1 /4
Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

Aanbesteden
met de CO2Prestatieladder
Als inkoper kun je bij aanbestedingen
een bijdrage leveren aan CO2-reductie.
Daarmee help je je eigen organisatie
haar klimaatdoelstellingen te realiseren
en draag je bij aan het oplossen van het
klimaatprobleem. Wellicht zet je de CO2Prestatieladder al in bij aanbestedingen?
Af en toe of structureel. Hier kun je
lezen wat het effect is als jij de CO2Prestatieladder inzet.
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Power of
procurement
Een belangrijke reden voor bedrijven
om met de CO2-Prestatieladder aan
de slag te gaan, is het voordeel dat ze
ermee genieten bij aanbestedingen.
Inmiddels zetten inkopers bij meer dan
150 aanbestedende diensten de CO2Prestatieladder in bij aanbestedingen.
Door gunningvoordeel te geven aan
bedrijven die zich certificeren op de
CO2-Prestatieladder, krijgen bedrijven
die met ambitie en structureel CO2reduceren een grotere kans om de
aanbesteding te winnen.
Doordat inkopers de Ladder gebruiken bij aanbestedingen
zijn inmiddels meer dan 3000 organisaties gecertificeerd,
waaronder bedrijven in de GWW, ICT, facilitaire dienst
verlening, groenvoorziening en afvalsector. Dat laat zien
dat de Ladder breed inzetbaar is! En dat certificaat heeft
betrekking op zowel de bedrijfsvoering als projecten.
Organisaties met een certificaat voor de CO2-Prestatie
ladder reduceren twee keer zoveel CO2 als organisaties
zonder certificaat. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door
de Universiteit van Utrecht.

Wat gebeurt er op een
CO2-Prestatieladder project?
Zodra een bedrijf zich gaat certificeren, gelden de doel
stellingen en de eisen van de CO2-Prestatieladder voor
het gehele bedrijf inclusief zijn projecten! Dat houdt
onder andere in dat een gecertificeerd bedrijf inzicht
heeft in de energiestromen en emissies van het project
en een overzicht heeft van reductiemaatregelen. Een
gecertificeerd bedrijf moet de voortgang kunnen aantonen
met documentatie, ze kan ervoor kiezen om hiervoor een
apart projectdossier in te richten.
Inzicht geven in de prestaties en het CO2-bewustzijn is een
belangrijk onderdeel van de jaarlijkse audit, het bedrijf
deelt deze informatie dan ook met de Certificerende
Instelling. Het bedrijf is nog niet verplicht om deze
informatie met de opdrachtgever te delen, maar je kunt
er natuurlijk wel naar vragen! Vanaf Handboek 3.1 zijn
bedrijven wel verplicht om in ieder geval bij aanvang en bij
afronding van een project de opdrachtgever te informeren!
Sterk aan de CO2-Prestatieladder is dat je zelf als
aanbestedende dienst niet hoeft te controleren, want dat
doet de Certificerende Instelling voor je tijdens de audit.
Maar het is natuurlijk wel leerzaam en motiverend als je er
wel naar vraagt, je zult merken dat veel bedrijven juist graag
willen laten zien wat ze doen.

3 /4
Niveau 4

Niveau 3

Waarom aanbesteden met de
CO2-Prestatieladder?
•
•
•
•
•

Je stuurt op een positieve manier aan op
CO2-reductie in projecten door te stimuleren
en te belonen.
Je levert een relevante bijdrage aan het
oplossen van het klimaatprobleem.
Je neemt je verantwoordelijkheid op het
gebied van Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen (MVI).
Power of procurement: je zet de markt in
beweging door te belonen voor CO2-bewuste
uitvoering van projecten.
Je vertaalt de klimaatdoelstellingen van je
eigen organisatie door naar jouw projecten.
Ga naar handreiking

Het belang van structureel
aanbesteden met de
CO2-Prestatieladder
Als opdrachtgever bepaal jij per niveau van de
Ladder het gunningsvoordeel, aan dat niveau
moet het project haar hele looptijd voldoen!
Bedrijven die willen inschrijven en nog niet
bekend zijn met de Ladder, leren de Ladder
dankzij jou kennen en maken een afweging of
ze zich laten certificeren. En bedrijven met een
certificaat zullen in ieder geval hun best doen
dit certificaat te behouden, waardoor ze blijvend
hun ambitie en CO2-reductie aanscherpen.

Meer impact
maken
Met bijna 1.000 gecertifi
ceerde organisaties
wordt impact gemaakt.
Tegelijk zijn er nog
veel bedrijven zonder
certificaat en ongeveer
2/3 van de gecertificeerde
organisaties heeft een
certificaat op niveau 3.
Door de Ladder structureel
en/of breed in te zetten bij
aanbestedingen, zullen
meer bedrijven zich laten
certificeren of hun ambitie
naar boven bijstellen. Jij zit
aan de knoppen.
Niveau 2
Niveau 5

336

Niveau 4

39

Niveau 3

579

Niveau 2

3

Niveau 1

0
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Niveau 5
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De Ladder is naast een aanbestedings
instrument ook een geaccrediteerd
CO2-managementsysteem dat bestaat uit
vijf niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een
organisatie aan de slag met haar eigen
uitstoot. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook
werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de
keten en sector.
De systematiek van het CO2-management
systeem zorgt ervoor dat een gecertifi
ceerde organisatie continu haar ambities
bijstelt, zoekt naar verbeteringen, de
voortgang volgt en ook echt maatregelen
neemt. CO2-reductie komt in het DNA
van de organisatie en projecten, van
management tot werkvloer. Elke gecertifi
ceerde organisatie wordt jaarlijks geaudit
door een onafhankelijke en geaccrediteerde
Certificerende Instelling op ambitie en
continue verbetering. Zowel voor het bedrijf,
als voor zijn projecten en dus ook bij de
projecten die jij met de CO2-Prestatieladder
aanbesteedt. Zo kun jij er op vertrouwen dat
een bedrijf ook echt inspanningen levert en
blijft leveren. Ook als een bedrijf op niveau 5
is gecertificeerd!

Weetjes over
de Ladder
•
•
•
•

•

•
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De CO2-Prestatieladder
in het kort

1 tool, 1 taal: aanbesteden met de Ladder sluit aan bij
de Europese Aanbestedingswet
150 opdrachtgevers zetten de Ladder al in bij
aanbestedingen
Gebruikersvriendelijk, kant en klaar aanbestedings
instrument dat haar diensten bewezen heeft
Breed inzetbaar, terug te zien in het brede scala
aan organisaties met een certificaat, waaronder
bedrijven in de GWW, ICT, facilitaire dienstverlening,
groenvoorziening en afvalsector. En de overheid laat
zich steeds vaker certificeren.
De CO2-Prestatieladder is door de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)
benoemd als internationale Best Practice voor
duurzaam inkopen.
Bijna 1.000 certificaten en meer dan 150
aanbestedende diensten maken gebruik van de
Ladder. Voor een actueel overzicht van de cijfers en
gecertificeerde organisaties, kijk op onze website.
Bezoek website SKAO

Rond de Ladder
Naast de organisaties die zich laten certificeren,
spelen veel partijen een rol die samen ervoor
zorgen dat de ladder zijn werk doet: overheden
die aanbesteden met de ladder, certificerende
instellingen die de audits uitvoeren, de Raad voor
Accreditatie (RvA) voor de accreditatie van de
Ladder en SKAO met bestuur en Centraal College van
Deskundigen voor het beheer en ontwikkelen van de
Ladder. Een geaccrediteerd systeem dat waar maakt
waar het voor staat: CO2-reductie.

Over SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is
eigenaar van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik
en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt
SKAO voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij
bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.
Voor meer informatie, kijk op www.skao.nl of neem contact met ons op via
info@skao.nl of (030) 711 68 00

