CO2 Prestatieladder

Introductie
Duurzaamheid als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) heeft
inmiddels een prominente plaats ingenomen in de samenleving. Zowel de politiek als het
bedrijfsleven lanceren al geruime tijd tal van
initiatieven om de begrippen duurzaamheid
en ‘mvo’ praktisch toepasbaar te maken. De
maatschappelijke-, politieke- en bedrijfsmatige
context waarin duurzaamheid en mvo zich
verder ontwikkelen heeft geleid tot het inzicht dat
een balans tussen essentiële randvoorwaarden
op dit gebied en (zakelijke) haalbaarheid
noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor uniforme,
algemeen erkende en geaccepteerde regels en
afspraken en toetsing. In dit kader is de CO2
Prestatieladder ontstaan die naast de rol van onafhankelijke, objectieve certificatienorm inmiddels
ook is uitgegroeid tot een zakelijke ‘license to operate’ en dito benchmark. Certificering volgens de
CO2 Prestatieladder kan bovendien een concreet economisch voordeel opleveren in de vorm van
maximaal 10% fictieve korting op de aanneemsom bij aanbestedingen vanuit ProRail.

CO2 Prestatieladder
De certificatienorm CO2 Prestatieladder vormt een praktisch instrument om bedrijven die
deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot bewust CO2 handelen in de eigen bedrijfsvoering
en bij de uitvoering van projecten. In essentie draait het om de vraag hoe bedrijven hun eigen CO2
uitstoot en die van hun leveranciers inzichtelijk kunnen maken en voortdurend te zoeken naar
mogelijkheden om uitstoot terug te dringen. De nadruk ligt hierbij op aspecten als energiebesparing,
efficiënt gebruik van materialen en toepassing van duurzame energie.

Toepassingsgebied
Oorspronkelijk door ProRail in 2009 ontwikkeld als
selectiecriterium en benchmark voor toeleveranciers in
de spoorsector, is de CO2 Prestatieladder tussentijds
breder toepasbaar geworden voor aanbieders in andere
sectoren. De norm wordt inmiddels ook toegepast door
Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst, gemeenten en
andere (semi)overheidsinstellingen en vindt haar weg naar
uiteenlopende sectoren.

Norminhoud
De norm is gebaseerd op het van oorsprong Amerikaanse Capability Maturity Model dat beoordeelt
op welk niveau een organisatie zich bevindt in haar ontwikkeling. De CO2 Prestatieladder
onderscheidt 4 invalshoeken en kent 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Voor elke invalshoek
is per niveau is een vaste set van eisen gedefinieerd en vastgelegd in de norm. Het uiteindelijke
certificatieniveau wordt bepaald door de invalshoek met de laagste score.
• invalshoek A: inzicht in de eigen CO2 uitstoot
•	invalshoek B: CO2 reductie (de ambitie waaraan men zich verbindt)
•	invalshoek C: transparantie (communicatie over de CO2 prestaties. reductiedoelstellingen,
initiatieven)
•	invalshoek D: participatie ( deelname aan initiatieven met bijvoorbeeld collega-bedrijven,
NGO’s, overheid, branche organisaties e.d. m.b.t. CO2 reductie)
Het niveau dat een bedrijf kan bereiken in de vermindering van CO2 uitstoot vertaalt zich in een
‘gunningsvoordeel’ bij aanbestedingen. Hoe hoger het niveau van certificering, hoe meer voordeel
het bedrijf krijgt toegewezen bij het beoordelen van haar voorstel voor aanbesteding van een
specifiek project (hetgeen kan oplopen tot 10% van het inschrijvingsbedrag).

Certificatietraject
Het certificatietraject van het schema is geënt op
een uitvoeringsmethodiek met een vaste cyclus van
3 jaar. Certificering bestaat uit een vooronderzoek
(‘initial audit’) en een toetsingsonderzoek (‘main
audit’), gevolgd door jaarlijkse tussentijdse
onderzoeken (‘surveillance audits’). Na 3 jaar
vindt een herbeoordeling plaats dat fungeert als
start voor een nieuwe 3-jarige certificatiecyclus.
Bedrijven die gecertificeerd willen worden conform
de CO2 Prestatieladder bepalen zelf hun ‘instap’
niveau.

Aanvullende certificatienormen
De CO2 Prestatieladder is opgezet als een bedrijfsmanagementsysteem en als zodanig direct
verwant aan (inter)nationale normen die dezelfde structuur kennen. Daarmee is deze norm geschikt
om gecombineerd te worden met normen zoals bijvoorbeeld ISO 14001 (milieu), ISO 50001 (energie)
of de MVO Prestatieladder (maatschappelijk verantwoord ondernemen) al naar gelang behoefte en
noodzaak.

Méér informatie?
Aanvullende informatie over de inhoud en toepassingsmogelijkheden van de CO2 Prestatieladder is
op aanvraag verkrijgbaar via de afdeling Verkoop van Bureau Veritas Certification. Via de website van
schemabeheerder- en toezichthouder SKAO (www.skao.nl) kan desgewenst ook nadere informatie
worden ingewonnen over de CO2 Prestatieladder.
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