
Dit onderwerp gaat over de vraag of de huidige aanpak binnen de CO2PL past bij wat we 
willen bereiken: een klimaatneutrale samenleving. Het gaat ook over de vraag of er inmiddels, 
gezien de tijdgeest, niet meer mogelijk en nodig is: zowel met het instrument als geheel (alle 
eisen, alle invalshoeken en zowel als aanbestedingsinstrument en als CO2-
managementsysteem), als hoe we met het ambitieniveau in de reductiedoelstellingen 
omgaan. 26,07 cm113,82 cm

Thema’s die hierbij kunnen spelen zijn: 
• Aansluiten bij klimaatbeleid: Hoe wordt bereikt dat de ambitie van de CO2PL nog beter 

aansluit bij internationale (klimaat)beleidsontwikkelingen en -doelstellingen, zoals het 
VN-Klimaatakkoord van Parijs of EU-beleid (de Green Deal);

• Ambitie van de reductiedoelstellingen: Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de 
reductiedoelstellingen van certificaathouders, afhankelijk van het Ladderniveau, in lijn 
zijn met (internationaal en nationaal) klimaatbeleid (bijvoorbeeld 55% in 2030 en nul 
uitstoot in 2050);

• Doelgroep: Wat moet de beoogde doelgroep van de CO2PL zijn. Dit kan, zoals nu het geval 
is, een hele brede doelgroep zijn: alle bedrijven en overheden, koplopers en starters met 
CO2-reductiebeleid. Of juist een beperktere doelgroep: zoals alleen starters of juist 
ambitieuze koplopers en bijvoorbeeld meer of juist minder sectoren en organisatietypes.

Dit onderwerp gaat over de invulling van wat bedrijven moeten doen met hun scope 3 
emissies op hun projecten met gunningvoordeel. Met het nieuwste Handboek (versie 3.1) is de 
impact op projecten voor scope 1 en 2 vergroot, maar er zijn nog steeds weinig expliciete 
eisen voor projecten op scope 3. Er zijn wel meerdere afgeleide eisen voor scope 3 op 
projecten, maar deze kunnen verschillend geïnterpreteerd worden. Zo is het soms onduidelijk 
of bij de emissie-inventaris (eis 3A) voor grote bedrijven op niveau 4 en 5 ook de scope 3 
emissies op projecten betrokken moeten worden en welke emissies dit dan precies zijn. 
Naast verduidelijking zou ook verscherping overwogen kunnen worden, aangezien er enerzijds 
meer mogelijk is met (emissie)registratie en anderzijds de wens om meer inzicht te hebben 
op alle emissies op projectniveau is toegenomen.

Dit onderwerp gaat over het vergroten van het inzicht in de impact van de Ladder op zowel 
organisatie- als projectniveau via aanpassingen in de publicatieplicht. Over de positieve 
impact van de Ladder is al veel bekend, maar er is altijd ruimte voor nog meer inzicht, zowel 
kwantitatief (bijv. in tonnen gereduceerde CO2-uitstoot) als kwalitatief (bijv. in veranderde 
processen/cultuurverandering). Dit inzicht kan via aanpassingen in de publicatieplicht in het 
Handboek vergroot worden door bijv. te zorgen dat (andere en/of aanvullende) data en 
informatie: 
• meer uniform en in een bruikbaar bestandsformaat (geen pdf) worden opgesteld: zo 

wordt beoordeling door de CI en analyse van data beter mogelijk;
• meer gedeeld worden met bijv. SKAO, opdrachtgevers en/of de buitenwereld: zo wordt 

transparantie en inzicht vergroot.

Dit onderwerp gaat over het Handboek nog beter aansluiten bij actuele beleidsontwikkelingen 
(incl. wet- en regelgeving) gericht op energiebesparing en CO2-reductie. Voorbeelden van 
dergelijke beleidsontwikkelingen in Nederland zijn de verbreding van nationaal beleid gericht 
op energiebesparing naar CO2-reductie, de ontwikkeling van de normering personenmobiliteit 
als gevolg van het Klimaatakkoord, de afloop van MJA3-convenanten energiebesparing (eind 
2020) en de (Informatieplicht van de) Erkende maatregellijst. Om acceptatie van 
Laddercertificering als bewijs (lees: vrijstelling) te laten gelden voor dergelijke (mogelijke) 
verplichtingen, zoals nu bij de EED-audit al het geval is, zijn wellicht aanpassingen nodig in 
de eisen en/of systematiek. Hierbij hebben we aandacht voor het feit dat bovenstaande 
beleidsontwikkelingen specifiek voor Nederland zijn.

Dit onderwerp gaat over het verduidelijken en mogelijk aanpassen van de boundarybepaling, 
vooral in relatie tot het GHG-Protocol en in relatie tot projectentiteiten. De boundarybepaling
is de eerste stap in het certificeringsproces en bepaalt waarover de beoordeling gaat en waar 
een certificaat iets over zegt. Het moet ervoor zorgen dat duidelijk is welke emissies horen 
bij de certificaathouder en wat scope 1, 2 en 3 is. De belangrijkste punten hierbij betreffen:
• Het verduidelijken van de boundarybepaling in relatie tot het GHG-protocol.
• Het GHG-Protocol hanteert een onderscheid tussen organizational- en operational

boundary. Het begrip operational boundary komt momenteel niet voor in de Ladder en 
kan mogelijk interessant zijn om toe te voegen.

• Projectentiteiten, die vaak tijdelijk worden opgericht voor grote (bouw)projecten, kunnen 
op verschillende manieren meegenomen worden in de boundary. Een vergelijkbare 
situatie doet zich voor bij entiteiten van overheden waar zeggenschap gedeeld wordt, 
zoals bij verbonden partijen van gemeenten. Stroomlijning kan wenselijk zijn.

Dit onderwerp gaat over de structuur waarop de huidige Ladder opgebouwd is en over de 
verschillende manieren waarop de Ladder nog beter en gebruiksvriendelijker kan worden. De 
belangrijkste thema’s hierbij zijn:
• De huidige structuur van de Ladder. Deze bestaat nu uit 4 algemene eisen, 4 

invalshoeken en 5 Ladderniveaus, waarbij op elk niveau aan de eisen uit de onderliggende 
niveaus voldaan moet worden. De ontvangen signalen hierbij zijn het ontbreken van 
certificaten op niveau 1, 2 en (enigszins) 4 en de discussie rond ambitie (Paris proof).

• Bij de doorontwikkeling kan er gekeken worden of de structuur van het Handboek kan 
aansluiten bij het raamwerk voor managementsystemen van de ISO, de harmonized
structure (voorheen High Level Structure) en andere internationale normen;

• Taalgebruik, schrijfstijl en het eenduidig formuleren van eisen. Een kort en bondig 
beschreven Handboek in heldere taal kan bijdragen aan de leesbaarheid en aan de 
kwaliteit van de externe audit. Het feit dat de CO2PL een geaccrediteerd systeem is en 
er externe audits plaatsvinden maakt dat het geen vrijblijvend systeem is. Mogelijk zijn er 
kansen om dit verder te versterken door eisen nog eenduidiger te formuleren.

• Digitalisering. Het gaat hierbij om mogelijkheden voor het digitaliseren van het 
auditproces (bijv. door meer remote auditing), rapportage- en monitoringtools en de 
mogelijkheden van een digitaal Handboek. De reikwijdte van deze digitale omgeving kan
variëren.

Dit onderwerp gaat over de criteria die bepalen in welke groottecategorie een 
certificaathouder valt en de gevolgen daarvan. De belangrijkste thema’s hierbij zijn:
• De toewijzing van een organisatie aan de categorie klein, midden of groot heeft gevolgen 

voor eventuele vrijstellingen, de tijdsbesteding (via de auditdagentabel) en daarmee hoe 
goed en diepgaand een organisatie getoetst kan worden. Deze toewijzing is nu uitsluitend 
gebaseerd op CO2-uitstoot. Soms gaat dit voorbij aan de complexiteit van organisaties. 
Een mogelijkheid is om bijv. omzet of aantal FTE mee te laten wegen in de 
groottebepaling;

• Doordat de toewijzing van een organisatie aan een categorie enkel op CO2-uitstoot 
gebaseerd is, kunnen certificaathouders op niveau 3, die gekozen hebben voor volledig 
groene stroom, bij de certificering op een hoger niveau (4 of 5) vrijstellingen krijgen. Met 
name grotere organisaties met veel kantoorpanden kunnen op deze manier in een lagere 
categorie uitkomen dan je wellicht vanuit hun complexiteit zou verwachten. Het gebruik 
van (groene) elektriciteit gaat de komende jaren naar verwachting groter worden. Het is 
van belang hier nu naar te kijken.

• De Ladder hanteert voor de groottebepaling een onderscheid tussen uitstoot die 
plaatsvindt bij werkzaamheden in de categorie diensten óf werken/leveringen. Toewijzing 
van werkzaamheden is niet altijd duidelijk en soms voeren bedrijven werkzaamheden in 
beide categorieën uit. 

Dit onderwerp betreft energiebesparing (vooral in de vorm van elektriciteitsbesparing) in de 
Ladder en de rol van groene stroom daarbij. Omdat energiegebruik monitoren en 
energiebesparing met name op niveau 1 en 2 zitten is het soms onduidelijk dat dit ook op 
niveau 3 t/m 5 een rol moet spelen. Er moet tenslotte altijd aan de onderliggende niveaus 
voldaan worden. Het versterken van aandacht voor energiebesparing op alle niveaus van de 
Ladder kan wenselijk zijn. Bij elektriciteitsbesparing wordt dit versterkt doordat het 
elektriciteitsverbruik volledig vergroend (emissiefactor 0) kan worden met GvO’s voor 
Nederlandse groene stroom, waardoor het zicht hierop volledig verdwijnt. Een emissiefactor 0 
doet mogelijk geen recht (meer) aan het beperkte aandeel van een GvO in de kosten, 
opbrengsten en financiering van het produceren van groene stroom. Mogelijk is een 
toevoeging van de ‘location based’ benadering (naast de ‘market-based’ benadering) uit het 
GHG-Protocol het onderzoeken waard.

https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/SKAO_Auditdagentabel%201.1.pdf

