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1 Inleiding 

In dit document beschreven wij de sector- en keteninitiatieven behorende bij de CO2-

prestatieladder van ABS Beckers & Mulder en ABS Beckers & Bartels. Deze rapportage gaat in op 

initiatieven in de keten en/of sector om de CO2-uitstoot te reduceren. Hierbij maken we 

onderscheid tussen het bewustzijn van mogelijke initiatieven en de deelname aan initiatieven 

door ABS Beckers & Mulder en ABS Beckers & Bartels. 

In dit document komen de volgende eisen van de CO2-prestatieladder aan bod: 
• 1.D.1: Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven
• 1.D.2: Rapportage managementoverleg
• 3.D.1 Overzicht initiatieven omtrent CO2-reductie
• 3.D.1: Actieve deelname initiatieven

De CO2-prestatieladder is een middel om de CO2-uitstoot voor organisaties inzichtelijk te maken 

en hierbij een beleid op te stellen voor het reduceren van de CO2-emissies. 



2 Overzicht van sector- en keteninitiatieven 
In dit hoofdstuk geven we de relevante keteninitiatieven voor ABS Beckers & Mulder en ABS 

Beckers & Bartels weer en beschrijven we de manier van deelname (1.D.1; 3.D.1). 

Keteninitiatief Omschrijving 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen beheert de CO2-prestatieladder 

waarmee leveranciers worden beoordeeld op 

hun inspanningen om CO2-uitstoot te 

beperken 

Beckers & Mulder hanteert actief het 

energiemanagementsysteem behorende bij 

de CO2-prestatieladder niveau 3. 

ABS 

In deze coalitie werken 75 

autoschadebedrijven samen om de 

verduurzaming in de schadesector te 

versnellen. 

Beckers & Mulder maakt deel uit van de 

werkgroep 

“duurzaamheid". In deze coalitie trekken wij 

samen op met verzekeraars in de 

energietransitie en circulaire economie. 

RAI 

RAI-vereniging behartigt de belangen van 

ruim 700 fabrikanten en importeurs. 

Bovag heeft een plaats in het RAI-bestuur 

van carrosserieherstel. We denken mee over 

innovaties, arbeidsvoorwaarden en het 

praktisch toepassen van wet- en regelgeving 

binnen carrosserieherstel. 

Akzo Nobel 

Continue project waarbij we de nieuwste 

producten blijven gebruiken waarmee 

energie bespaard wordt.

De CO2-uitstoot van Beckers verlagen door 

slimme producten te gebruiken. 

Industriekring Landgraaf

Collectieve belangenbehartiging van 150 

ondernemingen in Landgraaf. Onderwerpen 

als Schoon, heel en veilig werkgebied, een 

innovatief bedrijfsklimaat en een bereikbaar 

bedrijventerrein zijn de speerpunten. 

Onze directeur is als bestuurslid 

betrokken bij de industriekring Landgraaf. 

Vanuit deze rol geeft hij in naam van Beckers 

de keten een impuls middels diverse projecten. 



3 Rapportage managementoverleg 

De onderwerpen MVO, kwaliteit, veiligheid, milieu en CO2 zijn samengevoegd in een 

managementsysteem. De in het managementsysteem gehanteerde uitgangspunten zijn in 

overeenstemming met de huidige gang van zaken bij Beckers & Mulder, dit wordt jaarlijks 

tijdens de interne audit getoetst. Het managementsysteem is opgezet onder de normen:  

• Bovag Schadeherstel

• CO2-prestatieladder niveau 3

• ISO 14001:2015

• ISO 9001:2015

Het voldoen aan de normen wordt jaarlijks door de certificerende instantie Kiwa getoetst.  



De verbeterpunten die voortkomen uit de interne, externe audit en de kwartaalreviews nemen 

we op in een actieplan. De status van de verbeterpunten worden elk half jaar geevalueerd. 

Het beheer van het managementsysteem valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Quality Manager van Beckers & Mulder.



4 Actieve deelname initiatieven 

Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van Beckers & Mulder aan verschillende sector- en 

keteninitiatieven (3.D.1). In samenwerking met anderen dragen we bij aan en maken we gebruik 

van de ontwikkeling van nieuwe kennis gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.  

4.1 Initiatief deelname SKAO 
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij 

klanten. Bij tenders zien we duurzaamheid steeds meer verschijnen als gunningsvoordeel. Als je 

nog mee wilt doen, dan is inzicht en reductie van jouw CO2-uitstoot minimaal een vereiste. Met 

de CO2-prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot 

te kennen en te verminderen. 

De aantoonbaarheid van deelname is: 

• Het bezoeken van een of meerdere bijeenkomsten of seminars

• Het publiceren van:

o De Beleidsverklaring Duurzaam Ondernemen

o Het Jaarplan Duurzaam Ondernemen

o Het (erkende) maatregelenrapport van SKAO

o Het lidmaatschap bij de SKAO

4.2 ABS, AKZO Nobel

Duurzaamheid  krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij klanten. 

Door middel van de initiatieven  bij ABS en AKZO Nobel wordt dit vormgegeven  door betere 

producten waardoor de efficiency  toeneemt maar ook de CO2 uitstoot.




