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1 Inleiding
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- en/of keteninitiatief. Het
bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen.

1.1 Actieve deelname
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan
worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen t.b.v. CO2-reductie tot stand
kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld
werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in de
werkgroep kunnen dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.

1.2 Voortgang initiatief
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant zijn voor het
bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname
aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven
dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op de
initiatieven die voor de organisatie relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan
welke initiatieven deelgenomen wordt en welk budget daarvoor vrijgemaakt is.
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2 Inventarisatie initiatieven
Sector- en of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie
- Adeb-VBA: De bouw beperkt zijn ecologische voetafdruk:
Tussen 2019 en 2020 worden niet minder dan
25 pilootprojecten gelanceerd die CO2-prestatiecriteria
invoeren voor de bouwsector. En dat in de drie Gewesten van
ons land. Opvallend: onze sector slaagde erin een consensus te
bereiken met de gewestelijke autoriteiten over de dringende
aanpak van de huidige milieuproblemen. De Vlaamse en
Waalse regeringen verbonden zich er zelfs toe om de
prestatieladder op te nemen.

Organisatie
Adeb-VBA

De werkgroep Bedrijven CO2-Prestatieladder:

CO2-Logic

De Vlaamse regering experimenteert tot 2022 met een CO2prestatieladder bij overheidsopdrachten. Concreet zullen
bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen een grotere kans
maken om overheidsopdrachten in de wacht te slepen.
Na transport zijn gebouwen de grootste bron van CO2 in
Vlaanderen. De Vlaamse regering nam al tal van maatregelen
om de CO2-uitstoot van gebouwen terug te dringen. Vlaams
minister-president Geert Bourgeois wil nu, samen met de
Waalse regering trouwens, een stapje verder gaan met de
invoering van een CO2-prestatieladder bij grote
overheidsopdrachten. Het initiatief kwam er op vraag van de
Vereniging der Belgische Aannemers van Werken van
Burgerlijke Bouwkunde (VBA-ADEB) die op die manier
duurzaamheid in de bouwsector probeert te ondersteunen en
stimuleren.

- De Club van 49:
De Club van 49 is een initiatief van Leo Smit, CO2-specialist en
oprichter van SmartTrackers.
Leden van de Club gaan substantiële stappen zetten om hun
CO2-footprint met 49% te reduceren. Ze focussen zich hierbij
met name op maatregelen die verspilling tegengaan. Een van
de speerpunten is om langzamer te rijden.

De Club van
49

Relevantie
ADEB-VBA staat voor
Vereniging van Belgische
Aannemers van Grote
Bouwwerken en groepeert de
60 grootste aannemers
binnen de Confederatie
Bouw.
Lid zijn van de Green Board
binnen ADEB-VBA zorgt voor
een brede kennisdeling
omtrent én gezamelijke CO2reductie.
Onder sturing van CO2-Logic
werd een
Werkgroep Bedrijven CO2Prestatieladder opgericht in
België.
De Werkgroep Bedrijven
CO2-Prestatieladder heeft als
doel:
De leden op de
hoogte brengen
Het continu evalueren
en het verstrekken van
feedback uit het werkveld
Het uitwisseling
van goede/beste praktijken
Het bespreken van moeilijke
technische kwesties die zich
kunnen voordoen

Norre-Behaegel heeft veel
transportbewegingen met
zwaar materieel. Rustiger
rijden zal leiden tot een
aanzienlijke CO2-reductie.
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3 Toelichting initiatief
3.1 Achtergrond
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en adviesbureaus. Zij
ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun actuele duurzaamheidsuitdagingen en via
klantbordbijeenkomsten wordt (mogelijk) relevante informatie uitgewisseld.
Op donderdag 8 juli 2021 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst
over Co2/Duurzaamheid. De bijeenkomst vindt online via teams plaats tussen 10:00-11:30 uur bij Movares
Nederland B.V. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. In deze
bijeenkomst dit keer het thema Co2/Duurzaamheid

Wég afval. Welkom grondstoffen:
De Zero Waste Roadmap: dé aanpak voor uw afvalvrije organisatie én: de Waste No More Coach: dé expert die
uw organisatie daadwerkelijk circulair maakt.
Zo hebben we dat gedaan bij advies- en ingenieursbureau Movares. Het eerste Nederlandse bedrijf dat 0%
restafval heeft gerealiseerd. In samenwerking met EcoSmart, een dochteronderneming van Renewi, werd sinds
2018 hard gewerkt aan het terugdringen van restafval. Op dit moment produceren de medewerkers van het
Utrechtse ingenieursbureau minder dan 60 gram restafval per persoon per dag, wat neerkomt op 2% van het
totale afval.
In dit alles geborgd in de organisatie inclusief certificaat om blijvend restafval vrij te zijn!
In deze sessie bespreken we:
•
•
•

De Zero Waste Roadmap geïmplementeerd bij Movares
Het onafhankelijk en erkend Zero Waste keurmerk en de eisen
EcoSmart en een duurzaam afvalbeheer in renovatie-bouw projecten en hergebruik van materialen

3.2 Aanleiding actieve deelname
Aannemersbedrijf Norré-Behaegel heeft besloten om actief aan dit initiatief deel te nemen omdat het een
laagdrempelig initiatief is waardoor men makkelijk met CO2-reductie aan de slag kan, het door zowel grote
als kleine ondernemers gevoed wordt en het voor grote als kleine ondernemers is. Tevens speelt de locatie
mee waar men met dit initiatief kan deelnemen, namelijk via Microsoft TEAMS. In België zijn weinig lopende
laagdrempelige initiatieven waar men aan kan deelnemen, in de overweging is daardoor meegenomen dat
aan dit initiatief via TEAMS kan worden deelgenomen.
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4 Actieve deelname
Hieronder staat een overzicht van het initiatief waa de organisatie aan deelneemt. Om deze deelname te
bewijzen worden de volgende ondernomen activiteiten bewaard:
-

De Duurzame Leverancier

Kostenpost

Aantal

Eenheid

Totaal

Inzet medewerkers

8 uren

€ 76,25

€ 610,00

Jaarlijkse bijdrage

2 (halfjaarlijks)

€ 95,00

€ 190,00

Totaal

€ 800,00
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