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De CO2-Prestatieladder; wat is dit precies? 
 
Wat is nu de CO2-Prestatieladder? 

Jullie hebben ongetwijfeld de berichten over onze CO2-uitstoot voorbij zien 
komen. We kunnen begrijpen dat het wellicht voor een aantal nog onduidelijk is 

wat dit certificaat precies inhoudt. 
 

Wat is het CO2-Prestatieladder certificaat? 
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van 

Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van 
CO2 én kosten. Het certificaat wordt als CO2-managementsysteem, 
als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt. 

 
De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat 

bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie 
aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle 

projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van 
de CO2-uitstoot in de keten en sector. Wij zijn gecertificeerd op 

niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. 
 

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks ge-audit door een 
onafhankelijke partij. Ook wij krijgen ieder jaar een auditor over 

de vloer die ons systeem komt toetsen. 
 

Onze reductiedoelstellingen 
NBB heeft als doel gesteld om in de komende drie jaar onderstaande 

CO2-reductie te realiseren. 
 

CO2-doelstelling voor de eigen organisatie 

NBB wil in 2021 ten opzichte van 2017 11% minder CO2 uitstoten 

 

CO2-doelstelling: Snoeiproject Ede 

NBB wil in 2021 ten opzichte van 2017 10% minder CO2 uitstoten met betrekking 
tot het snoeiproject Ede 

 
Wie zijn er verantwoordelijk? 

Alle acties rondom het CO2-Prestatieladder certificaat worden opgepakt door 
Pieter-Jan de Winter en Henk Blokland. Ook worden wij sinds dit jaar 

ondersteund door Demi van der Wagen van De Duurzame Adviseurs.  
 

Wanneer is onze audit? 
Onze CO2 audit vindt dit jaar plaats op 5 en 6 november op het kantoor in 

Bleskensgraaf.  
 

Heb je een idee? 
Heb jij vragen, of misschien een goed idee om nog duurzamer te werken? Laat 

dit dan weten aan Pieter-Jan.  
 

 
 

 


	NBB heeft als doel gesteld om in de komende drie jaar onderstaande CO2-reductie te realiseren.

