
Eisen sectorinitiatief CO2 certificaat niveau 3 
 
De eisen voor het behalen van het CO2 certificaat 3 zijn opgedeeld in vier invalshoeken. 
Er is sprake van een sectorinitiatief als alle invalshoeken behandeld worden en wanneer er 
meerdere deelnemers zijn. Hoe meer hoe beter. 
 
Invalshoek A Inzicht 
Doel van invalshoek A is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot (en die van hun 
leveranciers) te kennen (Inzicht) 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 (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan 
reductiedoelstellingen (ambitie) worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie). 
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. 
 


