
8 PROJECTUITVOERING
De opdrachtnemer voert 
het project uit. Hij richt het 
project in zodat hij voldoet aan 
de eisen van het ambitieniveau 
en houdt hiertoe een project
dossier bij. Eventueel 
voeren opdrachtgever en 
opdrachtnemer een dialoog 
over CO2reductie in het 
project. Het projectdossier en 
de dialoog staan toegelicht in 
hoofdstuk 4.

9 AANTONEN VAN HET 
AMBITIE NIVEAU
Neem de projectverklaring of 
een CO2-bewust Certificaat 
in ontvangst waarmee de 
opdrachtnemer aantoont 
dat aan het afgesproken 
ambitieniveau is voldaan. Bij 
langlopende projecten moet 
de opdrachtnemer binnen 
één jaar na gunning aantonen 
dat het afgesproken ambitie
niveau gerealiseerd is en 
vervolgens gedurende de 
looptijd van het project is 
vastgehouden. Bij projecten 
met een looptijd korter dan 
één jaar moet bij oplevering 
voldaan worden aan het 
afgesproken ambitieniveau. 
De beoordeling van het 
ambitieniveau ligt in beide 
gevallen bij een externe en 
onafhankelijke partij: een 
Certificerende Instelling.

10 SANCTIE
Leg ingeval een bedrijf geen 
bewijs kan overleggen de 
sanctieregeling op die in 
de aanbestedingsstukken 
zijn bepaald.

UITVOERING

DE BELANGRIJKSTE STAPPEN 
VOOR HET TOEPASSEN VAN 

DE CO2-PRESTATIE LADDER IN 
AANBESTEDINGEN ZIJN:

HOE WORDT DE CO2-PRESTATIELADDER
TOE GEPAST IN AANBESTEDINGEN?

1 BELEIDSKADER 
AANBESTEDENDE DIENST
Stel een ambitie en 
beleidskader op, gericht op 
CO2reductie.

2 AFWEGING INZET 
CO2-PRESTATIELADDER
Maak per aanbesteding een 
afweging of de inzet van de 
CO2Prestatieladder zinvol is 
voor het specifieke project.

BELEID

6 GUNNING
Beoordeel de inschrijvingen 
en weeg hierbij het gunning
voordeel mee. Het aangegeven 
ambitieniveau correspondeert 
met de hoogte van het 
gunningvoordeel. Gun het 
project aan de inschrijver 
met de Beste Prijs 
Kwaliteit Verhouding.

3 VOORBEREIDEN VAN DE 
AANBESTEDING
Bereid de aanbesteding met 
inzet van het BPKVcriterium 
CO2Prestatieladder voor, 
neem de betreffende teksten 
op in de aanbestedings
stukken en bepaal de hoogte 
van het gunningvoordeel.

7 CONTRACT AFSLUITEN
Sluit het contract af met de 
winnende inschrijver. Het door 
de inschrijver aangeboden 
ambitieniveau is onderdeel 
van het contract en moet 
gerealiseerd worden.

4 PUBLICATIE VAN DE AAN-
BESTEDING
Publiceer de aanbesteding 
met het gunningscriterium 
CO2Prestatieladder en geef 
hierbij aan dat er wordt 
gestuurd en beloond op CO2
reductie.

5 INSCHRIJVING
Ontvang de inschrijvingen. 
Inschrijvers geven hierbij het 
ambitieniveau op dat zij in het 
project gaan realiseren. Op 
het moment van inschrijven 
hoeven bedrijven nog niet 
in bezit te zijn van een 
CO2bewust Certificaat 
of projectverklaring.

AANBESTEDING


