
 

Voorstel platform CO2 prestatieladder 

Aangezien we vanwege de corona perikelen niet fysiek bij elkaar kunnen komen is het CO2 platform 

van VERAS ook genoodzaakt onze periodieke bijeenkomsten op een andere wijze invulling te geven. 

Dit zal nu dus gebeuren in MS Teams verband. 

Tijdens de laatste bijeenkomst hebben wij als platform afgesproken als CO2 platform te willen komen 

tot een generieke lijst t.b.v. sloopbedrijven die inzicht geeft van de CO2 emissie per deelproces en de 

mogelijke CO2 reducerende maatregelen. Deze lijst kan dan worden ingezet bij het genereren van 

CO2 reductie opties voor bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Verder kan 

deze lijst worden ingezet bij het kwantificeerbaar maken van de maatregelen waarop het 

sloopbedrijf zich kan profileren in de aanbesteding. Tevens kan deze lijst kan natuurlijk ook worden 

ingezet door bedrijven die vanuit hun vergunning moeten rapporteren over hun acties op het gebied 

van energiebesparing 

Aangezien de bijeenkomst deze maal digitaal is betekent dit dat, om tot een zinvolle invulling te 

komen, er aan u gevraagd wordt op voorhand alvast mee te denken over de volgende onderwerpen: 

Indeling hoofdprocessen sloopactiviteiten 

1 - Planning en voorsloop,  

2 - Sloop,  

3 - Verwerking en logistiek. 

Per hoofdproces volgt dan een onderverdeling in deelprocessen waarbij te denken valt aan: 

Inventarisatie, scheiding vrijkomend materiaal, inzet materieel en materiaal, bewerking op 

locatie/extern, afvoer materiaal. 

De eerste stap is dus dat we per hoofdproces de deelprocessen benoemen.  Vervolgens worden dan 

hierin de meest (CO2) relevante stappen geïdentificeerd. 

Indien is vastgesteld dat de processtap voldoende CO2 relevant is wordt deze vervolgens uitgewerkt 

en geanalyseerd in de betreffende werkgroepen en wordt deze geplaatst op de voornoemde lijst. 

Het proces 

- Stap 1: 

• Indeling deelnemers platform is in drie (werk)groepen (1 groep per hoofdproces).  

• Identificeren deelprocessen 

• Vaststellen CO2 relevante deelprocessen en mogelijkheden tot CO2 reductie en keuze. 

- Stap 2: 

• Analyse deelproces: welke middelen/materialen/materieel, bepalen CO2 inhoud per eenheid, 

reductieopties,  

- Stap 3: 

• Samenstellen en opstellen lijst. 

 



 

Huiswerk (stap 1): 

• Keuze maken in welk hoofdproces u bij voorkeur ingedeeld wilt worden (volgorde van voorkeur 

aangeven), 

• In welke deelprocessen valt dit hoofdproces te onderscheiden 

• Wat is hierbij de huidige werkwijze (eventueel vaststellen globale CO2 inhoud per 

activiteit/kentallen) 

• Welke (beïnvloedbare) CO2 aspecten spelen hier 

 

Volgende sessies (stap 2 en 3): 

• Vaststellen mogelijke alternatieven  

• Bepalen CO2 inhoud (en mogelijke financiële consequenties) 

 

De sessies zullen vervolgens dus gaan plaatsvinden per werkgroep. Voorgesteld wordt de eerste drie 

sessies (stap 1) begin november (online) te plannen. De volgende sessies worden per werkgroep in 

onderling overleg ingepland. 

Het doel is om over ca. 6 maanden een lijst van (deel)processen te hebben waarin de CO2 emissie 

(per eenheid) is vastgesteld of ingeschat met daarnaast de mogelijke alternatieven al dan niet met de 

bijbehorende CO2 emissies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


