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Verificatieverklaring 

CO2-emissie-inventaris 2017 

Van den Bosch Beton b.v. 
Inleiding 
Kiwa Nederland B.V. heeft in opdracht van Van den Bosch Beton b.v. de CO2-emissie-inventaris van het kalenderjaar 
2017 en zoals gerapporteerd in het document met de titel “Carbon Footprint 2017 Van den Bosch Beton B.V. d.d. 16-
02-2018” geverifieerd. De gerapporteerde emissies betreffen scope 1 en scope 2 emissies zoals gedefinieerd in het 
handboek CO2-Prestatieladder 3.0 van 10 juni 2015. De totale CO2-emissie bedraagt 3031 ton. 
Onze beoordeling is gericht op het verschaffen van een beperkte mate van zekerheid over de gerapporteerde 
CO2-emissies van Van den Bosch Beton b.v. zoals bepaald in overeenstemming met de eisen uit het handboek 
CO2-Prestatieladder 3.0 van 10 juni 2015 en ISO 14064-1:2012.  
 
Verantwoordelijkheden 
Van den Bosch Beton b.v. onderhouden van systemen voor data generatie, data aggregatie en rapportage op basis van 
de eisen uit ISO 14064-1:2012.  
Het is onze verantwoordelijkheid een onafhankelijke conclusie te formuleren over de CO2-emissie-inventaris en de 
daarin vermelde CO2-emissies. De verificatie van de CO2-emissie inventaris is uitgevoerd conform de eisen van ISO 
14064-3:2012. 
 
Organisatiegrens CO2 emissie-inventaris 
De organisatiegrens voor de verificatie betreft:  

• De organisatiegrens is opgesteld conform methode 1 (GHG protocol) van het handboek CO2-Prestatieladder 
3.0 van 10 juni 2015. Hiermee voldoet de organisatiegrens aan ISO 14064-1 maar niet aan eis 3.A.2 van het 
handboek waarvoor methode 2 toegepast zou moeten worden. 

 
Beoordelingsactiviteiten: 

1. Beoordelen van de wijze waarop de CO2-emissie-inventaris is opgezet en bijbehorende data is verzameld en 
bijgewerkt; 

2. Locatiebezoek(en) en interviews met een selectie van medewerkers die betrokken zijn bij het meten en 
registreren van de emissiegegevens en bij het opstellen van de emissie-inventaris; 

3. Het beoordelen van de emissiegegevens voor scope 1 & 2 met name door het uitvoeren van een cijfermatige 
controle van de werking van het systeem en de gerapporteerde cijfers. 

 
Verbeteracties  geen 
 
Conclusie 
Op basis van de uitgevoerde beoordelingsactiviteiten en met eventuele bovenstaande opmerking t.a.v. organisatiegrens 
is ons niet gebleken, dat de CO2-emissies in de CO2-emissie-inventaris van het kalenderjaar 2017 van Van den Bosch 
Beton b.v. en zoals gerapporteerd in het document met de titel “Carbon Footprint 2017 Van den Bosch Beton B.V. 
d.d. 16-02-2018”conform de vereiste materialiteit niet juist zijn weergegeven.  
 

 
Luc Leroy, Kiwa 

 

Deze verklaring bestaat uit 1 pagina.  

Openbaarmaking van de verklaring is toegestaan. 
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