Ervaringen Munckhof Groep met certificering voor
CO2-reductiemanagement met ISO 14001
Als alternatieve invulling voor de auditplicht uit de Europese Energie-Efficiency
Richtlijn (EED) introduceerde SCCM begin 2018 het certificatieschema
CO2-reductiemanagement met ISO 14001. Het schema is hiervoor door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) goedgekeurd. Doel van de
EED is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik
én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. In juni
2019 is de Munckhof Groep gecertificeerd volgens het certificatieschema
CO2-reductiemanagement met ISO 14001. We spreken Frank van de Mortel,
facilitair manager en KAM-coördinator over zijn ervaringen met dit schema.

Munckhof Groep biedt
vervoersdiensten aan, onder andere
voor de zakelijke markt, de zorg en
de toeristische sector.
Het bedrijf bestaat uit bestaat
uit de bedrijfsonderdelen Taxi (6
taxivestigingen en 2 stallingen),
Touringcar (1 vestiging), Travel
(11 vestigingen) en Techniek.
Het hoofdkantoor is gevestigd
in Horst. Met 21 vestigingen en
circa 1900 medewerkers is het
bedrijf uitgegroeid tot een van de
grootste personenvervoerders en
zakenreisorganisaties in Nederland.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Munckhof Groep valt vanwege het aantal medewerkers onder de
EED-auditplicht. Om daar invulling aan te geven is in 2016 / 2017
een energieaudit uitgevoerd. Hierbij zijn voor alle vestigingen

Met behulp van het informatieblad zijn we aan de slag gegaan en

de energiehuishouding en de besparingsmogelijkheden in kaart

hebben we:

gebracht. Dit resulteerde in een EED-concernrapportage en een plan

>

van aanpak dat ter goedkeuring aan het landelijk Kernteam EED werd

klimaatproblematiek;

voorgelegd.

>

Uit de beoordeling van het Kernteam EED bleek dat we met deze
>

goede basis voor de vierjaarlijks EED-audit hadden gelegd. Daarnaast

borgen in ons ISO 14001-gecertificeerde milieumanagementsysteem.

>

uit de energieaudit konden we zonder uitvoeren, maar er waren
ook maatregelen die nog nader onderzocht moesten worden.
Versterking van het energiemanagement helpt om de uitvoering
vestigingen goed te managen. Voor de implementatie van het

opgenomen;
>

aangevuld met nieuwe erkende maatregelen uit de erkende 		
maatregellijsten (EML) van het Activiteitenbesluit. Ook hebben we
het commentaar van het Kernteam EED hierin meegenomen.
>

> 		

Hierin is voor de relevante ISO 14001-paragrafen, van contextanalyse

Intranet op de hoogte gehouden van besparingsmogelijkheden.
Daarnaast hebben we de verhuurders van de verschillende panden

doelstellingen voor energiereductie hebben 			
		 geformuleerd;
> 		

aangeschreven en hen gevraagd in hoeverre deze panden voldoen
aan de energiebesparende maatregelen uit het Activiteitenbesluit;

tot en met directiebeoordeling aangegeven welke aanvullende eisen
op het gebied van energiemanagement van toepassing zijn. Dat is erg

> 		

handig!

		

voldoen aan de wettelijke eisen die voortvloeien 		
uit de EED-richtlijn.

>
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Meer informatie over het schema CO2-reductiemanagement
en de EED is te vinden op de website onder www.sccm.nl/
energiemanagement.

de monitoring en interne rapportage van het energieverbruik 		
duidelijk vastgelegd;

>

“Voor de implementatie van het
CO2-reductiemanagement hebben
we gebruik gemaakt van het
informatieblad CO2-reductiemanagement met ISO 14001 van
SCCM.”

de communicatie over het thema energie geëvalueerd en opnieuw
ingericht. Zo worden medewerkers nu via publicaties op het 		

inzicht hebben in het energieverbruik;

CO2-reductiemanagement hebben we gebruik gemaakt van het
informatieblad CO2-reductiemanagement met ISO 14001 van SCCM.

het plan van aanpak dat naar aanleiding van de in 2016/ 2017
uitgevoerde energieaudit was opgesteld, geactualiseerd en 		

Het certificatieschema CO2-reductiemanagement kan
alleen worden toegepast bij ISO 14001-gecertificeerde
organisaties. Met dit schema tonen ISO 14001gecertificeerde organisaties onder meer aan dat zij:

van al die maatregelen en nadere onderzoeken over de verschillende

getoetst of alle van toepassing zijnde regelgeving met betrekking
tot energiebesparing in het register wet- en regelgeving was 		

Wat is certificering van CO2reductiemanagement met ISO 14001?

Het sprak ons aan om het energiemanagement binnen het KAMmanagementsysteem te versterken. Een aantal maatregelen

nagegaan of beïnvloedbare mogelijkheden tot energiebesparing
voldoende waren meegenomen in de milieuaspectenanalyse;

wees het Kernteam EED in haar advies op de mogelijkheid, om het
middel van het certificatieschema CO2-reductiemanagement te

nagegaan of het milieubeleid een verbintenis tot continue 		
verbetering van de energieprestaties omvatte;

audit het energieverbruik voldoende in beeld hadden gebracht en een

energiemanagement en de energiebesparing van ons bedrijf door

de contextanalyse getoetst op aandacht voor de 			

het thema energie(besparing) nadrukkelijk in de interne audits
meegenomen;

>

de stand van zaken met betrekking tot de energiebesparings-		
doelstellingen en de uitvoering van de reductiemaatregelen als
apart onderwerp in de directiebeoordeling meegenomen.

Certificatie volgens niveau 1 of 2

Hoe verliep de audit?

De keuze voor het niveau van certificatie was voor ons niet zo

De audit is door de certificatie-instelling binnen een dag uitgevoerd.

moeilijk. Omdat we vooral geïnteresseerd waren in de verdere

Verrassend was de insteek en diepgang van de vragen die door de

versterking van het energiemanagement binnen ons KAM-systeem

auditor werden gesteld, waardoor het af en toe wel zoeken was naar

hebben we voor niveau 1 gekozen. Aanvullend op niveau 1 vraagt

bewijsmateriaal (onderzoeksrapporten, offertes van installateurs,

niveau 2 om de omrekening naar CO2, dit was voor ons niet relevant.

facturen van energiebedrijven e.d.) maar het is gelukt om een en
ander aan te tonen zodat het systeem kon worden gecertificeerd.

Hoe gaat het nu verder?
“Omdat we vooral geïnteresseerd
waren in de verdere versterking van
het energiemanagement binnen
ons KAM-systeem hebben we voor
niveau 1 gekozen.”
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Omdat wij nu het certificaat CO2-reductiemanagement hebben,
hoeven wij bij de volgende ronde EED’s geen energieaudit meer in te
dienen. Al onze activiteiten vallen hieronder. Wij hebben RVO gemeld

Wat zijn de voordelen samengevat?
Het belangrijkste is dat we nu

structureel

aandacht blijven besteden aan onze
energieprestaties en niet over vier
jaar voor een verrassing staan. Wij willen ook onze

verantwoordelijkheid nemen voor
CO2-reductie, voor onze klanten is dit een
belangrijk punt.

dat het certificaat er is.

“Verrassend was de insteek en
diepgang van de vragen die door
de auditor werden gesteld.”
F r a n k va n d e M o rt e l

