
 

Controleprotocol m.b.t. het onderdeel CO2 van de VOBN benchmark 

 
1. Doel en opzet van het controleprotocol 

1.1. Het doel van het controleprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de door de VOBN 

gewenste reikwijdte en diepgang van de door de accountant van het deelnemende lid uit te 

voeren assurance opdracht op de gegevens ten behoeve van het onderdeel CO2 van de 

VOBN benchmark en het in dat kader af te geven assurance rapport. VOBN beoogt hiermee te 

voorkomen dat discrepanties ontstaan tussen de wensen en verwachtingen die bestaan bij 

VOBN enerzijds en de feitelijke invulling van de assurance opdracht door de accountant an-

derzijds. 

1.2. In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke vereis-

ten gelden bij de assurance opdracht van de door het lid ingediende gegevens ten behoeve 

van het onderdeel CO2 van de VOBN benchmark.  

1.3. Dit controleprotocol geeft tevens aan op welke wijze door de accountant over de uitkomsten van 

de controle dient te worden gerapporteerd.  

1.4. Het controleprotocol is geen werkprogramma. Het protocol geeft een aantal minimale eisen ten 

aanzien van de uit voeren procedures. 

 
2. Doel en object van assurance opdracht 

2.1. Doel controle 

De assurance opdracht heeft tot doel de VOBN redelijke zekerheid te verschaffen dat de door 
het lid opgestelde gegevens met betrekking tot het onderdeel CO2 uit de VOBN benchmark in 
alle van materieel belang zijnde aspecten juist zijn weergegeven in overeenstemming met con-
troleprotocol m.b.t. het onderdeel CO2 van de VOBN benchmark. 
 

2.2. Opgave van hoeveelheden ten behoeve van het onderdeel CO2 uit de VOBN -benchmark 

Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het betreffende boekjaar dient het VOBN-lid de 
opgave van hoeveelheden ten behoeve van het onderdeel CO2 uit de VOBN benchmark in. 
Deze opgave moet zijn voorzien van een assurance rapport. Voor de opgave van hoeveelhe-
den ten behoeve van het onderdeel CO2 uit de VOBN benchmark moet de door VOBN be-
schikbaar gestelde printversie van de opgegeven hoeveelheden met het bijbehorende printver-
sie van het hulpscherm worden gebruikt. Ter voorkoming van misverstand is de geldende ver-
sie van het hulpscherm aan dit controleprotocol gehecht als bijlage. 
 

2.3. Te waarmerken stukken 

De door VOBN beschikbaar gestelde printversie van de opgave van hoeveelheden en ten be-
hoeve van het onderdeel CO2 uit de VOBN benchmark dient door de accountant te worden 
gewaarmerkt. 
 

2.4. Procedure 

Het VOBN-lid is opdrachtgever van het accountantsonderzoek. Het accountantsonderzoek 
dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Neder-
landse Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoor-
deling van historische financiële informatie" en het “Controleprotocol VOBN CO2-benchmark". 
De accountant stemt zijn bevindingen af met het VOBN-lid. Het VOBN-lid zendt de gegevens 
ten behoeve van het onderdeel CO2 uit de VOBN benchmark, samen met het assurancerap-
port, naar de VOBN. De VOBN gebruikt de rapportages ter verkrijging van zekerheid met be-
trekking tot de opgave. 
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3. Reikwijdte assurance opdracht 

3.1. Onderzoeksaanpak 

Voor zijn onderzoek zal de accountant, gebruik maken van een systeemgerichte aanpak. Hij 
gaat daarbij minimaal na in welke mate hij kan steunen op het geheel van interne procedures 
binnen de organisatie van het VOBN-lid die de betrouwbaarheid van de informatieverzorging 
borgen. Uiteraard kan de accountant ook kiezen voor een gegevensgerichte aanpak. Niet de 
aanpak is bepalend maar het verkrijgen van voldoende onderbouwing van zijn oordeel over de 
door het VOBN-lid opgestelde opgave. De accountant dient in het dossier die zaken vast te 
leggen die van betekenis zijn voor de verschaffing van assurance-informatie ter onderbouwing 
van het assurance-rapport en waaruit blijkt dat de opdracht is uitgevoerd volgens de Standaar-
den voor assurance-opdrachten. 
 
Een aantal VOBN-leden maakt in meerdere of mindere mate werk van de “CO2-
prestatieladder” van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, en laat in 
dat kader door Certificerende Instellingen, zoals als bedoeld in het “handboek CO2-
prestatieladder” onderzoek doen naar kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die ook in deze 
CO2-benchmark worden gebruikt. Het is de accountant toegestaan om, waar mogelijk en nut-
tig, gebruik te maken van deze deskundigen. De accountant past daarbij de bepalingen van 
NV COS 3000 en in het bijzonder de daarin opgenomen paragrafen 26 tot en 32 en documen-
teert die toepassing in zijn controledossier. 

 
 

3.2. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

a. Goedkeuringstoleranties 

1. De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de opgave de vol-

gende goedkeuringstolerantie: 

- ten aanzien van fouten in de opgave beloopt de goedkeuringstolerantie 5% van de 
totale hoeveelheid cement vermeerderd met 10% van het totaal van alle andere op-
gegeven hoeveelheden. 
- ten aanzien van onzekerheden in de controle beloopt de goedkeuringstolerantie 10% 
van de totale hoeveelheid cement vermeerderd met 15% van het totaal van alle ande-
re opgegeven hoeveelheden. 

2. De accountant richt zijn controle zodanig in dat een redelijke mate van zekerheid be-
staat dat fouten en onzekerheden die afzonderlijk of gezamenlijk de goedkeuringstole-
ranties voor fouten in de opgave respectievelijk onzekerheden in de controle over-
schrijden worden ontdekt.  

3. De accountant onthoudt een goedkeurend oordeel bij de opgave indien één der of 
beide goedkeuringstoleranties, zoals opgenomen in het eerste lid, worden overschre-
den. 

b. Betrouwbaarheid 
 Het assurance rapport dient een hoge mate van zekerheid te verschaffen. In procenten uit-

gedrukt bedraagt de betrouwbaarheid minimaal 95%.  
 

Nadere toelichting op goedkeuringstoleranties en omvangsbasis: 
Bij de oordeelsvorming over de opgave spelen de goedkeuringstoleranties een belangrijke rol. 
De goedkeuringstoleranties zijn kwalitatieve criteria. Als de goedkeuringstoleranties niet wor-
den overschreden, kan in beginsel een assurance rapport met een goedkeurend oordeel wor-
den afgegeven.  
Als één der of beide goedkeuringstolerantie(s) worden overschreden zal geen assurance rap-
port met een goedkeurend oordeel , maar één van de drie andere hieronder aangegeven oor-
delen worden verstrekt door de accountants. 
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 goedkeurend met beperking Oordeel 

onthouding 
afkeurend 

Fouten (F) in opgave van hoeveelheden ten behoe-
ve van de VOBN CO2-benchmark (in % van de 
goedkeuringstolerantie) 

F≤ 7% 7% < F < 10% - F ≥ 10% 

Onzekerheden in de controle (O) (in % van de goed-
keuringstolerantie) 

O ≤ 13% 13% < O < 18% O ≥ 18% - 

 

3.3. Definitie van fouten in de opgave 

- de opgegeven hoeveelheid heeft geen betrekking op de vestiging zoals opgenomen in de op-
gave. 
- de opgegeven hoeveelheid heeft betrekking op een vestiging maar is op de verkeerde vesti-
ging verantwoord. 
- de opgegeven hoeveelheid is niet onderbouwd door deugdelijke bescheiden die tot stand zijn 
gekomen met voldoende controletechnische functiescheiding.  
- onjuiste toepassing van het model voor de opgave 
- de opgegeven hoeveelheid is onjuist ontleend aan de onderliggende administratie. 
 

3.4. Het ontdekken van fouten door de accountant 

Indien de accountant fouten in de opgave constateert, bespreekt de accountant dit met het 
VOBN-lid. Met betrekking tot de fouten kunnen twee situaties worden onderscheiden:  
a. fouten die geen gevolgen hebben voor de strekking van het assurancerapport.  
b. fouten die wel gevolgen hebben voor de strekking van het assurancerapport.  
Geadviseerd wordt de door de accountant geconstateerde fouten (situatie a) te corrigeren in 
de ingediende opgave.  
 

In situatie b dient het VOBN-lid de fout altijd te corrigeren in de opgave. Zo niet, dan leidt dit niet tot een 
goedkeurend assurance report. De VOBN zal deze bevindingen van de accountant betrekken bij zijn 
oordeelsvorming, hetgeen in principe zal leiden tot niet afgifte van de VOBN benchmark.  
 
4. Rapportages accountantsonderzoek 

4.1 Assurance rapport 
De accountant geeft bij opgave van hoeveelheden ten behoeve van het onderdeel CO2 uit de 
VOBN benchmark van het VOBN-lid een assurancerapport. In de bijlage is een voorbeeldtekst van 
de goedkeurend assurancerapport opgenomen. 
Indien de accountant een assurancerapport met een andere strekking dan een goedkeurende moet 
afgeven, laat hij een niet goedkeurend assurancerapport zo goed mogelijk aansluiten op de inde-
ling die in het in de bijlage opgenomen model is gegeven. De accountant richt dat assurancerap-
port uiteraard in met inachtneming van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. 
In het geval van een assurancerapport met een andere strekking dan een goedkeurende, vindt 
overleg plaats tussen VOBN-lid en de VOBN. 

4.2 Verslag van bevindingen 
Indien de accountant geen meldenswaardige bevindingen heeft, volstaat een korte aanbiedings-
brief. 
In het verslag van bevindingen maakt de accountant (indien van toepassing) melding van: 
a. niet door het VOBN-lid gecorrigeerde fouten in de opgave van hoeveelheden ten behoeve van 
het onderdeel CO2 van de VOBN benchmark. 
b. bevindingen met betrekking tot de beoordeling van de registratiesystemen vanuit het oogpunt 
van betrouwbare informatievoorziening met betrekking tot de gerapporteerde hoeveelheden. 
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Voorbeeld: Assurance-rapport t.b.v. CO2-benchmark 

Aan: Opdrachtgever 

Opdracht en verantwoordelijkheden 

Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte opgave van hoeveelheden ten 
behoeve van de VOBN CO2-benchmark door [NaamEntiteit] te [StatVestPlaats] , met betrekking tot 
[vestiging] over [PeriodeOnderzoek] de gegevens juist weergeeft in overeenstemming met het controle-
protocol van het onderdeel CO2 van de VOBN benchmark. De opgave is opgesteld onder verantwoor-
delijkheid van het bestuur van het VOBN-lid ten behoeve van het vaststellen van het onderdeel CO2 van 
de VOBN benchmark. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de opgave te 
verstrekken. 

Werkzaamheden 

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Neder-
landse Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van 
historische financiële informatie" en het “Controleprotocol m.b.t. het onderdeel CO2 van de VOBN ben-
chmark”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave geen afwijkingen van materieel belang 
bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen 
van relevante gegevens. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de opgave de gegevens van hoeveelheden ten behoeve van het onderdeel CO2 
van de VOBN benchmark over [PeriodeOnderzoek] met betrekking tot [vestiging] in alle van materieel 
belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met het Controleprotocol van het onderdeel CO2 
van de VOBN benchmark. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 

De opgave van hoeveelheden ten behoeve van het onderdeel CO2 van de VOBN benchmark met be-
trekking tot [vestiging] is opgesteld voor de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten 
in Nederland met als doel [NaamEntiteit] in staat te stellen te voldoen aan de opgave-eisen ten behoeve 
van het onderdeel CO2 van de VOBN benchmark met betrekking tot [vestiging]. Hierdoor is de opgave 
betreffende de hoeveelheid goederen mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons assurance-
rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor [NaamEntiteit] en de Vereniging van Ondernemingen van 
Betonmortelfabrikanten in Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door 
anderen. 

Plaats  

Datum  

Naam accountantsorganisatie 

Naam accountant 

Handtekening accountant         
      paraaf voor waarmerk 
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