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NIEUWSBRIEF CO2-PRESTATIELADDER 
 

Beste collega’s, partners en klanten, 

Wij hebben het genoegen u te melden dat Viabuild! de eerste stappen heeft gezet om het 

duurzaamheidscertificaat CO2-prestatieladder te kunnen behalen. Viabuild zal op 21-22-23 november 

2022 geauditeerd worden.  

Deze ambitie sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, nl. SDG 

nr. 13 klimaatactie. Een engagement dat we eind 2021 onderschreven hebben via het VOKA-charter 

duurzaam ondernemen. Tevens past het volledig in het thema van de blue rules dat in 2022 in het 

leven werd geroepen, meer specifiek de blue rule 2 ‘orde en netheid’: 

“Ik hou mijn werkplek altijd proper en ordelijk en neem de nodige maatregelen om de impact 

op het milieu te beperken.” 

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem / duurzaamheidsinstrument gericht op 

energiebesparing en CO2-reductie.  

De voornaamste voordelen van dit systeem zijn: 

▪ Klimaatactie (aangezien broeikasgassen resulteren in de opwarming van de aarde); 

▪ Kostenreductie (actueel een grote troef in de huidige energiecrisis met ongeziene prijzen!) 

o “Minder verbruiken = dubbele winst”; 

▪ Gunningsvoordeel voor bepaalde projecten met een CO2-gerelateerd gunningsvoordeel. 

Certificatie is mogelijk op 5 niveaus. Viabuild! ambieert niveau 3 als instapniveau waarbij de nadruk 

ligt op het eigen energieverbruik. Het systeem kent 4 invalshoeken: 

▪ Inzicht:   Wat zijn onze grootste energieverbruikers? Hoeveel bedraagt de CO2-uitstoot? 

▪ Reductie:  Een ambitieus CO2-reductieplan met de nodige verantwoordelijken en middelen. 

▪ Transparantie:  Een transparant intern en extern communicatieplan. 

▪ Participatie:  Actieve deelname aan werkgroepen / initiatieven binnen de sector. 

Viabuild had in 2021 een totaal energieverbruik van 54.142.022 kWh ofwel 371.505 kWh/mio€omzet. 

We ambiëren een energiereductie van -5% (kWh/mio€omzet) tegen 2026. 

Uitgedrukt in CO2-equivalenten komt dit overeen met een totale CO2-uitstoot van 16.373 ton voor het 

referentiejaar 2021 (niveau 3) of 112,35 ton CO2/mio€omzet. 

We ambiëren een CO2-reductie van -25% (CO2/mio€omzet) tegen 2030 en we streven naar CO2-

neutraliteit tegen 2045.  

  

 
 

 



 

Status 30/6/2022: -12,05% 

Er werden ook 2 subdoelstellingen vastgelegd die samen ± 66% uitmaken van de totale CO2-uitstoot: 

▪ Een CO2-reductie van de vloot: - 25% tegen 2030 (cfr. referentiejaar 2021; CO2(g)/km). 

Status 30/06/2022: -0,84% 

▪ Een CO2-reductie van de vaste locaties (niet-elektrisch verbruik): -35% tegen 2030  

(cfr. referentiejaar 2021; CO2/mio€omzet).  

Status 30/06/2022: -19,14% 

Deze CO2-reductiedoelstellingen willen we bereiken via: 

▪ de nodige investeringen en innovaties; 

▪ gedragsverandering. Weet dat immers iedereen een verschil kan maken. 

Ook op het vlak van duurzaamheid moeten we het LEAN-principe toepassen: 

▪ Zijn alle energieverspillingen weggewerkt? 

▪ Kunnen we dit niet duurzamer / minder energie-intensief maken? 

Enkel samen kunnen we hier een succes van maken! 

Heeft u een idee, een voorstel, … ook al lijkt het voor u op het eerste zicht banaal.  

Laat het ons weten:  duurzaam@viabuild.be 

Kleine beetjes her en der maken heus het verschil! 

We zullen u vanaf heden minstens twee keer per jaar een update geven. De volgende nieuwsbrief mag 

u uiterlijk 28 februari 2023 verwachten.  

Blijf steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken via: 

▪ ViaNet!                               (Viabuilders) 

▪ Website (www.viabuild.be)/sociale media  (Externen) 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Dan kunt u steeds terecht bij onze duurzaamheidscoördinator, 

Yves Salembier. 
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