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NIEUWSBRIEF 

CO2 Prestatieladder 
Denys B.V. Nederland 
 
 
 
 
 
 

Denys B.V. gaat voor “CO2 Prestatieladder Niveau 3” 
Eind augustus en eind september 2014 zullen auditoren van TÜV Nederland door middel van audits verifiëren 
of Denys B.V. (projecten en kantoren in Nederland) klaar is voor het 3de niveau op de CO2 Prestatieladder. 
Alle documenten en procedures voor deze nieuwe norm zijn beschikbaar op SharePoint: 
http://inside.denys.mst/sites/qshe/CO2%20Prestatieladder/Forms/AllItems.aspx 
Denys B.V. wil tegen 2018 6% minder CO2 per € omzet uitstoten. Tegen 2023 is dit zelfs 10%. 
Hiervoor zullen binnenkort verschillende acties en maatregelen opgestart worden. 
 
 

Voor al jouw vragen en opmerkingen, contacteer: 
Koen Cleemput (CO2 Coördinator – QHSE dienst) 
koen.cleemput@denys.com 
Tel: +32(0)9/254.01.51 

 
 

Denys B.V. en het milieu rekenen ook op jouw medewerking! 
 
 

Meer info volgt binnenkort. 

CO2 Prestatieladder 
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2 uitstoot. 
 

Doelstellingen voor bedrijven: 
• Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot (voertuigen, kranen, generatoren, elektriciteit,…) 
• Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de CO2 uitstoot terug te dringen 
• Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen 
• Transparant delen van de verworven kennis 
• Samen met de sector,… zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk terug te dringen. 

 

Bijkomende informatie 
Extra informatie over de CO2 Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatneutraal 
Aanbesteden en Ondernemen): www.skao.nl 

Waarom aandacht voor CO2? 
CO2 is één van de broeikasgassen. 
Broeikasgassen: 

• Komen van nature voor in de atmosfeer (vnl. waterdamp) 
• Laten zonnestraling door naar de aarde, maar de terugkerende infraroodstraling (warmte) niet 
• Zorgen voor een goede leefbare temperatuur op aarde 
• Teveel broeikasgassen zorgen echter voor stijgende temperaturen, veranderende neerslagpatronen, 

smeltende pool- en ijskappen, stijgend zeeniveau, meer orkanen,… 
• De hoeveelheid broeikasgassen neemt steeds verder toe door menselijke activiteiten (bv: gebruik van 

steenkool, diesel, benzine,…) 
• Als tegenwoordig wordt gesproken van ‘broeikaseffect’, wordt daarom meestal het door de mens 

veroorzaakte, versterkte broeikaseffect bedoeld. 


