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Voorwoord 
U leest de 'Ambities en Prioriteiten 2022-2024', de 3-jaren 
strategie van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen (SKAO) en een rode draad voor haar werkzaamheden. 
SKAO is een maatschappelijke organisatie, schemaeigenaar 
en -beheerder van de CO₂-Prestatieladder. SKAO stimuleert 
organisaties door middel van de CO₂-Prestatieladder om CO₂ 
te reduceren, met als doel klimaatneutraliteit te realiseren. Wij 
verbinden partijen, ontwikkelen en delen kennis en zijn het hart 
van een groot netwerk.

De Ambities en Prioriteiten voor de periode 2022-2024 zijn tot stand gekomen 
op basis van input van het Bestuur, het Centraal College van Deskundigen 
(CCvD) van SKAO en zes focus groep gesprekken met allerlei mensen uit 
de praktijk: kleine en grote bedrijven, relatief lang en kort gecertificeerde 
organisaties uit verschillende sectoren, adviseurs, inkopers, NGO’s, beleid 
en internationale context. 

In dit document komen de vijf nieuwe Ambities en Prioriteiten 2022-2024 aan 
bod waarbij elke ambitie kort wordt toegelicht. SKAO werkt deze ambities uit 
in vijf plannen van aanpak, waarin concreet staat wat we wanneer gaan doen 
om deze ambities te verwezenlijken. Ons jaarlijkse werkplan wordt op deze 
plannen van aanpak gebaseerd, zodat het echt de rode draad van ons werk 
vormt. 

Veel leesplezier, Team SKAO
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 Publicatie 
 Handboek 
 4.0 

Ambitie: Eind 2024 is Handboek 4.0 gepubliceerd en goed 
ontvangen. De CO₂-Prestatieladder wordt daarbij gezien als een 
hulpmiddel om de absolute doelstelling voor klimaatneutraal in 
2050 te vertalen naar concrete invulling op korte en middellange 
termijn voor organisaties. De Ladder geeft hiervoor handvatten, 
zodat het voor organisaties duidelijk is waar ze staan en de route 
naar 0 CO₂-emissies in 2050 vorm krijgt.

Toelichting: SKAO werkt sinds 2021 aan de doorontwikkeling naar Handboek 
4.0, waarbij de ambitie van het instrument en de reductiedoelstellingen de 
hoofdthema’s zijn. SKAO zorgt voor regie, betrokkenheid van stakeholders, 
heeft oog voor de wensen van de verschillende soorten gebruikers en kijkt 
naar wat er nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.



 DE IMPACT VAN DE CO2-   
 PRESTATIELADDER BETER 
 MONITOREN 

Ambitie: Eind 2024 heeft SKAO inzicht in de impact van de 
CO₂-Prestatieladder, door de jaarlijkse CO₂-footprints van 
de certificaathouders eenduidig te ontsluiten. Dit helpt de 
effectiviteit van de CO₂-Prestatieladder aan te tonen en tevens is 
het input voor continue verbetering van het instrument.

Toelichting: Impactmonitoring speelt een belangrijke rol in transities. SKAO 
heeft de afgelopen jaren al meer aandacht besteed aan het inzichtelijk 
maken van de impact van de CO₂-Prestatieladder. Zo was het inzichtelijk 
maken van de impact op projecten een prioriteit bij Handboek 3.1 en is 
het projectdossier geïntroduceerd. Daarvoor ontwikkelt  SKAO nu ook het 
Project Impact Dashboard. Impact & Monitoring is wederom een thema 
bij de doorontwikkeling naar Handboek 4.0 en we publiceren jaarlijks de 
impactrapportage van de Maatregellijst. Echter, vanuit het verleden heeft 
SKAO weinig inzicht in bepaalde kernindicatoren om het effect van de 
CO₂-Prestatieladder te monitoren, zoals de emissie-inventaris en CO₂-
reductie van gecertificeerde organisaties. Naast dat SKAO het belangrijk 
vindt om hier meer inzicht in te krijgen voor impactmonitoring en continue 
verbetering van het instrument, is het ook iets waar de markt om vraagt 
en belangrijk voor de toekomstbestendigheid van het instrument. Zo doen 
we in samenwerking met IKEA Foundation een onderzoek naar impact van 
de CO₂-Prestatieladder. Dit gaat zowel om kwantitatieve (CO₂-reductie) als 
kwalitatieve (managementsysteem en cultuur) impact.



 MEER KRUISBESTUIVING TUSSEN 
 CERTIFICEREN EN AANBESTEDEN 
 BIJ OVERHEDEN

Ambitie: Eind 2024 is de helft van de Nederlandse overheden 
gecertificeerd op de CO₂-Prestatieladder en zet de Ladder op een 
effectieve manier in als aanbestedingsinstrument.

Toelichting: In de afgelopen jaren zijn er steeds meer overheden die de 
CO₂-Prestatieladder toepassen als aanbestedingsinstrument (ruim 200). 
Tevens is het aandeel gecertificeerde overheden gegroeid (ruim 30). Er zijn 
nu gecertificeerde overheden die niet denken aan aanbesteden met de 
Ladder, net als dat er overheden zijn die de CO₂-Prestatieladder inzetten in 
aanbestedingen zonder dat ze zelf gecertificeerd zijn, geen achterliggend 
CO₂-managementbeleid voor de eigen organisatie hebben of op een niet 
effectieve manier aanbesteden met de Ladder. 

Middels deze ambitie zal SKAO meer aandacht besteden aan de 
kruisbestuiving tussen certificeren en aanbesteden. Hierbij is de rol van 
de overheid als ketenpartner een belangrijk onderwerp. SKAO wil ook 
onderzoeken of en welke rol certificering op de CO₂-Prestatieladder kan 
spelen op het gebied van lokaal klimaatbeleid. Mogelijk kan het de regierol 
van gemeenten bij de uitvoering van het Klimaatakkoord ondersteunen, 
zowel qua monitoring en in de communicatie. Tenslotte gaat SKAO ook 
kijken naar de rol die private opdrachtgevers/ondernemingen kunnen spelen 
in aanbesteden met de CO₂-Prestatieladder. 



 DE CO2-PRESTATIELADDER WORDT 
 GEZIEN ALS EEN HULPMIDDEL OM 
 AAN ENERGIE- EN KLIMAATWETGEVING  
 TE VOLDOEN 

Ambitie: Certificering op de CO₂-Prestatieladder zorgt 
ervoor dat organisaties hun huis op  orde hebben, waardoor 
ze gemakkelijker aan verschillende relevante wettelijke 
verplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast is eind 2024 de 
CO₂-Prestatieladder een alternatieve invulling voor bepaalde 
Nederlandse energie- en klimaatwetgeving. Dit scheelt extra 
administratie voor gecertificeerde organisaties en dit kan de 
omgevingsdiensten in hun taken verlichten. 

Toelichting: De CO₂-Prestatieladder is een veelomvattend CO₂-
managementsysteem en het meest gebruikte inkoopinstrument van 
Nederland. Een certificaat op de CO₂-Prestatieladder is nu al geldig 
als alternatieve invulling voor de EED Energie-Audit, kan zorgen voor 
rentekorting op een lening bij een bank en zorgt in de praktijk voor 
lastenverlichting bij omgevingsdiensten bij het controleren op de 
Informatieplicht. SKAO heeft de afgelopen jaren meer ingezet op de relatie 
tussen de CO₂-Prestatieladder en het Nederlandse energiebesparingsbeleid. 
De komende jaren wil SKAO dit versterken door proactief op de hoogte 
te zijn van de laatste beleidsontwikkelingen en de CO₂-Prestatieladder te 
positioneren als een hulpmiddel om te zorgen dat partijen hun huis op orde 
hebben om aan de wetgeving te voldoen. SKAO inventariseert voor welke 
wet- en regelgeving dit relevant kan zijn, en voor welke niet. Bij relevante 
regelgeving valt te denken aan onder andere de opvolging van MJA3-
afspraken (concernaanpak) en de informatieplicht personenmobiliteit.
 



  IMPLEMENTATIE VAN DE 
 CO2-PRESTATIELADDER IN 
 MEER LANDEN IN EUROPA

Ambitie: Eind 2024 wordt de CO₂-Prestatieladder gebruikt in 
aanbestedingen in Nederland, België en lopen er implementaties 
in enkele andere Europese landen. De SKAO-organisatie is hierop 
ingericht. SKAO speelt met de CO₂-Prestatieladder actief in op 
relevante Europese wetgeving. 

Toelichting: Naar aanleiding van veel internationale interesse en met funding 
van IKEA Foundation doet SKAO gedegen onderzoek naar de haalbaarheid 
van de introductie van de CO₂-Prestatieladder in Europa. SKAO zet in op een 
vervolg van dit onderzoek waarin de Ladder als pilot wordt ingevoerd in een 
aantal Europese landen waarvoor het een logische stap is. 

Hiernaast is de pilotfase in België in volle gang. SKAO ondersteunt deze 
pilot met haar kennis en communicatie en draagt bij aan een succesvolle 
afronding. Door het 1 tool, 1 taalprincipe kunnen gecertificeerde organisaties 
in meerdere landen voordeel bij aanbestedingen behalen. 

SKAO onderhoudt contact met de Europese Commissie, om in te kunnen 
spelen op relevante beleidsontwikkelingen op Europees niveau die belangrijk 
kunnen zijn voor de Nederlandse certificaathouders, zoals Fit For 55, CSRD 
en de uitbreiding van EU ETS naar gebouwen en mobiliteit.
 




