het bedrijf heeft naast scope 1 en 2, de relatieve 
omvang van scope 3 emissies bepaald. Het 
management is zich bewust van de invloed van het 
bedrijf in de verschillende ketens, up en 
downstream, waarin het acteert. Op basis van deze 
kennis identificeert het bedrijf kansrijke mogelijke 
energie- en CO2- 
reductiemaatregelen in de ketens, en potentiële 
ketenpartners voor de aanpak ervan.  

nvt nvt       JLD-contracting heeft de 
scope 3 emissies goed in kaart 
gebracht. Duidelijk is dat ze op 
de hoogte zijn op welke 
onderdelen de meest 
materiele emissies aanwezig 
zijn. De ketenanalyse is hierop 
aangesloten.  

Scope 3 analyse 



 

    Totaal Score Niveau 4 

A 

  25 25           

                      

5. Het bedrijf 
heeftportefeuille 
breedinzicht in scope 
3. 

5.A.1 Het bedrijf heeft inzicht 
in de materiële scope 3 
emissies van het bedrijf 
en de meest relevante 
partijen in de keten die 
daarbij betrokken zijn 

Ja (10), Nee (0) * Voor kleine 

bedrijven geldt de volgende: 
scorerichtlijn: Ja (15), Nee (0) 

10 10       JLD-contracting heeft de 
meest materiele scope 3 
emissies geanalyseerd aan de 
hand van een marktanalyse, 
inkoopgegevens en CO2 
uitstoot. De betrokken 
partijen zijn benoemd in de 
scope 3 analyse.                                                                                                                                           

Scope 3 analyse en 
ketenanalyse. 

  5.A.2-1 Bedrijf beschikt over 
een portefeuille-brede, 
onderbouwde analyse 
van mogelijkheden van 
het bedrijf om de 
materiële scope 3 
emissies te 
beïnvloeden  

5.A.2-1: Ja (5) 
Nee (0)*                                                                                                                                                                                         
* Voor kleine bedrijven geldt de 
volgende: scorerichtlijn: Ja (10), 
Nee (0) 

5 5       In het document van de 
ketenanalyse is een analyse 
opgenomen van de 
mogelijkheden van CO2 
reductie binnen scope 3. De 
KAM-coordinator heeft de 
mogelijkheden geanalyseerd.  
Afgelopen jaar zijn er diverse 
maatregelen genomen om te 
reduceren binnen de keten.                                                     

Ketenanalyse 

  5.A.2 - 2 Bedrijf heeft inzicht in 
mogelijke strategieën 
om deze materiële 
emissies te reduceren 

Ja (5), Nee (0) 5 5 Niet van 
toepassing op 
kleine 
bedrijven. 

    Niet van toepassing   

  5.A.3 Het bedrijf dient van 
directe (en potentiële) 
ketenpartners die 
relevant zijn voor de 
uitvoering van de scope 
3 strategie, over 
specifieke 
emissiegegevens te 
beschikken die 
afkomstig zijn van deze 
ketenpartners 

Ja (5), Nee (0) 5 5 Niet van 
toepassing op 
kleine 
bedrijven. 

    Niet van toepassing   

Doelstelling   Het bedrijf verbreedt en verdiept zijn inzicht in 
scope 3 en in de wijze waarop het bedrijf emissies in 
scope 3 kan reduceren 

nvt nvt       Voldoende.   

    Totaal Score Niveau 5 

A 

  25 25           

                      

Invalshoek B (CO2 reductie)                   



 

1. Bedrijf onderzoekt 
mogelijkheden voor 
energiereductie. 

1.B.1. Het bedrijf onderzoekt 
aantoonbaar de 
mogelijkheden het 
energie verbruik te 
reduceren van het 
bedrijf en de projecten 
waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja (20) 
Neen (0) 

20 20       Maatregelen zijn opgenomen 
in het 
energiemanagementplan. Dit 
plan wordt besproken met de 
directie tijdens de 
directiebeoordeling.               
Er worden geen projecten met 
gunningsvoordeel verwacht.                     

Energiemanagementactie 
plan en directiebeoordeling. 

  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. 

Ja (5) 
Neen (0) 

5 5       Ja, jaarlijks wordt een interne 
controle uitgevoerd door de 
extern adviseur in combinatie 
met de interne audit.                                                               

Interne audit verslag (tabblad 
interne beoordeling) 

Doelstelling   Het bedrijf weet per 
energiestroom waarop 
bespaard kan worden. 
Per 
besparingsmogelijkheid 
is inzicht op welke 
activiteit van het 
bedrijf dit betrekking 
heeft. 

  nvt nvt       Voldoende, JLD-contracting 
heeft voldoende inzicht in de 
mogelijkheden om te 
reduceren.  

Voldoet aan de eis. 

    Totaal Score Niveau 1 

B 

  25 25           

                      

2. Bedrijf beschikt over 
een kwalitatief 
beschreven energie 
reductieambitie. 

2.B.1. Het bedrijf heeft een 
kwalitatief omschreven 
doelstelling om energie 
te reduceren en heeft 
maatregelen benoemd 
voor de projecten. 

Ja (10) 
Neen (0) 

10 10       De doelstelling is opgenomen 
in het 
energiemanagementactieplan. 
De doelstelling is 10% in scope 
1, 100% in scope 2 en 5% in 
scope 3. Aparte doelen voor 
projecten zijn niet van 
toepassing. 

Energiemanagement 
actieplan 

2.B.2. Het bedrijf heeft een 
omschreven 
doelstelling voor 
gebruik van 
alternatieve 
brandstoffen en/of 
gebruik van groene 

Ja (10) 
Neen (0) 

10 10       De vereiste doelstellingen zijn 
opgenomen.                                               

Energiemanagement 
actieplan 



 

stroom en heeft 
maatregelen benoemd 
voor de projecten. 

2.B.3 De energie- en 
reductiedoelstelling en 
de bijbehorende 
maatregelen zijn 
gedocumenteerd, 
geïmplementeerd en 
gecommuniceerd aan 
alle werknemers. 

Ja (3) 
Neen (0) 

3 3       De doelstelling is opgenomen 
in het het 
energiemanagement 
actieplan.                                                                                                                      

Energiemanagement 
actieplan 

2.B.4. De reductiedoelstelling 
is onderschreven door 
hoger management. 

Ja (2)Neen (0) 2 2       Het 
energiemanagementactieplan 
is besproken door het 
management.                                                                                     

Energiemanagement 
actieplan en 
directiebeoordeling. 

Doelstelling    De doelstellingen zijn kosteneffectief en tegelijk 
ambitieus, en daarover wordt heldere informatie 
gegeven. De doelstellingen zijn concreet. De 
maatregelen (met name voor de projecten) zijn 
toegewezen aan degenen die betrokken zijn bij de 
uitvoering, nodig om de maatregel te 
implementeren, en breed gecommuniceerd binnen 
relevante delen van het bedrijf. 

nvt nvt           

    Totaal Score Niveau 2 

B 

  25 25           

                      

3. Bedrijf beschikt over 
kwantitatieve CO2 
reductie doelstellingen 
voor de eigen 
organisatie. 

3.B.1. Het bedrijf heeft een 
kwantitatieve reductie 
doelstelling voor scope 
1 & 2 emissie van het 
bedrijf en de projecten 
opgesteld, uitgedrukt 
in absolute getallen of 
percentages ten 
opzichte van een 
referentiejaar en 
binnen een vastgelegde 
tijdstermijn en heeft 
een bijbehorend plan 
van aanpak opgesteld 

Ja (15) 
Neen (0) 

15 15       Ja, doelstelling voor scope 1 & 
2 zijn opgesteld met 
bijbehorende maatregelen en 
tijdsplanning. 

Energiemanagement 
actieplan 



 

inclusief de te nemen 
maatregelen in de 
projecten. 

  3.B.2. Het bedrijf heeft een 
energie management 
actieplan (conform 
EN50001 of 
gelijkwaardig) 
opgesteld, 
onderschreven door 
hoger management, 
gecommuniceerd 
(intern en extern) en 
geïmplementeerd voor 
het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja volledig 
geimplementeerd (10) 
Neen (0) 

10 10       Het Energiemanagmentplan 
voldoet aan de gestelde eisen.                                           

Energiemanagement 
actieplan 

Doelstelling   Het bedrijf formuleert 
een ambitieuze, 
onderbouwde 
doelstelling voor 
energie en CO₂-
emissiereductie (scope 
1 en 2), waarbij 
rekening is gehouden 
met de relatieve positie 
ten opzichte van 
bedrijven met 
vergelijkbare 
activiteiten met 
betrekking tot de 
huidige CO₂-prestatie 
en/of genomen 
reductiemaatregelen. 
Ook wordt rekening 
gehouden met 

  nvt nvt           



 

innovatieve 
ontwikkelingen. 

    Totaal Score Niveau 3 
B 

  25 25           

                      

4. Bedrijf beschikt over 
een kwantitatieve CO2 
reductie doelstellingen 
voor een scope 1, 2 & 
3 CO2-emissies. 

4.B.1. Het bedrijf heeft voor 
scope 3, op basis van 2 
analyses uit 4.A.1, CO₂ 
reductie doelstellingen 
geformuleerd of bedrijf 
heeft voor scope 3, op 
basis van 2 materiële 
GHG - genererende 
(ketens van) 
activiteiten CO₂ 
reductie doelstellingen 
geformuleerd. Er is een 
bijbehorend plan van 
aanpak opgesteld 
inclusief de te nemen 
maatregelen. 
Doelstellingen zijn 
uitgedrukt in absolute 
getallen of percentages 
ten opzichte van een 
referentiejaar en 
binnen een vastgelegde 
termijn. 

Ja, omvang doelstelling is 
significant en tenminste 
vergelijkbaar met die van 
sectorgenoten. (15) 
Neen (0) 

15 15 Voor kleine 
bedrijven 
geldt 1 
ketenanalyse 
met 
bijbehorend 
plan van 
aanpak 

    Doelstellingen zijn opgesteld 
in de rapportages van de 
ketenanalyse met 
bijbehorende maatregelen. De 
doelstelling is tevens 
opgesteld in het 
energiemanagementactieplan.         
.  

Ketenanalyse 

4.B.2. Het bedrijf rapporteert 
ten minste halfjaarlijks 
(intern én extern) de 
voortgang ten opzichte 
van de doelstellingen 
voor het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-

Ja (10) 
Regelmatig jaarlijks (5) 
Neen (0) 

10 10 Voor kleine 
bedrijven 
geldt jaarlijks 
rapporteren 

    Jaarlijks wordt binnen het 
bedrijf de voortgang van de 
doelstellingen uit scope 1, 2 
en 3 gerapporteerd.                                   
De evaluatie is opgenomen in 
de periodieke rapportage.                              

Periodieke rapportage.  



 

gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Doelstelling   Het bedrijf formuleert een ambitieuze, 
onderbouwde doelstelling voor energie en CO2-
emissiereductie in de keten, waarbij rekening is 
gehouden met de invloed van het bedrijf in de 
keten, de relatieve positie ten opzichte van andere 
bedrijven met vergelijkbare activiteiten en met 
andere initiatieven in de keten en/of de sector. Ook 
wordt rekening gehouden met innovatieve 
ontwikkelingen. 

nvt nvt       Voldoet aan de eis, er is een 
duidelijke doelstelling met 
bijbehorende maatregelen. 
Voortgang van de doestelling 
is opgenomen in de 
periodieke rapportage. 

Periodieke rapportage.  

    Totaal Score Niveau 4 
B 

  25 25           

                      

5, Bedrijf rapporteert 
structureel en op 
kwantitatieve wijze de 
resultaten op de CO2 
reductiedoelstellingen 
voor scope 1, 2 & 3. 

5.B.1 Het bedrijf heeft voor 
scope 3, op basis van 
de analyses uit 5.A.2 
een strategie* en CO₂-
reductie-doelstellingen 
geformuleerd. Er is een 
bijbehorend plan van 
aanpak opgesteld 
inclusief de te nemen 
maatregelen. 
Doelstellingen zijn 
uitgedrukt in absolute 
getallen of percentages 
ten opzichte van een 
referentiejaar en 
binnen een vastgelegde 
termijn. 

Ja (9) 
Ja, maar alleen 
doelstellingen met 
bijbehorend plan van 
aanpak (6) 
Ja, maar alleen een 
strategie (4), Nee (0) 

9 9 Voor kleine 
bedrijven 
geldt de eis 
kiezen voor 
een strategie 
niet, een plan 
van aanpak is 
voldoende. 

    Doelstellingen zijn opgesteld 
in de ketenanalyse scope 3 
met bijbehorende 
maatregelen. 

Ketenanalyse 

  Het bedrijf rapporteert 
minimaal 2x per jaar 
zijn emissie-inventaris 
scope 1, 2 & 3 
gerelateerde CO₂-
emissies (intern en 
extern) alsmede de 
vooruitgang in 
reductiedoelstellingen, 
voor het bedrijf en de 
projecten 

Ja, emissie-inventaris en 
vooruitgang op de emissie 
reductiedoelstellingen (8) 
Ja -enkel emissie-inventaris 
(5) 
Ja, jaarlijks (5) 
Nee (0) 

8 8 Voor kleine 
bedrijven 
geldt jaarlijks 
rapporteren 

    Halfjaarlijks wordt binnen het 
bedrijf de voortgang van de 
doelstellingen uit scope 1, 2 
en 3 gerapporteerd.                                       

Periodieke rapportage 



 

5.B.3 Het bedrijf slaagt erin 
de 
reductiedoelstellingen 
te realiseren 

Ja, helemaal (8)  
Nee (0) 

8 8       Doelstellingen zijn  opgesteld 
met een einddatum van 2023, 
waardoor deze punten 
worden toegekend. Er zijn 
diverse maatregelen genomen 
om reductie te realiseren.                                                     

  

Doelstelling   Het bedrijf formuleert op basis van toegenomen 
inzicht verdergaande beleid en doelstellingen voor 
energie en CO2-reducties in scope 1, 2 én 3. Het 
bedrijf weet tijdig bij te sturen indien het slagen van 
doelstellingen in gevaar komt, opdat het slaagt in 
het realiseren van de ambitieuze 
reductiedoelstellingen. 

nvt nvt       Voldoet aan de eis, er is een 
duidelijke doelstelling met 
bijbehorende maatregelen. 
Doelstellingen worden 
geevalueerd in de periodieke 
rapportage. 

Voldoet aan de eis 

    Totaal Score Niveau 5 
B 

  25 25           

                      

                      
Invalshoek C 

(transparantie) 
                  

1. Bedrijf 
communiceert ad hoc 
over energiereductie 
beleid. 

1.C.1. Het bedrijf 
communiceert 
aantoonbaar intern op 
ad hoc basis over het 
energiereductie beleid 
van het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja, minstens 2 maal per 
jaar (20) 
Ja, 1 maal per jaar (10) 
Neen (0) 

20 20       Er wordt door middel van 
toolbox en  nieuwsbrief 
aantoonbaar 
gecommuniceerd over het 
energiebeleid 

Toolbox, mailings, 
nieuwsbrief 

  1.C.2 Het bedrijf 
communiceert 
aantoonbaar extern op 
ad hoc basis over het 
energiereductie beleid 
van het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja, minstens 2 maal per 
jaar (5) 
Neen (0) 

5 5       Via de bedrijfseigen website  
wordt extern 
gecommuniceerd. Na aangaan 
van Lidmaatschap zal dit ook 
op de website van SKAO 
gepubliceerd worden 

Publicaties op eigen website  

Doelstelling   Het bedrijf betrekt alle 
medewerkers bij het 
ontwikkelen van 
energie of CO2-
reductie beleid, waarbij 
helder wordt 

  nvt nvt           



 

gecommuniceerd waar 
de grote uitdagingen 
liggen voor het eigen 
bedrijf en de eigen 
activiteiten. 

    Totaal Score Niveau 1 

C 

  25 25           

                      

2. Bedrijf 
communiceert 
minimaal intern en 
eventueel extern over 
haar energiebeleid. 

2.C.1.  Het bedrijf 
communiceert 
structureel intern over 
haar energiebeleid 
voor het bedrijf en de 
projecten. De 
communicatie omvat 
minimaal het 
energiebeleid en 
reductiedoelstellingen 
van het bedrijf en de 
maatregelen in 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja, minstens 2 maal per 
jaar (10) 
Ja, 1 maal per jaar (5) 
Neen (0) 

10 10       Er wordt door middel van 
toolbox en  nieuwsbrief 
aantoonbaar 
gecommuniceerd over het 
energiebeleid 

Toolbox, mailings, 
nieuwsbrief 

  2.C.2.  Het bedrijf heeft inzake 
CO₂ reductie een 
effectieve stuurcyclus 
met toegewezen 
verantwoordelijkheden 
voor het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Verantwoordelijkheden 
bekend en stuurcyclus 
geimplementeerd 
(10)Verantwoordelijkheden 
toegewezen (5) 

10 10       Ja, verantwoordelijkheden en 
stuurcyclus zijn benoemd in 
kwaliteitsmanagementplan en 
energiebeoordelingsverslag. 

Kwaliteitsmanagementplan 
en 
energiebeoordelingsverslag. 

  2.C.3.  Het bedrijf heeft de 
externe 
belanghebbenden 
geïdentificeerd voor 
het bedrijf en de 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja (5) 
Neen (0) 

5 5       Ja, alle belanghebbenden zijn 
in kaart gebracht. 

Communicatieplan 



 

Doelstelling   Het bedrijf werkt aan 
draagvlak binnen het 
bedrijf om te zoeken 
naar effectievere 
energie- en CO₂- 
reductiemaatregelen. 
Het bedrijf stimuleert 
eigen medewerkers om 
met 
verbetervoorstellen te 
komen en koppelt 
terug wat er met deze 
voorstellen gebeurt. 
Het bedrijf weet welke 
externe 
belanghebbenden 
belang kunnen hebben 
bij energie-en CO₂-
reductie binnen het 
bedrijf. De 
medewerkers van het 
bedrijf die een 
relevante bijdrage 
kunnen leveren weten 
wat er van hen wordt 
verwacht. 

  nvt nvt       Onvoldoende   

    Totaal Score Niveau 2 

C 

  25 25           

                      

3. Bedrijf 
communiceert intern 
en extern over haar 
carbon footprint en 
reductie 
doelstelling(en). 

3.C.1.  Het bedrijf 
communiceert 
structureel intern én 
extern over de CO₂ 
footprint (scope 1 & 2 
emissies) en de 
kwantitatieve 
reductiedoelstelling(en) 
van het bedrijf en de 
maatregelen in 
projecten waarop CO₂-
gerelateerd gunning 
voordeel verkregen is. 
De communicatie 
omvat minimaal het 
energiebeleid en de 
reductiedoelstellingen 
van het bedrijf en de 

Ja, regelmatig halfjaarlijks 
(20 
Ja, 1 maal per jaar (10) 
Nee (0) 

20 20       Er wordt door middel van 
toolbox en  nieuwsbrief, eigen 
website en website SKAO 
aantoonbaar 
gecommuniceerd over het 
energiebeleid 

Toolbox, mailings, 
nieuwsbrief   



 

hierboven genoemde 
maatregelen , 
mogelijkheden voor 
individuele bijdrage, 
informatie betreffende 
het huidig 
energiegebruik en 
trends binnen het 
bedrijf en de projecten. 

  3.C.2.  Het bedrijf beschikt 
over een 
gedocumenteerd intern 
én extern 
communicatieplan met 
vastgelegde taken, 
verantwoordelijkheden 
en wijzen van 
communicatie voor het 
bedrijf en de projecten 
waarop CO₂-
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen is. 

Ja, aantoonbaar (5) 
Neen (0) 

5 5       Ja, alle eisen zijn hierin 
opgenomen. 

Communicatieplan 

Doelstelling   Het bedrijf stelt door 
middel van 
communicatie externe 
relevante deskundigen 
in staat een kritisch 
oordeel te vormen over 
de inspanningen van 
het bedrijf, ook ten 
opzichte van andere 
bedrijven. 

  nvt nvt           

    Totaal Score Niveau 3 

C 

  25 25           

                      



 

4. Bedrijf onderhoudt 
dialoog met partijen 
binnen overheid en 
NGO's over haar CO2 
reductiedoelstelling en 
strategie. 

4.C.1.  Het bedrijf kan 
aantonen dat zij een 
reguliere (tenminste 2 
x per jaar) dialoog 
onderhoudt met 
belanghebbenden 
binnen overheid en 
NGO ’s (minimaal 2) 
over haar CO₂ 
reductiedoelstelling en 
strategie voor het 
bedrijf en de projecten. 

Ja, voldoet aan minimum 
criteria (20) 
Ja, 1  belanghebbende, 2 x 
per jaar (5) 
Nee (0) 

20 20 Geldt alleen 
voor grote 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

4.C.2.  Het bedrijf kan 
aantonen dat de door 
overheid en/of NGO 
geformuleerde punten 
van zorg over het 
bedrijf en de projecten 
zijn geïdentificeerd en 
geadresseerd. 

Ja, aantoonbaar (5) 
Neen (0) 

5 5 Geldt alleen 
voor grote 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

Doelstelling   Het doel van de dialoog is om te beoordelen of het 
thema daadwerkelijk prioriteit heeft binnen de 
directie van het bedrijf en om suggesties te doen 
voor verbetering en het oppakken van nieuwe 
onderwerpen. 

nvt nvt       Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

    Totaal Score Niveau 4 

C 

  25 25           

                      

5. Bedrijf commiteert 
zich publiekelijk aan 
CO2 emissie reductie 
programma van 
overheid of NGO. 

5.C.1 Het bedrijf kan 
aantonen dat zij zich 
publiekelijk heeft 
gecommitteerd aan 
een CO₂ -emissie 
reductie programma 
van overheid en of 
NGO voor zowel het 
bedrijf als de projecten. 

Ja, aan één programma 
(10) 

10 10 Geldt niet 
voor kleine 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

  5.C.2 (zie 5.C.1) meer dan 
één 

Ja, aan meer dan één 
programma (5 extra) 

5 5 Geldt niet 
voor kleine 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  



 

  5.C.3 Het bedrijf 
communiceert 
structureel (minimaal 
2x per jaar) intern én 
extern over haar CO₂ 
footprint (scope 1, 2 & 
3) en de kwantitatieve 
reductiedoelstellingen 
voor het bedrijf en de 
maatregelen in 
projecten die met CO₂ 
gerelateerd 
gunningvoordeel 
verkregen zijn. De 
communicatie omvat 
minimaal het 
energiebeleid en de 
reductiedoelstellingen 
van het bedrijf en de 
bovengenoemde 
maatregelen, 
mogelijkheden voor 
individuele bijdrage, 
informatie betreffende 
het huidig 
energiegebruik en 
trends binnen het 
bedrijf en de projecten. 

Ja, voldoet aantoonbaar 
(10) 
Neen (0) 

10 10 Geldt niet 
voor kleine 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

Doelstelling   Het bedrijf gaat een verplichting aan met een 
contractueel karakter tot het realiseren van 
specifieke energie of CO₂-reductiedoelstellingen, 
communiceert over dit commitment én maakt deze 
waar. Doelstellingen die onder dit commitment 
vallen zijn tenminste in lijn met nationale en/of 
sectorale reductiedoestellingen en gaan duidelijk 
verder dan wettelijke verplichtingen. Het bedrijf 
communiceert over zijn doelstellingen én resultaten 
met betrekking tot energie- en CO₂-reductie in de 
keten. 

nvt nvt       Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

    Totaal Score Niveau 5 

C 

  25 25           

                      
Invalshoek D 

(initiatieven) 
                  



 

1. Bedrijf is op de 
hoogte van sector en / 
of keteninitiatieven. 

1.D.1. Het bedrijf is 
aantoonbaar op de 
hoogte van sector- 
en/of keteninitiatieven 
op het gebied van CO₂ 
reductie die in 
belangrijke mate 
verband houden met 
de 
projectenportefeuille. 

Ja (15) 
Neen (0) 

15 15       Ja, door verschillende kanalen 
wordt JLD-contracting op de 
hoogte gehouden van diverse 
initiatieven. Zoals SKAO, 
brancheorganisaties, 
gemeenten e.d. 

Energiemanagementactieplan 

  1.D.2 Sector- en 
keteninitiatieven, en 
hoe deze verband 
houden met de 
bedrijfsvoering en de 
projectenportefeuille, 
zijn besproken in 
managementoverleg. 

Ja en vervolgacties zijn 
gepland (10) 
Ja (5) 
Neen (0) 

10 10       Ja, door verschillende kanalen 
wordt JLD-contracting op de 
hoogte gehouden van diverse 
initiatieven. Zoals SKAO, 
brancheorganisaties, 
gemeenten e.d. De 
mogelijkheden zijn besproken 
tijdens de 
directiebeoordeling. 

Energiemanagementactieplan 

Doelstelling   Het bedrijf weet welke 
ontwikkelinitiatieven er 
zijn die potentieel 
maatregelen kunnen 
opleveren die relevant 
zijn voor het bedrijf. 
Het management heeft 
uitspraken gedaan over 
eventuele deelname 
aan deze initiatieven. 

  nvt nvt       Voldoet aan de eis. JLD-
contracting is voldoende op 
de hoogte van mogelijke 
initiatieven. 

Voldoet aan de eis. 

    Totaal Score Niveau 1 

D 

  25 25           

                      

2. Bedrijf neem passief 
deel aan initiatieven 
rond de reductie van 
CO2 in de sector of 
daarbuiten. 

2.D.1.  Het bedrijf neemt 
passief deel aan 
minimaal één (sector of 
keten) initiatief dat in 
belangrijke mate 
verband houdt met de 
projectenportefeuille, 
door inschrijving en/of 
betaling van 
contributie of 
sponsoring. 

Ja (20) 
Neen (0) 

20 20       Zie 3.D.1   



 

2.D.2.  Het bedrijf neemt 
(beperkt) actief deel in 
een sector- of 
keteninitiatief dat in 
belangrijke mate 
verband houdt met de 
projectenportefeuille. 

Ja, acties/initiatieven zijn in 
uitvoering (5) 
Neen (0) 

5 5       Zie 3.D.1   

Doelstelling   Het bedrijf weet welke informatie van nut kan zijn 
voor zijn projecten (gekoppeld aan 2.B en 2.C) en 
neemt deel aan een initiatief dat beantwoordt aan 
de eigen kennisbehoefte. 

nvt nvt       Zie 3.D.1.   

    Totaal Score Niveau 2 

D 

  25 25           

                      

3. Bedrijf neem actief 
deel aan initiatieven 
rond de reductie van 
CO2 in de sector of 
daarbuiten. 

3.D.1.  Actieve deelname aan 
minimaal één (sector of 
keten) initiatief op het 
gebied van CO₂ 
reductie in de 
projectenportefeuille 
door middel van 
aantoonbare deelname 
in werkgroepen, het 
publiekelijk uitdragen 
van het initiatief en/of 
het aanleveren van 
informatie aan het 
initiatief. 

Ja, acties/initiatieven zijn in 
uitvoering (20) 
Nee (0) 

20 20       JLD-contracting neemt deel 
aan het initiatief van KAM 
adviseur Nederland.Tijdens 
deze bijeenkomsten worden 
mogelijkheden van duurzaam 
ondernemen besproken en 
worden gezamenlijke 
maatregelen geinitieerd. De 
initiatieven zijn voldoende 
actueel. 

Energiemanagementactieplan 
/ Directiebeoordeling 

  3.D.2.  Het bedrijf heeft 
hiervoor een specifiek 
budget vrijgemaakt 

Ja (5) 
Nee (0) 

5 5       Opgenomen in het 
Energiemanagementactieplan 
en besproken door de 
directie. Voor alle initiatieven 
in een specifiek budget 
vrijgemaakt.  

Energiemanagementactieplan 
/ Directiebeoordeling 

Doelstelling   Het bedrijf draagt bij 
aan en maakt gebruik 
van de ontwikkeling 
van nieuwe kennis, in 
samenwerking met 
anderen, gericht op 
potentieel effectieve 
reductiemaatregelen 

  nvt nvt           



 

    Totaal Score Niveau 3 

D 

  25 25           

                      

                      

4. Het bedrijf neemt 
initiatief tot 
ontwikkelingsprojecten 
die de 
sector faciliteren in 
CO₂- 
reductie. 

4.D.1.  Het bedrijf kan 
aantonen dat het 
initiatiefnemer is van 
ontwikkelingsprojecten 
die de sector bij de 
uitvoering van 
projecten faciliteren in 
CO₂-reductie door het 
verbinden van de 
bedrijfsnaam aan het 
initiatief, door 
publicaties, door 
bevestiging van mede-
initiatiefnemers 

Ja (20) 
Nee (0) 

20 20 Geldt alleen 
voor grote 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

4.D.2.  Het bedrijf heeft 
hiervoor een specifiek 
budget vrijgemaakt 

Ja (5) 
Nee (0) 

5 5 Geldt alleen 
voor grote 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

Doelstelling   Het bedrijf neemt een leidende rol in de 
ontwikkeling en bij het bekend maken van nieuwe 
maatregelen voor verdergaande energie of CO₂-
emissie reductie in de sector. 

nvt nvt       Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

    Totaal Score Niveau 4 

D 

  25 25           

                      

                      

5. Het bedrijf neemt 
actief deel 
in het opzetten van 
een sectorbreed CO₂-
emissie 
reductieprogramma in 
samenwerking met 
overheid 
en of NGO. 

5.D.1.  Het bedrijf kan 
aantonen dat het actief 
betrokken is bij het 
opzetten van een 
sectorbreed CO₂-
emissie 
reductieprogramma in 
samenwerking met de 
overheid en of NGO; en 
dat een relevante 
bijdrage daaraan wordt 
geleverd binnen de 
uitvoering van 
projecten 

Ja (5) 
Nee (0) 

5 5 Geldt alleen 
voor grote 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

5.D.2.  Het bedrijf heeft 
hiervoor een specifiek 
budget vrijgemaakt 

Ja (5) 
Nee (0) 

5 5 Geldt alleen 
voor grote 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  



 

5.D.3. Het bedrijf is 
eigenaar/ontwikkelaar 
van documenten 
waaruit blijkt:                
1. dat minimaal 2 of 
meerdere van deze 
stukken zijn opgesteld 
door het bedrijf. 2. dat 
minimaal 1 
overheidsorgaan en of 
minimaal 1 NGO en 
minimaal 2 andere 
bedrijven betrokken 
zijn bij het 
reductieprogramma.                                           
3. dat er minimum- en 
tijds-gerelateerde 
reductie-eisen in 
absolute of relatieve 
zin gesteld zijn aan het 
programma. 

5.D.3-1: Ja (5), Nee 
(0)5.D.3-2: Ja (5), Nee 
(0)5.D.3-3: Ja (5), Nee (0) 

15 15 Geldt alleen 
voor grote 
bedrijven 

    Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

Doelstelling   Het bedrijf slaagt erin, of heeft zich gedurende een 
bepaalde termijn en op verschillende manieren 
ingespannen om de andere bedrijven in de 
sector/branche aan te zetten tot implementatie van 
kansrijke energie of CO2-reductiemaatregelen. 

nvt nvt       Niet van toepassing, klein 
bedrijf 

  

    Totaal Score Niveau 5 

D 

  25 25           

 Actielijst:          

  Nr. Actiepunt Verantwoordelijk Datum Verificatie           

  1 De verplichte 
documenten staan nog 
niet op de Website. 

J. Karsten 30-11-
2019 

            

  2 De verplichte 
documenten staan nog 
niet op de Website van 
SKAO 

J. Karsten 30-11-
2019 

            

  3 JLD-contracting is nog 
geen lid van SKAO                                                                                                   

J. Karsten 30-11-
2019 

            

                      

                      



 

 

           

Interne controle CO2-Prestatieladder   20   

       22,5   

        

 

 

Naam organisatie: JLD-contracting BV 

Datum Interne controle: 7-10-2019 

Uitvoering: I.D. Schmidt 

          

          

De interne controle zoals genoemd in eis 1.B.2 van handboek 3.0 van de CO2 Prestatieladder is uitgevoerd 
door de extern adviseur en besproken met de directie. 

          

Niveau 1 (beoordeling Jaarbeoordeling 2018)      

Beoordeelde elementen:        

* zijn de energiestromen voldoende in kaart gebracht en volledig?    

* zijn er energiestromen die (kunnen) ontbreken?      

* zijn reductiemogelijkheden voldoende en helder weergegeven?    

          

Niveau 2:          

Beoordeelde elementen:        

* Is de jaarbeoordeling volledig en duidelijk?      

* Zijn doelstellingen duidelijk en haalbaar?      

          

Niveau 3:          

Beoordeelde elementen:        

* Beoordeling emissie-inventaris: alle energiestromen aanwezig?    

* Voldoende onderbouwing van invulling energiestromen?     

* Controle onderliggende gegevens: klopt de input?      

* Kloppen de berekeningen naar CO2 uitstoot?       

          

Conclusie:         

JLD-contracting voldoet na het aangaan van het lidmaatschap van de SKAO aan de gestelde eisen. 

          

          
 


