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Centrale boodschap

Algemeen beeld is dat het managementsysteem1 van IenW
overeen komt met de criteria tot en met niveau 5 zoals gesteld 
in het Handboek CO2-Prestatieladder1.

Wel vragen wij aandacht om de ‘check’ (monitoring) en ‘act’ 
(aanpassingen) m.b.t. de duurzaamheidsdoelen goed te borgen in 
de lijn conform de eisen van de CO2-Prestatieladder bij de strategie 
“Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfraprojecten” en bij het 
beëindigen van de programma “Duurzaam IenW” eind 2021.

In de volgende sheets zijn de belangrijkste bevindingen per onderzoeksvraag uitgewerkt.

1. Zie bijlage 2 Definities uit het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1
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Aanleiding opdracht – jaarlijkse interne audit

Ambitie van I&W voor certificering SKAO.

jaarlijkse
interne 
audit2.

De audit geeft hier invulling aan en geeft 
inzicht in hoeverre...

 het managementsysteem voldoet aan 
eisen tot en met niveau 5, zoals gesteld 
in het Handboek;

 binnen de organisatie gewerkt wordt 
conform de vastgelegde afspraken in het 
managementsysteem.

De ADR geeft inzicht in afwijkingen en verleent geen 
assurance. De opdrachtbevestiging is d.d. 26/7/2021 
ondertekend, met het kenmerk 2021-0000153349.

Verplicht daarbij  
is...

2. Zie bijlage 2 Definities uit het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1
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Aanleiding opdracht – doelstelling en vragen

De pSG inzicht geven in de mate waarin het managementsysteem
overeenkomt met de criteria tot en met niveau 5 van het Handboek en in 
hoeverre binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de vastgelegde 
afspraken in het managementsysteem. Dit helpt I&W om verbeteringen door te 
laten voeren, voordat de directiebeoordeling3 en ladderbeoordeling3 plaatsvinden. 

DOELSTELLING

ONDERZOEKSVRAGEN

1. In hoeverre komt het managementsysteem 
overeen met de criteria tot en met niveau 5 zoals 
gesteld in het Handboek en – voor zover dat niet het 
geval blijkt te zijn – welke eventuele aanbevelingen 
ter verbetering kunnen worden gedaan?

2. In hoeverre wordt binnen de organisatie gewerkt 
volgens de in het managementsysteem vastgelegde 
afspraken (zoals doelstellingen, procedures, 
communicatie, publicatie, geplande maatregelen 
enz.) en - voor zover dat niet het geval blijkt te zijn –
welke eventuele aanbevelingen ter verbetering 
kunnen worden gedaan?

3. Zie bijlage 2 Definities uit het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1



ONDERZOEKSVRAAG 1
Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag ‘ in hoeverre het 
managementsysteem overeenkomt met de criteria tot en met niveau 5 zoals 
gesteld in het Handboek’ hebben we een totaaloverzicht opgesteld met de scores 
per invalshoek/eis en per niveau. In het totaaloverzicht is opgenomen hoeveel 
punten van de maximale scores behaald zijn per eis en per invalshoek. Vervolgens 
is weergegeven of genoeg punten zijn behaald per ladderniveau. 

Het totaaloverzicht is weergegeven op de volgende pagina.
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Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit dit totaaloverzicht 
‘evaluatie eisen’ hebben we opgenomen op de volgende pagina. Vervolgens 
presenteren we eerst  de bevinding die van invloed is op de scores (score: rood 
kader). Vervolgens presenteren we de bevindingen die niet van invloed zijn op de 
scores (score: lichtgroen of oranje kader) maar waar we aandachtspunt, risico of 
handelingsperspectief meegeven.

Toelichting:

8

Aandachtspunt
aanbeveling ter overweging voor de verbetering van het CO2-managementplan of 
het managementsysteem waarbij de bevinding geen invloed heeft op de scores. 

Handelingsperspectief
aanbeveling bij algemene eisen om te voldoen aan de continue verbetering van 
het managementsysteem zoals de laddersystematiek vraagt

Risico
dit heeft betrekking op een risico die mogelijk in de toekomst invloed kan hebben 
het functioneren van het managementsysteem. 
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Samenvatting bevindingen onderzoeksvraag 1

Algemene eisen

A. Inzicht

B. Reductie

Werkveld Toepasselijke eis Score

3A2. De emissie-inventaris van 3.A.1 is door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte 
mate van zekerheid. 

4A1. De organisatie 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. 

2A1. Alle energiestromen van de organisatie en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 
gunningvoordeel verkregen is, zijn kwantitatief in kaart gebracht.

3A1. De organisatie beschikt over een uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor haar scope 1 
& 2 CO₂ -emissies.

5A1. De organisatie heeft inzicht in de materiële scope 3 emissies van het bedrijf en de meest 
relevante partijen in de keten die daarbij betrokken zijn.

1B2. De organisatie beschikt over een actueel verslag van een onafhankelijke interne controle 
voor de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

• Naar behoren functioneren van de PDCA-cyclus: aansluiting andere maatregelen & monitoring.

• Verplichte internetpublicaties op de organisatie- en SKAO-websites

Verbetering 
mogelijk

5B3. De organisatie slaagt erin de reductie doelstellingen te realiseren.

4 uit 15

15 uit 15

10 uit 10

10 uit 10

5 uit 5

8 uit 8

10 uit 10

Verbetering 
mogelijk
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Bevindingen & score – eis 4A1 (4 van 15 punten)

Context.

3 ketenanalyses in 2017: Wegverbreding, Viaduct en Kustsuppletie.

Bevinding en puntentoekenning.

• In 2021 besloten om ketenanalyses Wegverbreding & Viaduct te 
actualiseren. 

› Ketenanalyse Viaduct voldoet aan de eisen (10 punten).

› Ketenanalyse Wegverbreding is nog niet gereed.

• De ketenanalyses uit 2017 staan nog op de website van SKAO 
(minus 6 punten). De nieuwe ketenanalyse Viaduct is nog niet 
opgenomen. 
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Bevinding & verbetering – eis 2A1

In het CO2-managementplan (hierna: CMP) is het totale 
energieverbruik van I&W uit 2020 opgenomen (1218 TJ). Dit wijkt af 
van het Duurzaamheidsverslag en de infographic Meterstand 2021 
(1214 TJ). 

Aandachtspunt
Licht het verschil in het CMP toe. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 
een voetnoot op pagina 11 van het CMP. 
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Bevinding & verbetering – eis 3A1

Handboek 3.1 CO2-Prestatieladder van SKAO is de laatste versie van 
het handboek waarbij de rapportage van andere broeikasgassen dan 
CO2 nog niet verplicht is. Organisaties worden expliciet 
aangemoedigd om werk te maken van het rapporteren over deze 
andere broeikasgassen en deze uit te drukken in CO2-equivalenten.

Aandachtspunt
Verken mogelijkheden omtrent het rapporteren over het 
rapporteren over andere broeikasgassen in de toekomst. Dit 
wordt des te meer relevant als het een verplichting wordt in het 
Handboek.
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Bevindingen & verbetering – eis 3A2

Met ingang van het nieuwe Handboek 3.1. per medio 2020 behoort de 
LadderCI in een driejaarlijkse cyclus de emissie-inventaris met een beperkte 
mate van zekerheid te verifiëren. Tot aan 2022 kan in de overgangsperiode 
nog gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande verificatieverklaring. 

Aandachtspunt
Overweeg een periodieke, aanvullende verificatie, gelet op de 
veranderde diepgang van de verificatie conform versie 3.1. van 
het Handboek, bij voorkeur uitgevoerd voordat de interne audit 
plaatsvindt. 
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Bevinding & verbetering – eis 5A1

In het CMP wordt toegelicht dat nieuwe cijfers momenteel nog 
geanalyseerd worden.

Aandachtspunt
Voeg deze analyse toe bij het CMP en voer eventuele 
wijzigingen door. 
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Bevinding & verbetering – eis 1B2
Tijdens de uitvoering van de interne audit CO2-Prestatieladder bij IenW zijn wij tegen een bepaalde 
onduidelijkheid in het Handboek 3.1 aangelopen. De onduidelijkheid heeft betrekking op hoe we de 
koppeling tussen de eisen 2.A.3 (actuele energiebeoordeling) en 1.B.2 (interne controle) moeten 
interpreteren. Bij eis 1.B.2 staat de volgende toelichting: ‘Indien de organisatie beschikt over een 
actuele energiebeoordeling, betekent dit een automatische toekenning van een score voor de 
onafhankelijke interne controle’. 

Het CO2-Prestatieladderteam heeft aangegeven dat de actuele energiebeoordeling integraal onderdeel 
is van het CMP en staat in hoofdstuk 3.

In eis 2.A.3 wordt ten aanzien van de actuele energieboordeling niet vereist dat een actueel verslag is 
opgesteld waaruit de resultaten en verbeterpunten van de interne controle blijken, zoals dat wel is 
vereist bij eis 1.B.2. Volgens het Handboek (eis 1.B.2) moeten de resultaten van de interne controle 
worden meegenomen in de interne audit. Zonder een verslag met resultaten en verbeterpunten kunnen 
wij dit niet onderzoeken. 

Wij hebben op grond van de vereisten van het Handboek de totale scores gegeven voor deze twee 
eisen. Tegelijkertijd willen wij onze vraag m.b.t. hoe wij de koppeling van de twee eisen moeten 
interpreteren gaan voorleggen aan het SKAO. 

Aandachtspunt
In opzet zien wij in het CMP, bijlage 3 Energiemeetplan, dat de interne controle is 
beschreven. Tegelijkertijd heeft het CO2-Prestatieladderteam toegelicht dat deze 
interne controle dit jaar niet is uitgevoerd door een intern capaciteitsprobleem. 
In het kader van betrouwbare monitoringsdata heeft de interne controle meerwaarde 
en wij willen daarom aandacht vragen om intern te bespreken hoe de interne 
controle alsnog uitgevoerd kan worden.
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Bevinding & risico – eis 5B3

De onderzoekers constateren een mogelijke te ambitieuze 
doelstelling.

Dit betreft de volgende doelstelling: reductie van 40% t.o.v. 
basisjaar (2009), inclusief areaalgroei. 

Het CMP vermeldt enkele ontwikkelingen beschrijvenderwijs.

Risico
De onderzoekers geven het risico mee dat:
• de ontwikkelingen omtrent de Rijksrederij de nodige 

negatieve impact heeft op het bereiken van de 
doelstellingen;

• het tijdige positieve effect van levering van groene stroom 
vanuit de Maasvlakte mogelijk minder zeker is dan 
beschreven. 
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Bevinding & risico – algemene eisen

Functioneren PDCA-cyclus

1. Rol CO2-Prestatieladder en PDCA-cycli van de strategieën “I&W 
Energie- en Klimaatneutraal” (E&K) en “Klimaatneutrale en 
Circulaire Rijksinfraprojecten” (KCI), zie ook bijlage 3
• De CO2-Prestatieladder heeft een rol in monitoring en besluitvorming om 

voortgang te agenderen in het directeurenoverleg en de Bestuursraad.
• De CO2-Prestatieladder is alleen beschreven in strategie E&K.

Risico
De onderzoekers constateren het risico dat de 
monitoringscyclus bij KCI niet volledig en aantoonbaar conform 
de eisen van SKAO ingericht kan zijn. Dit kan gevolgen hebben 
voor het aantoonbaar voldoen aan niveau 5. 
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Bevinding & verbetering – algemene eisen

Functioneren PDCA-cyclus

2. Monitoring CO2 reductie
• Het ontbreekt aan formele afspraken m.b.t. kwaliteit en beschikbaarheid 

van monitoringsdata voor scope 3 tussen de afdeling Netwerkmonitoring 
en RWS-organisatieonderdelen. 

• Aanlevering van data is momenteel persoonsafhankelijk en op basis van 
goede wil. Data wordt in de praktijk op gevraagde momenten geleverd.

• Er vindt geen expliciete controle plaats op de kwaliteit van de data. 

Handelingsperspectief
Formaliseer het monitoringsproces, met name rond 
ketenemissies van scope 3. De laddersystematiek vraagt om 
continue verbetering van het managementsysteem. Daarnaast 
speelt de realisatie van doelstellingen m.b.t de ketenemissies 
van scope 3 een grote rol bij certificering op niveau 5. 
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Bevinding & verbetering – algemene eisen

Verplichte internetpublicatie

Organisatiewebsite
• De link brengt een bezoeker naar de homepagina van SKAO, in plaats van de organisatiepagina.

SKAO-website
• Ketenanalyses dateren uit 2017 (4A1).
• Deelname aan keteninitiatief tot en met 2015 (3D1).
• Deelname als initiatiefnemer blijkt niet uit documentatie op de website (4D1).
• Actieve betrokkenheid bij opzetten van een sectorbreed reductieprogramma blijkt niet uit documentatie 

op de website (5D1).
• Het certificaat is te laat geüpload. Het certificaat is d.d. 22-12-2020 afgegeven en gepubliceerd op 21-

07-2021, in plaats van 4 weken na dato. 
• Beoordeling per document:

PDF? Versienummer? Manager? Autorisatiedatum

Artikel Nee; niet toegankelijk zonder 
Dropbox account

Onbekend Onbekend Onbekend

Ketenanalyses Ja Ja Nee Ja

Green Deal Ja Onbekend Opgemaakt te Den Haag Ja

Materiële emissies ja Ja Nee Ja 
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Bevinding & verbetering – algemene eisen

Verplichte internetpublicatie

Aandachtspunten
• Verander de hyperlink op de website van Rijksoverheid naar 

de SKAO-organisatiepagina van I&W.
• Publiceer zo spoedig als mogelijk de vernieuwde 

ketenanalyses.
• Upload het certificaat in het vervolg binnen de gestelde 

termijn op de SKAO-organisatiepagina. 
• Zorg dat alle documentatie op de SKAO-organisatiepagina 

voldoet aan de eisen, zoals gesteld door SKAO.
• Publiceer documentatie op de organisatiepagina waaruit de 

deelname als initiatiefnemer en actieve betrokkenheid blijkt.



ONDERZOEKSVRAAG 2
Voor het CO2-Prestatieladderteam is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in 
de uitvoering van de afspraken binnen de klantrelatie met het Programma 
Duurzaam IenW en het Programma Duurzame Leefomgeving bij RWS indien de 
werkzaamheden m.b.t. Programma Duurzaam IenW in de lijn belegd gaan worden.

Het onderzochte onderwerp bij onderzoeksvraag 2 is: De uitvoering van de 
afspraken binnen de klantrelatie CO2-Prestatieladderteam en de programma’s 
Duurzaam IenW en Duurzame Leefomgeving RWS (PDCA, sturingslijnen).

De rode draad van de bevindingen per auditvariabele is beschreven in Bijlage 4. 
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Samenvatting van de bevindingen

Het klantgesprek wordt als bevorderlijk ervaren 
voor tactische afstemming en het bevorderen 
van een aanjagende rol m.b.t. duurzaamheid 
(tevens stimulerende factor).

Er zijn weinig tot geen geformuleerde 
(proces)afspraken. Er zijn verschillende beelden 
m.b.t. de rolverdeling in het klantgesprek. 

Belemmerende factoren relateren zich primair 
tot de monitoring van de voortgang van 
maatregelen en het behalen van doelstellingen.. 

Deze bevindingen worden hierna nader toegelicht
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Bevinding – afstemming & aanjagende rol

• Klantgesprek als stimulerend gremium m.b.t. tactische 
afstemming. Thermometer steken in voortgang van 
maatregelen. 

• Drieledig doel: afstemming, bespreking van voortgang, 
bespreking van knelpunten en agenderen op juiste plek in de 
organisatie. 

• Aanjagende rol programmamanagers helpt om 
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen én bij te dragen aan 
gedragsverandering. 

• Dit is een functie die zeer belangrijk is met het oog op de 
belegging in de lijn. 
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Bevinding – afspraken en rolverdeling 

• Er zijn weinig tot geen geformaliseerde afspraken. 

• Er wordt gebruik gemaakt van een actielijst. De onderzoekers 
merken op dat deze actielijst niet consequent wordt 
bijgehouden en aangevuld. 

• Men vertrouwt op elkaar op uitvoering van de acties zonder dat 
dit formeel wordt teruggekoppeld.

• Betrokkenen ervaren de helderheid van de rolverdeling
verschillend. 

• Wij constateren dat de programma’s Duurzaam I&W en DuLo 
klanten zijn van het CO2-Prestatieladderteam, maar dat er een 
wederzijdse afhankelijkheid bestaat: de programma’s en het 
CO2 Prestatieladderteam hebben elkaar nodig om duurzaamheid 
succesvol te bewerkstelligen. 
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Bevinding – monitoring & belemmeringen

Uit onze analyse komen twee belemmerende beelden naar voren. 
Deze beelden hebben betrekking tot de monitoring van maatregelen 
en het behalen van doelstellingen.

• Er is een complexe monitoring en sturing op reductiedoelen. 
Men begeeft zich in een organisatie met een veelheid aan 
managementsystemen met bijbehorende monitoring en sturing 
rond de strategieën, programma’s en doelstellingen.

• Het is moeilijk om betrouwbare en volledige sturings- en 
monitoringsinformatie boven tafel te krijgen. Het verkrijgen van 
deze informatie is niet structureel belegd in de organisatie en is 
in grote mate persoonsafhankelijk. 
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Verbetering

Handelingsperspectieven
• Beleg de aanjagende rol die vervalt bij het opheffen van het 

programma Duurzaam I&W op:
• strategisch niveau, zodat eigenaarschap en tone at the top

geborgd zijn;
• tactisch niveau, om de verbinding te maken richting 

operationeel niveau. 

• Zorg voor adequate afvaardigingen rondom duurzaamheid binnen 
I&W. Overweeg enerzijds wie aan het klantgesprek deelneemt en 
anderzijds in welke gremia het CO2 Prestatieladderteam deelneemt 
om de ‘check’ (monitoring) en ‘act’ (aanpassingen) goed te borgen in 
de lijn.
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Verbetering

Handelingsperspectieven (vervolg)

• Overweeg of er met een meer gestructureerde vorm van 
batenmanagement transparantie kan worden aangebracht in baten 
en lasten met oog op doelrealisatie en het te voeren klantgesprek. 
Een effectief inzicht in acties c.q. maatregelen met benoemde baten 
en lasten voor de realisatie van de doelstellingen en 
verantwoordelijkheden is een belangrijke bouwsteen voor het voeren 
van klantgesprekken. 

Met de afloop van het programma IenW Duurzaam per 31-12-2021 
verandert de bestaande structuur van het klantgesprek en wordt 
gezocht naar een passende nieuwe invulling. Het uitgangspunt wie 
verantwoordelijk is voor welke baten en lasten kan op enkele 
onderdelen de structuurverandering van rollen wellicht wijzigen. 

• Houd een actuele actielijst bij om overzicht te houden en lopende 
acties te monitoren. 
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Verantwoording onderzoek
Werkzaamheden en afbakening

Het onderzoek is uitgevoerd conform de afspraken zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging d.d. 

26-7-2021 (kenmerk 2021-0000153349). De uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit:

• Het houden van een startbijeenkomst bij aanvang van het onderzoek;

• Het voeren van interviews met het CO2-Prestatieladderteam, programmamanagers Duurzaam IenW en 
Duurzame Leefomgeving, coördinator RWS opdracht Duurzaamheid beleggen in de lijn, medewerker afdeling 
Netwerkmonitoring RWS, medewerker Coördinatiebureau Energiemonitoring RWS; 

• Het nagaan in hoeverre het managementsysteem overeenkomt met de criteria zoals gesteld in het handboek 
CO2 Prestatieladder 3.1 en bij afwijkingen het geven van mogelijke adviezen;

• Het nagaan in hoeverre binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de in het managementsysteem 
vastgelegde afspraken en bij afwijkingen het geven van mogelijke adviezen;

• Het opstellen en bespreken van de rapportage.
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Verantwoording onderzoek
Werkzaamheden en afbakening
De volgende onderzoeksvragen zijn met de werkzaamheden beantwoord:

1. In hoeverre komt het managementsysteem overeen met de criteria tot en met niveau 5 zoals gesteld in het 
Handboek en - voor zover dat niet het geval blijkt te zijn – welke eventuele aanbevelingen ter verbetering 
kunnen worden gedaan?

2. In hoeverre wordt binnen de organisatie gewerkt volgens de in het managementsysteem vastgelegde 
afspraken (zoals doelstellingen, procedures, communicatie, publicatie, geplande maatregelen enz.) en - voor 
zover dat niet het geval blijkt te zijn – welke eventuele aanbevelingen ter verbetering kunnen worden 
gedaan?

Object van onderzoek is het ministerie van IenW als geheel inclusief haar agentschappen RWS, ILT, PBL 

en KNMI en exclusief ANVS, ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) en RWT’s (rechtspersonen met 

wettelijke taak).



30

Verantwoording onderzoek
Werkzaamheden en afbakening
Het referentiekader bestond uit de algemene eisen en auditchecklijsten uit het handboek C02-Prestatieladder 3.1, 
hoofdstuk 6 (https://www.skao.nl).

Met ingang van 22 december 2020 is het certificaat voor niveau 5 afgegeven door DNV GL Business Assurance 
B.V. aan heel IenW. In 2021 wil IenW op het hoogste niveau 5 gecertificeerd blijven. 

DNV GL Business Assurance B.V. is geaccrediteerd voor de CO2 -Prestatieladder beoordelingen sinds 7 juli 2015.

Het onderzoek biedt inzicht waarmee de organisatie kan bepalen of de activiteiten er voor zorgen dat er 

vooruitgang zit in het realiseren van de betreffende doelstellingen per eis van de CO2-prestatieladder. 

Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden tot verbetering in het 

systeem en/of de uitvoering.

Eind augustus en begin september zijn de interviews gehouden ten behoeve van onderzoeksvraag 2. Op 31-8-
2021 is de documentatie aangeleverd door het CO2-Prestatieladderteam en is de ADR de werkzaamheden gaan 
uitvoeren met betrekking tot onderzoeksvraag 1. Voor onderzoeksvraag 1 zijn interviews gehouden met de 
medewerkers van de afdeling Netwerkmonitoring en Coördinatiebureau Energiemonitoring bij RWS om meer 
inzicht te krijgen in het monitoringsproces en aanlevering van data.

De onderzoekswerkzaamheden hebben wij afgerond op 30-9-2021. 

De bevindingen zijn afgestemd middels hoor-wederhoor.
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Verantwoording onderzoek
Gehanteerde Standaard
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening 
van Internal Auditing.

In dit rapport wordt geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie verschaft, omdat er geen 

assurance-opdracht is uitgevoerd.
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Verantwoording onderzoek
Verspreiding rapport
De opdrachtgever, mw. H.J. Beentjes, is eigenaar van dit rapport. 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij 
deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor 
de ADR een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst, 
tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de 
Tweede Kamer met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.
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Ondertekening
Dit onderzoeksrapport is opgesteld door:

mw. K.K. Bordeaux-Schoots 

Projectleider

Den Haag, 12 oktober 2021

Auditdienst Rijk
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Bijlagen
De ondergenoemde afzonderlijke bijlagen maken onderdeel uit van dit onderzoeksrapport:

Bijlage 1 Managementreactie

Bijlage 2 Definities uit het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1

Bijlage 3 Onderzoeksvraag 1: PDCA-cycli: Verhouding strategieën, programma’s en CO2-Prestatieladderteam

Bijlage 4 Onderzoeksvraag 2: Rode draad bevindingen per auditvariabele en handelingsperspectief
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Bijlage 1 Managementreactie 
 



Bestuurskern
UDAC, directie Organisatie en 
Personeel
Duurzaamheid en Huisvesting

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX  Den Haag

Contactpersoon
B.A.M. Veuger
adviseur duurzaamheid

M +31(0)6-15359214
Bart.veuger@minienw.nl

Kenmerk

IenW/BSK-2021/289125

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

Auditdienst Rijk
T.a.v. mevr Van Hoef
Korte Voorhout 7
2511 CW  Den Haag

Datum 3 november 2021
Betreft Managementreactie audit CO2-Prestatieladder

Geachte mevrouw Van Hoef,

Allereerst hartelijk dank voor het uitvoeren van de interne audit ten behoeve van 
de �>,�	
�����
����
	$ De kritische en onafhankelijke blik van uw organisatie 
helpt ons bij het blijvend verbeteren van onze aanpak in het reduceren van de 
�>,�������� en is voor ons essentieel in het traject naar de uiteindelijke externe 
audit. 

Het doet me deugd dat het algemeen beeld voortkomend uit de audit is dat het 
managementsysteem van IenW overeenkomt met de criteria tot en met niveau 5 
zoals gesteld in het Handboek CO2-Prestatieladder.

 

Het is daarbij terecht dat u aandacht vraagt voor een aantal risico’s, zoals de 
ontwikkelingen omtrent de Rijksrederij die de nodige negatieve impact hebben op 
het bereiken van de doelstellingen. Ook erkennen we dat het goed borgen van de 
duurzaamheiddoelen zowel bij de strategie klimaat-neutrale en circulaire 
rijksinfraprojecten als bij het beëindigen van het programma Duurzaam IenW eind 
van dit jaar, extra aandacht vraagt. Het nemen van maatregelen om deze risico’s 
te reduceren zullen we met extra aandacht in de organisatie beleggen. 

Ten aanzien van wat specifiekere bevindingen, zoals het uitvoeren van een 
verdiepende emissieverificatie, het rapporteren van overige broeikasgassen en het 
borgen van interne controle op gerapporteerde cijfers: deze zullen we in het 
volgende �>,%����
�
��?��� opnemen. De nu nog ontbrekende Ketenanalyse 
Wegverbreding zal voor de start van de externe audit in november toegevoegd 
worden. 

Graag maak ik ook volgend jaar weer gebruik van uw diensten.

Met vriendelijke groet,

DE PLAATSVERVANGEND SECRETARIS-GENERAAL 

drs. Hillie Beentjes



Bijlage 2 Definities uit het Handboek CO2-

Prestatieladder 3.1 

In het onderzoeksrapport worden een aantal begrippen genoemd die betrekking hebben op de 
CO2-Prestatieladder.  
Hieronder worden deze begrippen nader gedefinieerd. De definiëring komt uit het Handboek CO2-
Prestatieladder 3.1. 
 
Het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 d.d. 22-6-2020 van de Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. 
De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen (SKAO). De inhoud en uitgave van dit Handboek vallen onder verantwoordelijkheid 
van de SKAO. 
Scope Het Handboek CO₂-Prestatieladder is het formele document dat het kader vormt voor de 
CO₂-Prestatieladder. In deze norm staan alle eisen voor het behalen, implementeren, behouden en 
verbeteren van een CO2-managementsysteem waaraan een gecertificeerde organisatie conform de 

CO2-Prestatieladder moet voldoen. Daarnaast bevat het Handboek principes en eisen voor de 
competentie, consistentie en onpartijdigheid van de audit en certificering van de CO2-
Prestatieladder en voor alle partijen die bij deze beoordeling betrokken zijn.  
Status Het Handboek CO₂-Prestatieladder is normatief en bevat, met uitzondering van de 
gegeven voorbeelden geen informatieve delen. 
 

Managementsysteem:  
Een samenhangend geheel van afspraken en werkwijzen en een organisatiestructuur voor een 
planmatige en systematische beheersing en verbetering van bedrijfsprocessen om de gestelde 
doelen te realiseren.  
De laddersystematiek is gebaseerd op de principes van een managementsysteem en heeft 
continue verbetering als doel. Dit betekent dat er in de organisatie continue, herhalende processen 
aanwezig moeten zijn die gericht zijn op de verbetering van zowel de CO2-prestatie als op de 

verbetering van het managementsysteem. Dit wordt ook wel beschreven als “Plan-Do-Check-Act” 
(PDCA) of “Deming cirkel”. 
Het managementsysteem is een samenhangend geheel van afspraken en werkwijzen en een 
organisatiestructuur voor een planmatige en systematische beheersing en verbetering van 

bedrijfsprocessen om de gestelde doelen te realiseren.  
(Handboek CO2-Prestatieladder 3.1: Hoofdstuk 3 begrippenlijst, Hoofdstuk 6 , paragraaf 6.1.1.) 
 

Paragraaf 6.1.1. Eisen aan processen voor continue verbetering  
Een organisatie is verplicht om de werking van het managementsysteem minimaal eens per jaar 
via een interne audit en directiebeoordeling te toetsen en indien nodig bij te sturen om zo continue 
verbetering te bewerkstelligen. 
 
Paragraaf 6.1.1.1 Interne audit 

In een interne audit wordt onderzocht of het managementsysteem voldoet aan de eisen van het 
certificeringsschema en of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in het 
managementsysteem vastgelegde afspraken (zoals doelstellingen, procedures, communicatie, 
publicatie, geplande maatregelen enz.). Naast de feitelijke beoordeling wordt bij de interne audit 
ook gekeken naar mogelijkheden tot verbetering in het systeem en/of de uitvoering. In een 
managementsysteem is de interne audit een zeer belangrijke informatiebron voor de 
directiebeoordeling door het management. 

 
Paragraaf 6.1.1.2 Directiebeoordeling  
De directie moet in het kader van de CO2-Prestatieladder tenminste eenmaal per jaar het CO2-
managementsysteem van de organisatie beoordelen om de continue geschiktheid, toereikendheid, 
doeltreffendheid en afstemming met de strategische richting van de organisatie te bewerkstelligen. 
 
Paragraaf 6.1.1.3 Ladderbeoordeling door de LadderCI  

Bij een ladderbeoordeling dient de LadderCI zich ervan te verzekeren dat er in het afgelopen jaar 
een interne audit, gevolgd door een directiebeoordeling, heeft plaatsgevonden en dat hiervan 
verslagen/rapportages zijn. Tijdens de ladderbeoordeling dient de LadderCI te controleren of de 
interne audit volgens de vereisten is uitgevoerd, het auditrapport voldoet, de vereiste informatie 
per doelstelling duidelijk is weergegeven en de resultaten zijn gerapporteerd aan de directie. Bij 
een eerste initiële ladderbeoordeling (dus als de organisatie voor het eerst wordt beoordeeld) kan 



mogelijk nog niet volledig aan alle vereisten van de interne audit en directiebeoordeling worden 

voldaan. De LadderCI dient in dat geval naar bevinden te handelen.  
Indien de uitvoering van de interne audit en/of directiebeoordeling niet aantoonbaar is en/of niet 
aan minimale vereisten voldoet is er sprake van een ernstige tekortkoming. Een ladderbeoordeling 

kan niet worden afgerond voordat deze afwijking is gesloten (er kan dan geen certificaat worden 
afgegeven). Indien een dergelijke afwijking tijdens de jaarlijkse ladderbeoordeling wordt 
geconstateerd, dient de organisatie binnen 4 weken corrigerende maatregelen te nemen, zo niet 
dan wordt het certificaat geschorst. 
 
Hoofdstuk 3 Begrippenlijst 
 

Interne audit Audits die door of namens de organisatie zelf uitgevoerd worden voor 
directiebeoordeling en andere interne doeleinden (bijvoorbeeld om de doeltreffendheid van het 
managementsysteem te bevestigen of informatie te verkrijgen om het managementsysteem te 
kunnen verbeteren). 
 
Directiebeoordeling Beoordeling van een managementsysteem door de directie van de 

organisatie om de blijvende geschiktheid, implementatie, adequaatheid, effectiviteit en 
doeltreffendheid van het systeem te garanderen. Deze beoordeling dient tenminste eenmaal per 
jaar plaats te vinden. 
 
Ladderbeoordeling De ladderbeoordeling is de audit (conformiteitsbeoordelende activiteit) van 
een LadderCI op basis van de norm CO2-Prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder maakt 
onderscheid tussen een initiële-, jaarlijkse- en herbeoordeling. 

 
LadderCI Een Laddercertificerende Instelling (LadderCI) is een conformiteitsbeoordelende 
instelling die door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen is bevoegd om een 
certificering of audit (ook ladderbeoordeling genoemd) uit te voeren indien deze CI door de Raad 
voor Accreditatie (RvA) -of door een andere accreditatie organisatie waarmee de Raad voor 
Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA/IAF) heeft afgesloten- is geaccrediteerd voor de 
activiteit "managementsysteemcertificatie van het CO2-bewustzijnssysteem volgens de CO2-

Prestatieladder”. 
 
Initiële ladderbeoordeling Een initiële ladderbeoordeling is de ladderbeoordeling door een 

LadderCI die bij een organisatie wordt uitgevoerd en op grond waarvan een CO₂-bewust Certificaat 
op een nieuw niveau wordt toegekend. Dit kan het instapniveau zijn (bijv. niveau 3), maar ook 
een stijging naar een hoger niveau (bijv. van niveau 3 naar niveau 4 of 5). 

 
Jaarlijkse ladderbeoordeling Een jaarlijkse ladderbeoordeling is de ladderbeoordeling, die door 
een LadderCI bij een organisatie wordt uitgevoerd, 1 of 2 jaar na de initiële ladderbeoordeling of 
idem na de herbeoordeling, en waarbij het niveau van certificering onveranderd is gebleven, en op 
grond waarvan de LadderCI verklaart dat dit niveau nog steeds van toepassing is. 
 
Herbeoordeling Een herbeoordeling is de ladderbeoordeling, die door een LadderCI bij een 

organisatie wordt uitgevoerd, elke 3 jaar na de initiële ladderbeoordeling, waarbij het niveau van 
certificering onveranderd is gebleven en op grond waarvan een CO₂-bewust Certificaat op 
hetzelfde niveau wordt toegekend. 



Bijlage 3

Interne audit CO2 prestatieladder
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Bijlage 4 Rode draad bevindingen onderzoeksvraag 2 

CO2-Prestatieladder 
 
Inleiding: 
 
De onderzoeksvraag luidt:  
In hoeverre wordt binnen de organisatie gewerkt volgens de in het managementsysteem4 
vastgelegde afspraken (zoals doelstellingen, procedures, communicatie, publicatie, geplande 
maatregelen enz.) en - voor zover dat niet het geval blijkt te zijn – welke eventuele aanbevelingen 

ter verbetering kunnen worden gedaan? 
 
De beschrijving van de onderzoeksvraag 2 zoals voorgeschreven in het Handboek geeft ruimte om 
elk jaar een specifieke duiding te geven aan ‘wat’ we willen onderzoeken. De ADR heeft in 
samenspraak met de opdrachtgever gekozen voor het selecteren van één onderwerp om focus aan 
te brengen in het onderzoek, de beschikbare auditcapaciteit efficiënt in te zetten en op deze 

manier de meeste toegevoegde waarde te leveren voor onze opdrachtgever.  

 
Het gekozen onderwerp is: De uitvoering van de afspraken binnen de klantrelatie CO2-
Prestatieladderteam en de programma’s Duurzaam IenW en Duurzame Leefomgeving RWS (PDCA, 
sturingslijnen). 
 
Toelichting op het gekozen onderwerp:  

In het directeurenoverleg Duurzaam IenW (voorportaal Bestuursraad) is een discussiestuk (met 
scenario’s) besproken om het programma Duurzaam IenW te laten stoppen per 1-1-2022 en 
verduurzaming te laten landen in de lijn. De conclusie uit het directeurenoverleg was om o.a. de 
verantwoordelijkheden –met name ook de coördinerende rol- en eigenaarschap rond 
verduurzaming zoveel mogelijk scherp te maken en te beleggen in de beleidskolom. 
Op 5 juli 2021 is de Bestuursraad (BSR) akkoord gegaan met het voorstel om per 1-1-2022 het 
programma Duurzaam IenW terug te leggen in de sturingslijnen.  

Hiervoor moeten alle organisatieonderdelen van IenW plannen opstellen met inzet om de ambities 
en strategieën op het gebied van verduurzaming IenW waar te kunnen maken, met aandacht voor 
verbinding/coördinatie. Hiermee zou het laten landen in de lijn van verduurzaming IenW geborgd 
moeten worden. 

Voor het opstellen van het plannen van aanpak hebben de organisatieonderdelen van IenW tot en 
met september 2021 de tijd. Op 18 oktober worden de plannen besproken in de BSR. 

 
Momenteel vormt de PDCA-sturing op het CO₂-Management ook input in de discussie over hoe 
duurzaamheidssturing door de beleidskern van IenW in algemene zin geoptimaliseerd kan worden 
in de periode als het programma Duurzaam IenW is beëindigd.  
Voor het CO2-Prestatieladderteam is deze ontwikkeling relevant aangezien zij een klantrelatie 
onderhouden met het programma Duurzaam IenW en het programma Duurzame Leefomgeving bij 
RWS. Deze relatie is belangrijk voor de uitvoering van de maatregelen m.b.t. CO2-reductie binnen 

IenW en ten behoeve van de ondersteuning bij de adviesrol van het CO2-Prestatieladderteam 
richting de Bestuursraad.  
Voor het CO2-Prestatieladderteam is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de uitvoering van 
de afspraken binnen de klantrelatie met het Programma Duurzaam IenW en het Programma 
Duurzame Leefomgeving bij RWS indien de werkzaamheden m.b.t. Programma Duurzaam IenW in 
de lijn belegd gaan worden. Dit inzicht kan behulpzaam zijn voor het CO2-Prestatieladderteam bij 
het nader vormgeven van de klantrelatie als het programma Duurzaam IenW is beëindigd. 

 
Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag wordt het gekozen onderwerp (het 
onderzoeksobject) nader onderzocht aan de hand van onderstaande auditvariabelen: 

 Wat zijn de vastgelegde afspraken in het managementsysteem met betrekking tot het 
gekozen onderwerp? 

 Is de uitvoering conform vastgelegde afspraken? 

 Hoe gaat IenW om indien wordt afgeweken van de vastgelegde afspraken? 
 Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afspraken? 
 Welke belemmerende en stimulerende factoren in de uitvoering van de vastgelegde 

afspraken zijn te benoemen? 
We hebben het onderzoek uitgevoerd aan de hand van interviews en ter voorbereiding op de 
interviews relevante documentatie doorgenomen. 
 



 

Bevindingen: 
 
Hieronder zijn de bevindingen uitgewerkt per auditvariabele: 

 
Auditvariabele 1 – Vastgelegde afspraken in managementsysteem 
Wij constateren dat het klantgesprek van tactische aard is. De voortgang van operationele 
maatregelen wordt besproken, alsook escalatie naar meer strategisch niveau.  
 
Binnen het klantgesprek zijn er geen tot weinig geformaliseerde afspraken. Wel constateren wij 
dat er gebruik wordt gemaakt van een actielijst. De onderzoekers merken op dat deze actielijst 

niet consequent wordt bijgehouden en aangevuld.  
 
Tevens signaleren de onderzoekers dat er meer procesmatige, governance-gerichte afspraken 
gemaakt zijn m.b.t. het klantgesprek. Hieronder vatten we deze kort samen. 

 Het doel van het klantgesprek is drieledig: afstemming, bespreking van de voortgang, 
knelpunten bespreken en agenderen op de juiste plek in de organisatie. Het wordt 

samengevat als een moment om de spreekwoordelijke thermometer in de (voortgang van 
de) maatregelen te steken.  

 Geïnterviewden ervaren de helderheid van de rolverdeling verschillend. Wij constateren 
dat de programma’s Duurzaam I&W en DuLo klanten zijn van het CO2-
Prestatieladderteam, maar dat er een wederzijdse afhankelijkheid bestaat: beide hebben 
elkaar nodig om duurzaamheid succesvol te bewerkstelligen.  

o Het CO2-prestatieladderteam voert het secretariaat van het overleg en is dus 

verantwoordelijk voor de agendering. De programmamanagers kunnen input 
leveren.  

o De programmamanagers helpen met de duiding van informatie en de strategische 
agendering bij o.a. de Bestuursraad. 

o Het CO2-prestatieladderteam heeft veelal actuele informatie die de 
programmamanagers kunnen gebruiken als input voor hun monitoring c.q. 
verantwoording (in bijvoorbeeld de voor- en najaarsnota).  

o Betrokkenen zien voor de programmamanagers tevens een aanjagende rol m.b.t. 
duurzaamheid binnen de organisatie.  

 

Auditvariabele 2 – Uitvoering conform afspraken 
Vanuit actielijsten en verslagen blijkt dat in het klantgesprek knelpunten worden besproken.  
Geïnterviewden hebben aangegeven dat er geen formele terugkoppeling binnen het overleg 

plaatsvindt van de gemaakte afspraken. Dit loopt meer (informeel), buiten het klantgesprek om, 
waaronder binnen de reguliere monitoringscyclus van de CO2-Prestatieladder.  
 
Auditvariabele 3 – Omgang m.b.t afwijking vastgelegde afspraken 
Er zijn twee escalatiemogelijkheden: via de monitoringscyclus (via het directeurenoverleg naar de 
Bestuursraad) en via reguliere sturingslijnen. 
 

Er zijn drie opgaves binnen I&W gericht op duurzaamheid, met ieder een eigen opdrachtgever/-
nemer, sturing- en monitoringsrelatie: beleidsopgave, projectgestuurde opgave en 
concerngestuurde opgave. Geïnterviewden geven aan dat stappen zijn gezet om de monitoring 
nader te harmoniseren, maar dat er aan de verantwoording verschillende eisen worden gesteld.  
 
Monitoringscyclus 

De SG van I&W draagt de overall verantwoordelijkheid m.b.t. duurzaamheid. Er zijn twee 

strategieën die randvoorwaardelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen t.b.v. duurzaamheid 
binnen I&W en RWS. Het directeurenoverleg is de plek waar alles samenkomt: rapportages en 
issues worden hier geagendeerd. In de Bestuursraad worden meer strategische dilemma’s worden 
besproken, bijv. over spanningen tussen ambities en budgetten.  
 
Reguliere sturingslijnen 

Niet alle maatregelen rondom duurzaamheid zijn belegd binnen de sturingslijnen van de CO2 
Prestatieladder. Er kan vervolgens alleen geëscaleerd worden via de direct leidinggevende naar de 
verantwoordelijke in een ander organisatieonderdeel waar het knelpunt onder valt. Er is in 
sommige gevallen sprake van een horizontale escalatie omdat op een gelijk hiërarchisch niveau 
gesproken wordt. Wanneer het knelpunt wordt veroorzaakt door gebrek aan (voldoende) financiële 



middelen, stokt soms de escalatie. Er zijn geen redenen genoemd waarom de escalatie dan stokt 

en niet verder wordt geëscaleerd naar een hoger niveau om de financiering te bespreken. 
 
 

Auditvariabele 4 – Verantwoordelijkheid uitvoering afspraken 
Het klantgesprek wordt gezien als een soort klankbordgesprek. Er zijn geen duidelijke 
verantwoordelijken belegd binnen het klantgesprek. 
 
Het CO2-Prestatieladderteam is niet verantwoordelijk voor het overkoepelende doel van 2030 te 
halen. Wel stellen zij deeldoelstellingen op en daarvoor zijn zij ook verantwoordelijk. Dat verklaart 
ook de monitoringsrol die zij hebben. De CO2-Prestatieladder heeft deze rol nadrukkelijk om te 

bewaken en waar nodig tijdig te signaleren, escaleren en/of in te grijpen. 
 
De programmamanagers geven aan dat zij meer een aanjagende rol hebben in het kader van het 
klantgesprek. Dit sluit aan bij de functie van het klankbordgesprek.  
 
Auditvariabele 5 – Belemmerende & stimulerende factoren 

Vanuit de interviews komen twee belemmerende beelden naar voren, die zich beiden relateren tot 
de monitoring van de maatregelen en het behalen van de doelen. 

1. Er is een complexe monitoring en sturing op reductiedoelen. Men begeeft zich in een 
organisatie met een veelheid aan managementsystemen met bijbehorende monitoring en 
sturing rond de strategieën, programma’s en doelstellingen. 

2. Het is moeilijk om betrouwbare en volledige sturings- en monitoringsinformatie boven tafel 
te krijgen. Het verkrijgen van deze informatie is niet structureel belegd in de organisatie 

en is in grote mate persoonsafhankelijk.  
 
Daarnaast constateren wij dat het klantgesprek als stimulerend wordt ervaren m.b.t. de tactische 
afstemming. Bovendien geven geïnterviewden aan dat de aanjagende rol van de 
programmamanagers helpt om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en zo bij te dragen aan 
gedragsverandering. Dit is een functie die zeer belangrijk is met het oog op de belegging in de lijn.  
 

Handelingsperspectief: 
 
Op basis van de bevindingen uit het onderzoek geven wij het volgende handelingsperspectief mee: 

 
- Voor het borgen van de aanjagende rol bij het opheffen van het programma Duurzaam 

IenW bevelen wij aan om deze rol te beleggen op: 

o strategisch niveau (tone at the top), zodat het eigenaarschap belegd is; en 
– tactisch niveau om de verbinding te maken op operationeel niveau (het 

middenmanagement meenemen in beslissingen rond verduurzaming IenW en 
structureel borgen van de sturing en monitoring op de duurzaamheidsdoelen zodat 
dit op een juiste manier door vertaald worden in de uitvoering van de 
maatregelen). 

- Wij bevelen aan zorg te dragen voor een adequate afvaardiging in het klantgesprek. 

Overweeg enerzijds wie aan het klantgesprek moet deelnemen en anderzijds in welke 
gremia het CO2-Prestatieladderteam moet participeren teneinde de ‘check’ (lees: 
monitoring) en ‘act’ (lees: aanpassingen) goed te borgen in de lijn. 

- Een effectief inzicht in acties/maatregelen met benoemde baten en lasten voor de 

realisatie van de doelstellingen en wie daarvoor verantwoordelijk is, is een belangrijke 

bouwsteen voor het kunnen voeren van klantgesprekken. Met de afloop van het 

programma IenW Duurzaam per 31-12-2021 verandert de bestaande structuur voor het 

voeren van klantgesprekken en wordt gezocht naar een passende nieuwe invulling. Het 

uitgangspunt wie verantwoordelijk is voor welke baten en lasten kan op enkele onderdelen 

door de structuurverandering van rollen wellicht verschuiven/wijzigen. Transparantie is nu 

des te meer, zeker in deze complexe omgeving, belangrijk. De onderzoekers geven in 

overweging of er door middel van een meer gestructureerde vorm van batenmanagement 

een transparantie kan worden aangebracht in de te leveren baten en voorkomende lasten 

die ervoor moeten zorgen dat de beoogde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en 

bewaakt kunnen worden vanuit het te voeren klantgesprek voor de CO2-Prestatieladder. 

- Zorg voor een actuele actielijst ten behoeve van het klantgesprek. Hiermee wordt 

overzicht gehouden en kunnen de lopende acties goed gemonitord worden. 
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