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ACTIEVE DEELNAME INITIATIEF CO2-PRESTATIELADDER NIVEAU 3  

Dit document beschrijft de actieve deelname van Heerebeek Cultuurtechniek aan initiatief CO2- 

prestatieladder niveau 3. Deze actieve deelname is conform de eisen van de CO2-prestatieladder 3.1. 

Om in de toekomst zoveel mogelijk bijdrage te kunnen leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot is 

het essentieel om deel te nemen aan initiatieven binnen onze sector.  

Sectorinitiatief ‘’Sturen op CO2”  

CUMELA Nederland organiseert al enige tijd een sectorinitiatief voor leden en niet-leden zodat zij hun 

reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO.  

Heerebeek Cultuurtechniek gaat hier actief aan deelnemen.  

Doel sectorinitiatief  

Dit sectorinitiatief heeft tot doel te ondersteunen om de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil 

te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen 

deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde 

documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Hiernaast voldoet het initiatief aan de richtlijnen van 

het SKAO.  

De eisen voor het behalen van het CO2 niveau 3 zijn opgedeeld in vier invalshoeken. Er is sprake van 

een sectorinitiatief als alle invalshoeken behandeld worden en wanneer er meerdere deelnemers zijn.  

Invalshoek A Inzicht  

Doel van invalshoek A is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot (en die van hun leveranciers) 

te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen 

bedrijfsvoering en de projecten terug te dringen. 

  

Invalshoek B Reductie  

Wanneer Inzicht is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen 

worden gekoppeld. Invalshoek B, kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien 

van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient 

blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.  

 

Invalshoek C Transparantie  

Door het intern en extern communiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte 

voortgang, alsook het aangaan van een dialoog met overheid en NGO’s wordt geborgd dat 

aangekondigde acties worden nagekomen. Bovendien wordt hier duidelijk dat in verband met de 

doelstellingen gesproken mag worden van een serieuze uitdaging.  

 

Invalshoek D Participatie  

Door Participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis 

en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld. Invalshoek D kan in de 

geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Het bedrijf 

oriënteert zich en zal in de loop van de jaren toenemend inzicht verwerven in reductie die relevant en 

haalbaar is voor de belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf en de projecten. Hoe hoger op de 

ladder, des te meer gaat het naast het halen van informatie, ook om delen van eigen kennis en ervaring 

met andere bedrijven. Dat helpt mee om de emissie reductiedoelstellingen gaandeweg verder te 

concretiseren. 


