
Amsterdam - 16 Maart 2011 Een uitgave van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder 2.0 ?

Samen zorgen voor minder CO2

CO2-PRESTATIELADDER©

CO2-PRESTATIELADDER©



2

DE CO2-PRESTATIELADDER 2.0 

Inleiding

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan 

aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering  

en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing,  

het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. 

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor  

aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en 

andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen.

Versie 2.0

Daarom is versie 2.0 van de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Daarin is de ladder 

breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. Zo sluit 

de ladder nu beter aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. 

Ook hebben de ervaringen uit het eerste jaar geleid tot verbeteringen en 

verduidelijkingen.

Uitgangspunten

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke 

uitgangspunten:

• maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie; 

•  minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en 

voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of 

productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van 

bedrijfsvoering en product. 

De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen 

ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere 

energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.



3

De ladder in het kort

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en 

die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen 

projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die 

maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis  

transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke 

partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk 

verder terug te dringen. 

Inzet wordt beloond

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk 

instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument 

wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe 

aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden 

gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een 

concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting 

op de inschrijfprijs.

 

Jacqueline Cramer

hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht 

lid bestuur Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

tevens voorzitter Adviesraad

“De ladder is een belangrijke aanvulling op het duurzaam inkopen beleid van de overheid. 

Het is bij complexe aanbestedingen namelijk niet mogelijk om te werken met simpele 

prestatie-eisen. De ladder maakt het mogelijk om benchmarks te ontwikkelen. Dat stimuleert 

bedrijven om de lat steeds hoger te leggen.”
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Fragmentatie voorkomen

De CO2-Prestatieladder is in eerste instantie ontwikkeld ten behoeve van ‘bouw en 

infra’. Het instrument zal echter in toenemende mate ook worden ingezet in andere 

sectoren, zoals bijvoorbeeld de ICT. Daarvoor is coördinatie en afstemming wenselijk. 

Fragmentatie dient voorkomen te worden. Anders dreigt immers het gevaar van 

verwatering, wanneer iedere sector en ieder type aanbesteder ‘enthousiast’ zijn eigen 

variant van de CO2-Prestatieladder gaat ontwikkelen. Dat zou ten koste gaan van de 

brede toepasbaarheid van de ladder en bovendien onduidelijk en verwarrend zijn voor 

bedrijven die hun ladderscore willen laten certificeren.

Ook in andere sectoren

Daarom is de ladder zó ontwikkeld dat het kernconcept generiek toepasbaar is - 

ook binnen andere sectoren - en de uitwerking/toepassing per sector kan worden 

toegespitst. Daartoe zullen in overleg met de verschillende sectoren branchegerichte 

toelichtingen per sector worden ontwikkeld. 

Die toelichting dient de ladder per sector ‘op maat’ toepasbaar te maken. 

Daarbij geldt het internationale Green House Gas Protocol als logisch vertrekpunt. 

Informatie over branchegerichte toelichtingen zal te vinden zijn op de website van de 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: www.skao.nl

Evenals bij de bouw zal aansluiting worden gezocht bij bestaande (ISO) normen. 

Bovendien zal - waar mogelijk - zinvol gebruik worden gemaakt van bestaande 

instrumenten, zoals bijvoorbeeld DuboCalc, GreenCalc en dergelijke, ter 

onderbouwing van de ladderprestatie.
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Wat maakt de CO2-Prestatieladder anders?

1-  Het is een initiatief uit de markt 

2-  De ladder vraagt dan ook geen subsidie of overheidsinzet 

3-  De ladder concentreert zich niet op criteria/regels, maar op ambitie/creativiteit/innovatie 

4-  De ladder vermindert bureaucratie en bevordert eigen initiatief 

5-  Focus op CO2-reductie betekent voor veel bedrijven een sprong vooruit op meer vlakken 

6-  CO2-bewuste bedrijfsvoering loopt integraal mee in vaak complexe aanbestedingen 

7-  Het instrument heeft impact op zowel aanbesteders als opdrachtnemers en ketenpartners 

8-  Het stimuleert bedrijven tot het kennen, begrijpen en beperken van hun CO2-uitstoot 

9-  Het stimuleert structurele, sturende dialoog met maatschappelijke organisaties/overheden 

10- Het beloont positieve inspanning, ook bij een lage startpositie: de reductie telt namelijk 

11- De invloed van de ladder betreft zowel producten als productie en bedrijfsvoering 

12- De ladder bevordert en beloont het delen van gevonden oplossingen en vernieuwing 

13- De ladder bevordert en beloont samenwerking met bedrijven, ngo’s en overheden 

14- Er valt echt wat te verdienen voor bedrijven die CO2-reductie serieus nemen 

15- Het initiatief is ook inzetbaar is voor aanbestedingen in andere sectoren en branches 

16- De ambities van de ladder groeien mee met verbeterende CO2-prestaties in de bedrijfstak 

Patrick Buck

directeur Projecten ProRail BV

voorzitter Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

“ProRail heeft de CO2-Prestatieladder ontwikkeld omdat we de ambitie van bedrijven centraal 

willen stellen. De ladder schrijft niet voor, maar daagt uit en beloont. Daarmee stimuleert de  

ladder innovatie. Wij merken dat deze aanpak wordt gewaardeerd door het bedrijfsleven.”
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Yvo de Boer

KPMG, oud-secretaris-generaal UNFCCC

lid bestuur Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

“De ladder sluit aan bij internationale ontwikkelingen. Het instrument laat zien dat het internationale 

bedrijfsleven soms harder loopt dan de meeste overheden. Overal in de wereld maken bedrijven 

carbon footprints en laten ze zichzelf - en hun producten en diensten - certificeren volgens het 

internationale Green House Gas Protocol. Het is positief dat opdrachtgevers de bedrijven die hierin 

voorop lopen voordeel bieden. Daarmee loopt Nederland als land ook internationaal voorop.”

HOE WERKT DE LADDER?  

Oplopend voordeel bij aanbesteding

De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van  

CO2-reductie. Net als de eerste versie van de ladder, kent ook versie 2.0 van de  

CO2-Prestatieladder vijf treden c.q. vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. 

Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe groter het voordeel 

dat men krijgt bij aanbesteding van een project. 
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De vijf treden van de ladder

De vijf niveaus/treden waarop een bedrijf gecertificeerd kan worden zijn als volgt gedefinieerd:

De CO2 -Prestatieladder

5

4

3

2

1
Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht en beschikt over 

een lijst potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf 

communiceert intern op ad hoc basis over haar beleid m.b.t. energiebesparing en 

duurzame energie en is op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van 

CO2-reductie.

Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht en heeft een 

kwalitatieve doelstelling geformuleerd voor energiebesparing en duurzame energie.  

Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en neemt passief  

deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Het bedrijf beschikt over een officiële CO2-emissie-inventaris die volgens de ISO (of GHG) 

standaard is opgesteld en door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Het bedrijf 

beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen (scope 1 en 2) CO2-uitstoot.  

Het communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en neemt actief deel 

aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Het bedrijf heeft haar ketenemissies op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee 

relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve 

doelstellingen voor haar ketenemissies. Het bedrijf onderhoudt een dialoog met 

belanghebbenden (overheden en maatschappelijke organisaties) en kan aantonen dat zij 

initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar belangrijkste leveranciers. 

Het bedrijf toont aan dat de geformuleerde doelstellingen zoals geformuleerd op niveau 

3 en 4 worden gerealiseerd. Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2-

reductieprogramma van - of met - overheid of maatschappelijke organisatie en kan 

aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieproject.

Niveau – Certificeringschema (globaal)
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Vier invalshoeken

Bij het beoordelen van de CO2-prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf 

scoort. Daarbij wordt vanuit vier invalshoeken gekeken; zelfinzicht, reductie-commitment, 

transparantie en samenwerking. Iedere invalshoek heeft zijn eigen weging:

Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde 

trede op de ladder. Deze certificering gebeurt op basis van het certificeringschema 

van de CO2-Prestatieladder. 

Hoe hoger de trede waarop het bedrijf gecertificeerd wordt, hoe aantrekkelijker de 

voorwaarden waaronder het bedrijf kan offreren in het aanbestedingsproces. 

Voor de toelichting op de beoordelingsmethode en het certificeringschema van de 

ladder verwijzen wij hier graag naar het Handboek CO2-Prestatieladder.

Code Invalshoek Weegfactor

 A Inzicht (in de eigen CO2-uitstoot) 40% 

 B CO2-reductie (de ambitie waaraan men zich committeert) 30% 

 C Transparantie (hoe communiceert men daarover intern en extern) 20%

 D Samenwerking met collega-bedrijven op het gebied van CO2-reductie 10%

Het Handboek

Het Handboek CO2-Prestatieladder beschrijft in detail de beoordelingsmethodiek, het 

certificeringschema en bijbehorende auditchecklijsten, inclusief toelichting. De Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen is eigenaar en beheerder van het 

certificeringschema. Op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 

Ondernemen staat altijd de laatst gepubliceerde - en dus geldende - versie van het Handboek.   

Het Handboek bevat daarnaast alle informatie over het certificeringsproces, de begrippenlijst, 

het reglement en de te gebruiken conversiefactoren.

Het Handboek is gratis te downloaden op www.skao.nl 
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Het CO2-Bewust Certificaat

Elk bedrijf inventariseert zijn eigen CO2-prestaties aan de hand van het 

certificeringschema en de auditchecklijsten. Vervolgens verifieert een Certificerende 

Instelling (CI) de opgaven op basis van door het bedrijf aangereikte informatie zoals 

technische rapporten, beleidsrapporten, verslagen, jaarverslagen e.d. De CI toetst de 

bedrijfsinventarisatie, stelt het bereikte niveau c.q. de laddertrede vast en reikt het 

overeenkomstige CO2-Bewust Certificaat uit.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen accepteert  

hiervoor alle certificerende instellingen met een NEN ISO-14065 accreditatie.  

Een overgangsregeling is opgenomen in het hoofdstuk Bevoegdheidregeling van  

het Handboek.

Wanneer een bedrijf een offerte uitbrengt bij een aanbestedende instantie, stuurt 

het bedrijf een kopie van zijn certificaat mee. Dat geldt voor alle bedrijven die deel 

uitmaken van de desbetreffende aanbestedingsprocedure en in aanmerking willen 

komen voor gunningvoordeel: van adviesbureau tot bouwbedrijf.

Nico de Vries

voorzitter raad van bestuur Koninklijke BAM Groep NV

lid bestuur Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

“Duurzaamheid is niet meer weg te denken in het bedrijfsleven. We moeten en kunnen 

veel zuiniger omgaan met energie en materialen. Of we het nu doen voor het klimaat, 

de wereldwijde bevolkingsgroei of de enorme groei van China. De ladder stimuleert tot 

energiebeheer en innovatie, zowel binnen het bedrijf als in de keten. Voor BAM zijn deze 

zaken vanzelfsprekend.”
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Voordeel bij gunning

De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een 

‘gunningvoordeel’. Hoe hoger de trede c.q. het niveau op het certificaat, hoe meer 

voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie 

bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder. 

Bij gunning op basis van “de laagste prijs” betekent dit gunningvoordeel een fictieve 

korting op de inschrijfprijs. Bij gunning op basis van “de meest economische 

aanbieding” wordt de prijscomponent in de score met het percentage van het 

gunningvoordeel aangepast. De gekozen benadering blijkt per aanbesteding uit de 

aanbestedingsdocumenten van de desbetreffende aanbesteder.

Vaak neemt een samenwerkingsverband van bedrijven deel aan een aanbesteding.  

In dat geval is het niveau van het bedrijf met de laagste score op de  

CO2-Prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel voor de gehele groep.

De CO2-Prestatieladder en Europa

Op grond van de Europese aanbestedingsregels mogen bij aanbesteding alleen zogeheten EMVI-

eisen gesteld worden. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Daarom kent 

versie 2.0 van de CO2-Prestatieladder niet alleen eisen voor het CO2-Bewust Certificaat voor het 

bedrijf, maar ook EMVI-projecteisen die hieraan inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Met versie 2.0 

kunnen (overheids)organisaties bij de aanbesteding van een project een pakket EMVI-eisen stellen 

dat volledig aansluit bij de eisen van de CO2-Prestatieladder. Een inschrijvend bedrijf kan dus 

aangeven aan deze eisen te willen voldoen. Wanneer een bedrijf echter een CO2-Bewust Certificaat 

heeft, dan geldt dat als bewijs dat het bedrijf bij de uitvoering van projecten op het gecertificeerde 

niveau aan deze eisen voldoet.

Een bedrijf kan dus kiezen om (a) alleen voor een of meer projecten te voldoen aan de  

EMVI-eisen  - bijvoorbeeld omdat het als buitenlands bedrijf toch in een Nederlandse aanbesteding 

wil meedingen - of (b) om zich eenmalig als bedrijf te laten certificeren. 
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DE ORGANISATIE VAN DE 
CO2-PRESTATIELADDER

Op 16 maart 2011 heeft initiatiefnemer ProRail de CO2-Prestatieladder 

verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. 

Deze Stichting is verantwoordelijk voor alle zaken de ladder betreffende: het gebruik, 

de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van 

deelnemende sectoren e.d.

Uitgangspunt is dat alle gebruikers van de ladder (zowel aanbesteders als 

opdrachtnemers) er belang bij hebben dat er sprake blijft van één effectieve  

CO2-Prestatieladder en één branchegerichte, consistente toelichting per sector.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 
heeft de volgende doelstellingen:

 1- Het beheer en de doorontwikkeling van de CO2-Prestatieladder

 2-  Het creëren van draagvlak bij marktpartijen en maatschappelijke organisaties voor de 

benadering en de werkwijze van de CO2-Prestatieladder

  3-  Het bevorderen en faciliteren van een effectieve dialoog tussen bedrijven en maatschap-

pelijke organisaties over klimaatvriendelijk ondernemen gericht op concrete CO2-reductie

 4-  Bevordering van de ontwikkeling van sectorbrede CO2-reductieprogramma’s door 

participerende bedrijven en de actieve deelname daaraan

 5- Het bevorderen van breed gebruik van de CO2-Prestatieladder in meerdere sectoren

Jan Hendrik Dronkers

directeur-generaal Rijkswaterstaat

lid bestuur Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

“Het is belangrijk om samen te komen tot één helder instrumentarium voor duurzaam inkopen in 

de GWW. De CO2-Prestatieladder en DuboCalc vullen elkaar uitstekend aan. Wij zijn er daarbij van 

overtuigd dat de ladder voor alle betrokkenen een investering vraagt die zichzelf terugverdient.” 



12

Bestuur, Adviesraad en CCD

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen heeft een 

Bestuur, een Adviesraad en een Centraal College van Deskundigen. 

Het Bestuur ziet toe op de onafhankelijkheid, de kwalitatieve ontwikkeling, 

de exploitatie, de organisatie en de promotie van de ladder. Het Bestuur is 

breed samengesteld uit aanbesteders, het bedrijfsleven, de wetenschap en 

maatschappelijke organisaties. 

De Adviesraad adviseert het bestuur over de inhoud en toepasbaarheid van 

de ladder. De raad draagt bovendien relevante nieuwe ontwikkelingen en 

onderwerpen aan. Zo bewaakt de raad de inhoudelijke doelstellingen en 

relevantie van de ladder ten behoeve van  praktische toepasbaarheid en 

concrete vermindering van CO2-emissies in de keten. De Adviesraad bestaat 

uit wetenschappers, mensen uit de praktijk, de overheid en maatschappelijke 

organisaties. 

Het Centraal College van Deskundigen (CCD) is operationeel beheerder van de 

ladder. Het CCD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het 

certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de  Certificerende 

Instellingen. 

Jan Kamminga

voorzitter ondernemersorganisatie FME-CWM 

lid bestuur Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

“Ook de technologische industrie is positief over de ladder. Aandacht voor energiebesparing, 

duurzame energie en de zorgvuldige omgang met materialen is vanzelfsprekend geworden.  

De keuze om inspanningen te belonen spreekt ons aan. Het is wel belangrijk om ook het  

midden- en kleinbedrijf zorgvuldig mee te nemen in deze ontwikkeling. Ook voor hen moet de 

inspanning in verhouding staan tot het resultaat.”



13

Taken van de stichting 

Met betrekking tot het certificeringproces heeft de stichting de volgende taken:

1 Beheer en aanpassingen van het certificeringschema;

2  Begeleiding van de ontwikkeling en vervolgens vaststelling van 

branchegerichte toelichtingen;

3 Aangaan van overeenkomsten met Certificerende Instellingen;

4  Realiseren van erkenning van de ladder door de Raad van Accreditatie als 

officieel keurmerk;

5  Accreditatie van Certificerende Instellingen, totdat de Raad van Accreditatie 

dit overneemt; 

6  Publicatie – op haar site – van alle geaccrediteerde Certificerende 

Instellingen;

7  Afstemming met de Certificerende Instellingen t.b.v. optimalisatie en 

consistentie.

Met betrekking tot ondersteuning van bedrijven heeft de stichting de volgende taken:

1 Het stimuleren van het gebruik van de ladder door bedrijven;

2  Het bevorderen van deskundige trainingen en opleidingen t.b.v. 

ladderparticipatie;

3  Op de site presenteren van certificeringschema, Handboek en branchegerichte 

toelichtingen;

4 Op de site ontsluiten van relevante kennis, dialoogverslagen en relevante links;

5  De helpdesk-functie (t.b.v. toelichting op het Handboek) voor aanbesteders  en 

bedrijven;

6 Publicatie op de site van alle gecertificeerde bedrijven; 

7  Publicatie van sector- en keteninitiatieven en CO2-reductieprogramma’s i.s.m. 

overheden en NGO’s. 



14

Alle betrokkenen dragen financieel bij

De CO2-Prestatieladder is een initiatief uit de markt. De ladder wordt dus niet 

gedragen door subsidie of overheidsinzet. Het principe van de ladder is dat alle 

betrokken bedrijven en organisaties de ladder gezamenlijk financieren en naar rato 

bijdragen in de kosten van de ladder. Daaruit worden ondermeer betaald: de site, de 

helpdesk, de doorontwikkeling, de begeleiding van initiatieven, het beheer van het 

certificeringschema en de stichting.

Actief werken met de CO2-Prestatieladder vraagt dus altijd een bescheiden bijdrage 

aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: een stichting 

zonder winstoogmerk, die per 16 maart 2011 eigenaar, beheerder en promotor is van 

de CO2-Prestatieladder. Met deze bijdragen worden de kosten van de ladder gedekt. 

De gevraagde bijdragen zullen zo laag mogelijk gehouden worden.

Wie dragen bij? Alle bedrijven en organsaties die de ladder actief gebruiken (1) 

als instrument om aan te besteden, (2) als instrument om zelf op gecertificeerd te 

worden of (3) als instrument om op andere manieren zakelijk actief mee te zijn (zoals 

advisering, opleidingen, onderzoek, certificering e.d.). Hiermee dient het gebruik van 

de CO2-Prestatieladder voldoende inkomsten te genereren om de ladder ook in de 

toekomst scherp en toepasbaar te houden. 

De inkomsten van de stichting zullen derhalve bestaan uit:

• Bijdragen van de aanbestedende organisaties;

•  Contributie van alle ondernemingen die zich laten certificeren (omzetafhankelijk);

•  Afdrachten van Certificerende Instellingen, per afgegeven certificaat en per 

jaarlijkse toetsing;

•  Afdrachten van bedrijven die betaalde diensten en producten aanbieden rond de 

ladder.

Op de site van de stichting staan de tarieven en worden alle bedrijven en organisaties 

vermeld die middels contributies en afdrachten financieel bijdragen aan de stichting.
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Het Bestuur

In het Bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 

hebben de volgende personen zitting:

Patrick Buck  directeur Projecten ProRail (voorzitter)

Jan Hendrik Dronkers directeur-generaal Rijkswaterstaat

Nico de Vries  voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep NV

Jacqueline Cramer hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht (voorzitter Adviesraad)

Yvo de Boer  KPMG en oud-secretaris-generaal van het UNFCCC

Jan Kamminga  voorzitter ondernemersorganisatie FME-CWM

Frits Strietman  bestuurder HIER Klimaatbureau (dagelijks bestuur)

De Adviesraad

In de Adviesraad van de stichting hebben de volgende personen zitting:

Jacqueline Cramer  hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht (voorzitter)

Hans van der Vlist oud-secretaris-generaal ministerie VROM

Age Vermeer  divisiedirecteur Infra Dura Vermeer

Tjerk Wagenaar  directeur Stichting Natuur en Milieu

Kornelis Blok  hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht

Guido Biessen  directeur Beleid ondernemersorganisatie FME-CWM

Frits Strietman

bestuurder HIER Klimaatcampagne

lid bestuur Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

“De ladder is echt vernieuwend: bedrijven worden gevraagd hun eígen CO2-ambitie te 

laten certificeren, om zélf de dialoog met de samenleving aan te gaan, om transparant te 

communiceren over hun aanpak en om actief samen te werken met andere bedrijven en 

organisaties. Vier maal nieuw. En dat allemaal als initiatief vanuit de markt. Dat stemt optimistisch. 

De noodzakelijke versnelling van CO2-reductie vereist dit soort ‘out of the box’ denken!”



Meer informatie

Graag verwijzen wij u naar de website www.skao.nl voor informatie over 

ondermeer de volgende onderwerpen:

• De CO2-Prestatieladder;

• De meest recente versie van deze brochure;

• Het Handboek CO2-Prestatieladder;

• Een overzicht van gecertificeerde bedrijven;

• Tarieven en gevraagde bijdragen.

Met dank aan
 

De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail BV, met bijdragen van 

KPMG Sustainability en CCI (Carbon Constraint Initiatives). 

Versie 2.0 van de CO2-Prestatieladder is doorontwikkeld door ProRail, 

Rijkswaterstaat, het HIER Klimaatbureau, KPMG Sustainability en CCI, 

mede gebaseerd op de adviezen van Certificerende Instellingen op basis 

van de ervaringen tot op heden.

Hamburgerstraat 28A

3512 NS Utrecht

030-2348212

info@skao.nl

www.skao.nl

Aan de teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de 
eisen waaraan voldaan moet worden om een CO2-Bewust Certificaat te kunnen verwerven of 
behouden.


