
 

 

 

INFORMATIEBRIEF - 2 
  
De toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer als gevolg van verbruik van brandstoffen, 
elektriciteit, gas en van industriële activiteiten is een zeer serieuze zaak. De grafiek met het verloop van 
de CO2-concentratie in de laatste duizend jaar geeft dit aan. Op de horizontale as staan de jaartallen, 
verticaal wordt de CO2-concentratie in de atmosfeer aangegeven. 
 
Op internationale klimaatconferenties zijn afspraken gemaakt over het wereldwijd beperken van de 
CO2-emissie. In het nieuws is de CO2-emissie een regelmatig terugkerend onderwerp. Onlangs heeft de 
rechter bepaald dat de Nederlandse staat in 2020 de uitstoot van CO2 met tenminste 25% moet 
hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990.  
Deze maand heeft Amerika een klimaatplan aangenomen waarin de elektriciteitscentrales worden 
verplicht tot een CO2-reductie van 30% in 2030. 
 
Om de landelijke doelstellingen te kunnen halen, moeten ook bedrijven zich bewust worden van hun 
brandstof- en energieverbruik en hierop besparen. Bedrijven die besluiten om de CO2-prestatieladder-
certificering te behalen kiezen voor een werkwijze waarbij de gegevens van het verbruik dat leidt tot 
CO2-emissie structureel wordt bijgehouden. Daarnaast helpt de CO2-prestatieladder bij het 
terugdringen van CO2doordat bedrijven doelstellingen kiezen. 
 
De CO2-prestatieladder is een certificering. Wanneer aan alle eisen van de norm wordt voldaan, 
ontvangt het bedrijf een certificaat. Certificering is mogelijk op verschillende niveau’s of treden (1 tot en 
met 5). Vandaar de aanduiding ‘ladder’ in de naam. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de eisen. De 
meeste bedrijven beginnen op trede 3. Opwaarderen naar niveau 4 of 5 is daarna mogelijk als aan de 
hogere eisen wordt voldaan. 
 
De CO2-prestatieladder-certificering kan bedrijven voordeel opleveren bij aanbestedingen. 
Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten kunnen in hun aanbestedingen opnemen 
dat gecertificeerde aannemers in aanmerking komen voor gunningsvoordeel. Dit betekent dat korting 
wordt gegeven op het inschrijfbedrag. De aannemer die met gebruik making van de korting het werk 
mag uitvoeren, krijgt na afloop wel het volledige bedrag uitbetaald. 
 
Ippel Dredging heeft ook te maken met aanbestedingen waarbij het hebben van het CO2-
prestatieladder-certificaat voordeel  biedt. Daarom is besloten om de certificering voor te bereiden. 
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