
 Eis 3.B.2  

  
 
 
Eis 3.B.2 Energiemanagementprogramma 
 
 

1. INLEIDING 
 

Dit beknopte document heeft als doel om aan te tonen dat Gebr. Min Holding B.V. aan alle onderdelen 
uit NEN-ISO 50001 “Energiemanagementsystemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen” voldoet die vereist 
zijn om niveau 3 op de CO2 prestatieladder te kunnen behalen. 
 
Alle aspecten welke beschreven staan in genoemde paragrafen uit de NEN EN 50001 zijn reeds 
ondergebracht in overige documenten die betrekking hebben ons CO2 reductie beleid. Om onnodige 
herhaling van deze gegevens te voorkomen wordt in dit document voor iedere aspecten verwezen naar 
de reeds aanwezige documenten.  
 
 

2. BESCHRIJVINGEN EN VERWIJZINGEN 
 
Energiebeoordeling 
 
Deze aspecten worden behandeld in de documentatie van 2.A.3 Energiebeoordeling en 3.A.1 Emissie-
inventaris en het actueel intern auditverslag CO2 reductiesysteem. 
 
Onze referentie voor energiegebruik is vastgesteld in de 3.A.1 Emissie-inventaris en onderbouwd in de 2.A.3 
Energiebeoordeling. Het bijstellen van referenties komt aan de orde in het actueel intern auditverslag 
CO2 reductiesysteem. 
 
Onze KPI’s zijn opgenomen in 3.B.1 Reductiebeleid en –doelstellingen. De beoordeling en methode wordt 
beschreven in het actueel intern auditverslag CO2 reductiesysteem. 
 
Onze energiedoelstelling, -taakstelling en actieplan is opgenomen in 3.B.1 Reductiebeleid en –doelstellingen.  
De beoordeling en methode wordt beschreven in het actueel intern auditverslag CO2 reductiesysteem. 
 
Onderdeel a) wordt behandeld in de documentatie van 2.A.3 Energiebeoordeling en 3.A.1 
Emissiebeoordeling en het actueel intern auditverslag CO2 reductiesysteem. 
 
Het energiemeetplan is vastgelegd in ons 3.B.1 Reductiebeleid en –doelstellingen 
Significante afwijkingen in de energieprestatie en resultaten van de bijsturingsactiviteiten zijn vastgelegd in het 
actueel intern auditverslag CO2 reductiesysteem. 
 
Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen worden behandeld in 2.A.3 Energiebeoordeling 
en het actueel intern auditverslag CO2 reductiesysteem. 
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3. CROSS REFERENTIETABEL 

 
 

In onderstaande cross referentietabel is de relatie aangegeven tussen de eisen en de systeemdocumenten. 
 
Eis NEN-ISO 50001 Document 
Par.  4.4.3 a 2.A.3 Energiebeoordeling 
 3.A.1 Emissie inventaris 
Par. 4.4.3 b 2.A.3 Energie audit 
 Intern auditverslag CO-2 reductiesysteem 
Par 4.4.4 3.A.1 Emissie inventaris 
 2.A.3 Energiebeoordeling 
 Intern auditverslag CO-2 reductiesysteem 
Par 4.4.5 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 
Par 4.4.6 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 
 Intern auditverslag CO-2 reductiesysteem 
Par. 4.6.1 a 2.A.3 Energiebeoordeling 
 3.A.1 Emissie inventaris 
 Intern auditverslag CO-2 reductiesysteem 
Par 4.6.1 b 2.A.3 Energiebeoordeling 
 Intern auditverslag CO-2 reductiesysteem 
Par 4.6.1. c 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 
Par 4.6.1 d Intern auditverslag CO-2 reductiesysteem 
Par 4.6.1 e 2.A.3 Energiebeoordeling 
 Intern auditverslag CO-2 reductiesysteem 
 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 
Par. 4.6.4 2.A.3 Energiebeoordeling 
 Intern auditverslag CO-2 reductiesysteem 
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