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IenW-breed ontwikkelproject: CO2-Prestatieladder in ICT-aanbestedingen 
 
In 2030 streeft IenW naar een volledig klimaatneutrale organisatie, wat betekent dat de 
CO2-uitstoot als gevolg van het eigen brandstof- en elektriciteitsgebruik, alsook inkopen 
en opdrachten tot 0 moet zijn teruggebracht. De CO2-impact van onze inkopen willen we 
zodoende kennen en gestructureerd terugdringen. Naast dat we de CO2-Prestatieladder 
gebruiken als inkoopinstrument, heeft IenW zichzelf afgelopen jaar als 2e 
overheidsorganisatie in Nederland weten te certificeren op de CO2-Prestatieladder. Voor 
het sturen op bovenstaande doelen gebruiken we dan ook het raamwerk dat de 
Prestatieladder biedt.  
 
Met name binnen de GWW wordt al veel met de CO2-Prestatieladder gewerkt. Anders is 
dat voor de ICT-sector. Ook deze sector is energie-intensief, met name in telecom en 
datacenters. Naast  fysieke besparingsmaatregelen die mogelijk zijn binnen de eigen 
sector, kan ICT in andere sectoren bijdragen met slim energiemanagement, waardoor 
substantiële energiebesparing mogelijk is in zowel gebouwen als in de openbare ruimte 
en in vervoer en logistiek. Tien met name grotere bedrijven in de sector zijn CO2-
Prestatieladder gecertificeerd.  
 
In dit kader heeft IenW daarom als ontwikkelproject gekozen voor een van de acties uit 
het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Duurzaam 
opdrachtgeverschap. Het MVI-actieplan en de acties worden gecoördineerd vanuit de 
Hoofddirectie Financiën, Management en Control (FMC) van IenW. Er is capaciteit 
vrijgemaakt om dit plan gedurende 2017 en 2018 verder uit te bouwen en te 
implementeren. 
  
Het ontwikkelproject betreft actie 3 onder prioriteit 1 - Klimaat en Energie: “de CO2-
Prestatieladder vanaf 2018 jaarlijks minstens 3 keer inzetten als criterium bij ICT-
inkooptrajecten”. Deze maatregel is nog niet opgenomen in de SKAO maatregellijst.  
 
Op basis van onderzoek is bekend dat de gemiddelde extra CO2-reductie bij een bedrijf 
dat de CO2-Prestatieladder toepast circa 1,3% betreft.1 De ICT-sector in Nederland is 
verantwoordelijk voor circa 4-5 Mton CO2.2 Indien de gehele sector de CO2-
Prestatieladder zou toepassen, zou dit op basis van deze gegevens naar schatting kunnen 
leiden tot circa 60 Kton CO2-reductie.  
 
Bij het uitvoeren van de actie wordt samengewerkt tussen FMC, de Directie Concern 
Informatievoorziening (DCI) van Integrale Bedrijfsvoering IenW (IBI) en de dienst 
Centrale Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat.  DCI is verantwoordelijk voor 
generieke ICT-inkopen (bijvoorbeeld de standaard software). Door Rijkswaterstaat CIV 
worden hoofdzakelijk ‘maatwerk’ IV/ICT-leveringen en diensten ingekocht. Dit heeft te 
maken met de grote specifieke IV/ICT-component in de GWW-werken en diverse andere 
eigen primaire processen bij Rijkswaterstaat (zoals de bediening, besturing en bewaking 
van objecten als tunnels en sluizen, het verkeersmanagement op weg en water, data-
inwinning, etc). Voor DCI verzorgt SSC-ICT, een zogenaamde concerndienstverlener, de 
inkoop van deze algemene ICT-voorzieningen. Ook deze partij wordt bij de actie 
betrokken. Daarnaast wordt samengewerkt met SKAO om kennis te delen over de wijze 
waarop de CO2-Prestatieladder bij ICT-aanbestedingen kan worden meegenomen. 
 
  

                                                
1 Targeting Energy Management, Martijn Rietbergen, 2015 
2 Zie #SMARTer2030 – ICT Solutions for 21st Century Challenges, GeSI, 2015. De ICT sector is 
verantwoordelijk voor circa 2,3% van wereldwijde emissies. Nederlandse emissies bedragen momenteel circa 
200 Mton per jaar (bron: CBS). 



De actie is opgenomen in de managementcontracten en maakt derhalve onderdeel uit 
van de ‘reguliere’ werkzaamheden. De actie richt zich op dat deel van de sector waar ze 
bijdraagt tot investeringen door bedrijven, onder meer het deel van de bedrijven dat nog 
niet gecertificeerd is. De verwachting is dat tenminste 10 bedrijven per jaar worden 
bereikt. Door RWS CIV wordt momenteel geïnventariseerd welke aanbestedingen in 2018 
in aanmerking komen. Voor de borging en zichtbaarheid van de actie worden 
uiteindelijke afspraken en de documenten die in de aanbestedingen worden gebruikt 
(inkoopplan e.d.) bijgehouden. Daarbij bestaat de intentie om met de betrokken 
bedrijven en met andere opdrachtgevers te evalueren wat de actie voor alle betrokkenen 
oplevert. Op basis hiervan kan de verwachte en gerealiseerde reductie nauwkeuriger 
worden bepaald en wordt gepubliceerd over de resultaten en vervolgstappen.  
 
Het MVI-actieplan van IenW is extern gepubliceerd op 6 september 2017: 
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-
ministerie-infrastructuur-milieu.pdf. In dit document is meer informatie opgenomen over 
de actieplanning, de betrokken partijen (zie paragraaf 5.2 en 5.4.3) en de benodigde 
middelen en expertise. Naast dat er vanuit het MVI-actieplan wordt gecommuniceerd en 
gerapporteerd over de voortgang (zie paragraaf 5.3 en 5.4.3), zullen er voor dit 
ontwikkeltraject ook halfjaarlijkse externe publicaties plaatsvinden om meer bekendheid 
te geven aan deze maatregel.  
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