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1. Inleiding 

1.1. Context en instrument 
Verduurzaming is als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen in korte tijd een belangrijk 

thema geworden binnen het Rijk. Dit wordt versterkt door het feit dat er in het Klimaatakkoord 

specifiek voor het Rijk doelstellingen zijn opgenomen. Ook voor het ministerie van JenV, als 

onderdeel van het Rijk, zijn deze doelstellingen leidend bij de verduurzaming van het 

departement. Hoewel verduurzaming een breed thema is, gaan veel verduurzamingsdoelstellingen 

specifiek over de CO₂ reductie. Vandaar dat de interdepartementale ICBR (en aansluitend de SBR 

van JenV) heeft besloten de CO₂ reductie binnen het Rijk gestructureerd en daadkrachtig ter hand 

te nemen. Dit om grote stappen te maken naar de klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. 

 

Om de CO₂ reductie goed en uniform te kunnen meten en effectieve reductiemaatregelen te 

kunnen formuleren wordt rijksbreed en binnen het ministerie van JenV de methodiek CO₂ 

Prestatieladder ingevoerd. Op basis van deze methodiek kan ook transparant en eenduidig worden 

gecommuniceerd. Voor het gebruik van de CO₂ Prestatieladder is een certificering van toepassing, 

hetgeen voor het ministerie van JenV is beoogd voor begin 2023. Doordat alle departementen 

binnenkort een uniforme wijze van aanpak hebben zal zo ook de rijksbrede aanpak van het 

verduurzamingsbeleid kunnen worden versterkt. 

 

De CO₂ Prestatieladder is een methodiek die uitgaat van een stap voor stap benadering bij het 

realiseren van CO₂ reductie. De gehele CO₂ reductie kan immers niet in een keer bereikt worden. 

Uitgaande van dit groeimodel zal het ministerie van JenV bij de CO₂ Prestatieladder “instappen” op 

trede 3. Dit houdt in dat er een goed beeld is van de omvang en aanpak van de emissies die JenV 

zelf uitstoot door het energieverbruik van panden en de uitstoot van vervoersbewegingen. De 

ambitie is om later de stappen te maken naar trede 4 en 5, waarin JenV verantwoordelijkheid 

neemt voor de ketenemissies in de inkoop van goederen en diensten. De CO₂ Prestatieladder heeft 

betrekking op alle organisatieonderdelen die aan JenV zijn verbonden, met uitzondering van de 

suis generis organisaties Politie en Rechtspraak en de ZBO’s. Het COA en OM hebben besloten mee 

te doen de JenV brede CO₂ Prestatieladder.  

 

Dit document is een samenvatting van het JenV brede CO2 Managementplan. Samengevat geeft dit plan 

inzicht in de CO₂ emissies, de reductiedoelen en -maatregelen, de sturingscyclus met betrekking tot de 

resultaten en de wijze waarop wordt gecommuniceerd. De kwaliteit en het beheer van de CO2 

Prestatieladder worden geborgd via het kwaliteitsmanagementplan. Dit CO₂ Managementplan zal 

regelmatig, conform de eisen van de CO₂ Prestatieladder, worden geactualiseerd. 
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2. De CO₂ voetafdruk van 
het ministerie van JenV 

2.1. Afbakening organisatie 
 

Om inzicht in de eigen uitstoot te krijgen en maatregelen op te stellen deze te verminderen is het 

van belang de afbakening van de JenV organisatie duidelijk te omschrijven. Voor JenV betekent dit dat 

alle organisaties die vallen onder het organisatie- en mandaatbesluit1 onder de CO2 Prestatieladder 

vallen. Om een indruk van hun relatieve grootte te verkrijgen zijn deze organisaties voorzien van hun 

personeelsomvang in 2019 (het refentiejaar voor de CO2 Prestatieladder), zie tabel 1.  

 

 

 
1 Zie link: wetten.nl - Regeling - Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid - 
BWBR0040293 (overheid.nl)  

 Aantal medewerkers in fte. in 2019 

Binnen het organisatie en mandaatbesluit:  

Dienst Justitiële Inrichtingen  

(vanaf het jaar 2022 is de dienst JIO (Justitiële ICT 

organisatie) een zelfstandig onderdeel en zal vanaf 

dat jaar apart worden benoemd in de  CO₂ 

Prestatieladder) 

13.998 

Immigratie en naturalisatiedienst IND    3.252 

Bestuursdepartement clusters   1.941 

Raad voor de Kinderbescherming    1.939 

Centraal Justitieel Incassobureau       964 

Justitiële Informatiedienst Justid       365 

Nederlands Forensisch Instituut       556 

Dienst Terugkeer en Vertrek       521 

Screeningsautoriteit Justis       283 

Nationaal Cyber Security Centre      120 

Secretariaat Schadefonds Geweldsmisdrijven        84 

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie 

Centrum 

       81 

  

Vrijwillige deelname aan de CO₂ Prestatieladder:  

  

Openbaar Ministerie   5.069 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers   2.057 

  

TOTAAL  31.230 

Tabel 1 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040293/2022-10-04
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040293/2022-10-04
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2.2. Uitstoot organisatie 
 

Voor certificering op niveau 3 van de CO₂ Prestatieladder heeft JenV de CO₂ uitstoot binnen scope 1, 

scope 2 en van business travel geïnventariseerd (onderdeel van scope 3). 

 

 Scope 1 omvat alle verbrandingsemissies van gas en brandstoffen die JenV heeft ingekocht 

zoals gas voor de verwarming van gebouwen en benzine en diesel voor het wagenpark.  

 Scope 2 omvat alle emissies van ingekochte elektriciteit en warmte zoals 

elektriciteitsverbruik voor JenV panden en stadswarmte. 

 Business travel omvat alle uitstoot door dienstreizen van medewerkers met het vliegtuig, 

door gedeclareerde kilometers met privé auto’s van medewerkers, openbaar vervoer, en 

ingehuurd vervoer zoals taxi’s. Bij JenV valt ook het vervoer van personen die met JenV in 

aanraking komen (b.v. gedetineerden, asielzoekers en vreemdelingen zonder verblijfstatus) 

binnen de definitie.  

 Voor alle emissies zijn conform het handboek CO₂ Prestatieladder 3.1 de emissiefactoren 

vastgesteld op basis van de website www.CO₂emmissiefactoren.nl.  

 

In onderstaande diagrammen is de verdeling van CO₂ uitstoot naar emissie in 2019 weergegeven. 

Gekozen is voor 2019 als basisjaar omdat 2020 en 2021 door de Corona-pandemie een mogelijk 

vertekenend beeld van pand- en reisemissies kan geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.co2emmissiefactoren.nl/
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In tabel 2 is voor het basisjaar 2019 de totale CO₂ uitstoot weergegeven van de verschillende 

emissiebronnen in ton CO₂. De gehele uitstoot is procentueel ook uitgesplitst naar de vier grootste 

organisaties  DJI, OM, IND, COA en de rest van JenV. Omwille van de leestbaarheid zijn de tonnen CO2 

afgrond op honderd ton. 

 

2019 in tonnen CO₂ Heel 

JenV 

 

DJI COA OM IND Rest van de 

JenV 

onderdelen 

       

Pand-gebonden 

emissies totaal:  

      

-Elektriciteitsverbruik  87.700 48,3% 27,7% 5,4% 5,7% 12,8% 

-Warmteverbruik  50.700 45,4% 49,0% 0,9% 2,1% 

 

  2,6% 

       

Emissies door vervoer 

in het kader van het 

primair proces: 

      

-Eigen wagenpark  10.000 76,7% 5,4% 14,5% 0,2%  3,1% 

-Luchtvervoer    8.300  1,7%   1,8%  8,6% 12,1% 75,9% 

-Dienstreizen privé 

auto’s medewerkers 

   6.300 66,9%  5,9%  7,1% 1,2% 18,8% 

-Ingehuurd (taxi-) 

vervoer 

     800   0,0% 95,1%  0,0%  3,5%  1,3% 

-Openbaar vervoer      400 10,2%  9,8% 28,6%  8,6% 50,6% 

       

Totaal uitstoot scope 

1, 2 en vervoer in het 

kader van het primair 

proces 

163.800 77.100 51.200 7.900 7.400 20.200 

Tabel 2 

 

In tabel 3 is een onderverdeling van de pandgebonden emissies en uitstoot van reizen naar scope in 

tonnen CO2.  Hierin is te zien dat de grootste uitstoot zich in scope 2 bevindt door de inkoop van 

elektriciteit. De uitstoot in scope 1 wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van aardgas, 

verbranding van benzine en diesel spelen een ondergeschikte rol. 

 

  2019 2020 2021 

Scope 1 59.500 56.800 54.200 

Scope 2 88.700 72.500 73.900 

Business travel scope 3 15.600 8.400 7.800 

Tabel 3 
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2.3. Veranderingen in uitstoot 2019-2021 
 

In 2020 en 2021 zijn er wijzigingen opgetreden in de emissies door panden en dienstreizen. Zie 

hiervoor tabel 3: 

 

Tonnen CO₂ uitstoot 

 

2019 2020 2021 

Pandgebonden emissies 138.400 122.700 122.800 

Emissies vervoer primair proces   25.800   15.000   14.900 

 

 

 

Opvallend is de dalende uitstoot gedurende de jaren 2019 tot 2021. Voor pandgebonden emissies komt 

dit voornamelijk doordat de toegepaste emissiefactor van elektriciteit is gedaald van 649 

gram/kilowattuur naar 556 gram/kilowattuur. Het elektriciteitsverbruik zelf daalde met 2,3% en 

warmteverbruik met 1,3%. De daling van de emissies van vervoer in het kader van het primair proces 

komt grotendeels door de Corona-pandemie waardoor er minder vervoersbewegingen waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 
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3. Reductiedoelstellingen 

Het ministerie van JenV hanteert de volgende (rijks)reductiedoelstellingen.  

 

Klimaatneutrale bedrijfsvoering 

Als bijdrage aan het klimaatakkoord werkt het ministerie van JenV toe naar een klimaatneutrale 

bedrijfsvoering in 2030. De strategie hierbij is zoveel mogelijk uitstoot reduceren en overschakelen op 

hernieuwbare energie. Het eventuele restant mag gecompenseerd worden, waarbij het uitgangspunt is 

het aandeel compensatie zo klein mogelijk te maken. Scope 3 emmissies (m.u.v. het zakelijk reizen) 

worden nog niet meegnomen. 

 

Huisvesting 

In 2030 heeft de rijkskantoren portefeuille gemiddeld een label A. Voor de andere panden (de specialty 

panden) van het ministerie van JenV is het doel klimaatneutraal in 2050.  In deze laatste groep panden 

zitten grote verduurzamingsopgaven. Veel vastgoed is verouderd en niet duurzaam. Voor de 

verduurzaming zijn grote investeringen nodig en de financiele middelen hiervoor zijn (nog) 

onvoldoende aanwezig. 

 

In 2030 is de elektricteit die door het rijk wordt gebruikt 100% hernieuwbaar en is het energieverbruik 

van kantoren met 50% gereduceerd ten opzichte van 2008. 

 

In 2030 is het gasverbruik met 30% afgenomen ten opzichte van 2019 en voor minimaal 50% afkomstig 

uit hernieuwabre bronnen (scope 1).  

 

Mobiliteit 

Halvering van de uitstoot van de zakelijke mobiliteit  in 2030 ten opzichte van 2016. Dit sluit aan op de 

doelstelling van de Rijksbedrijfsvoering (Anders Reizen) in het Nederlandse Klimaatakkoord, 50% CO2 

reductie in 2030. Voor de CO2 Prestatieladder trede 3 hoeft het woon-werk verkeer echter nog niet 

worden meegnomen.  

 

Een volledig emmissievrij wagenpark in 2028 (rijksdoelstelling). De verwachting is dat voor de 

zwaardere, operationele voertuigen van JenV deze doelstelling (nog) niet haalbaar is, met name  

vanwege het gebrek aan voldoende technisch volwaardig aanbod in de markt en de hoge kosten 

daarvan.  
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4. Reductiemaatregelen 

De reductiemaatregelen zijn afgeleid van het rijksbrede verduurzamingsbeleid en dientengevolge wordt 

daar uitvoering aan gegeven2. Specifiek beleid en maatregelen voor heel JenV of voor een specifiek JenV 

onderdeel is op veel terreinen nog in ontwikkeling.  

 

Van de meest impactvolle maatregelen is reeds een globale berekening van de impact op de CO₂-emissie 

gemaakt. Hiervan is aan het slot van dit hoofdstuk een tabel opgenomen. 

 

In hoofdstuk 7, sturingscyclus m.b.t. het CO₂ management, wordt in beeld gebracht hoe de sturing op de 

reductiedoelstellingen gaat plaatsvinden. 

 

4.1. Maatregelen voor vastgoed en energie  
 

A Onderwerp Trekker Toelichting maatregelen 

1 Verduurzaming rijkskantoren 

(dit zijn gebouwen met een 

kantoorfunctie die door JenV 

worden gebruikt) 

Rijksvastgoedbedrijf Door het Rijksvastgoedbedrijf is er 

een Routekaart3 voor een CO₂-

neutrale rijkskantorenvoorraad in 

2050 gemaakt.  

Op ’natuurlijke momenten‘ in de 

levensduur van gebouwen worden  

duurzame aanpassingen gedaan.  
 

2 Verduurzaming specialty 

gebouwen van JenV (dit zijn 

gebouwen die specifiek voor 

een JenV functie zijn gebouwd 

en als zodanig worden 

gebruikt, b.v. gevangenissen, 

aanmeldcentra, laboratorium) 

Rijksvastgoedbedrijf 

en JenV.  

Voor deze categorie Rijksvastgoed 

zijn door de betreffende JenV 

onderdelen, samen met het 

Rijksvastgoedbedrijf Routekaarten 

opgesteld.  

Op ’natuurlijke momenten‘ in de 

levensduur van gebouwen worden  

duurzame aanpassingen gedaan. 
 

3 Gasverbruik reduceren met 

30% 

 

 

Rijksvastgoedbedrijf 

en JenV 

Maatregelen voor deze gasreductie 

maken deel uit van de vastgestelde 

routekaarten verduurzaming 

vastgoed (zowel rijkskantoren als 

specialty panden) 

 

 
2 De maatregelen vermeld in tabel 4 & 5 worden gepubliceerd in de maatregelenlijst van het SKAO. 
Conform vereiste van de CO2 prestatieladder worden maatregelen, projecten en overige publicaties van  
de JenV organisatie ook gepubliceerd op een eigen pagina van het SKAO, na certificering. 
3 Deze routekaarten richten zich op een aanpak volgens 3 lijnen: Afnemende behoefte aan energie, 
opwekken van hernieuwbare energie rond de gebouwen en (als sluitstuk) groen inkopen. 
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4 15% gasreductie van 1 

augustus 2022 tot 31 maart 

2023 

 

Rijksvastgoedbedrijf 

en JenV 

Als gevolg van de oorlog in de 

Oekraïne en de stijgende gasprijzen 

is rijksbreed besloten een 

aanvullende gasreductie rijksbreed 

door te voeren.  

  

5 Hernieuwbare elektriciteit 

 

 

Rijkscategorie 

inkoop energie 

Momenteel koopt JenV vanuit de  

rijksbrede inkoop categorie energie 

in. Het voornemen is zo spoedig 

mogelijk over te schakelen op 

elektriciteit met garantie van 

Nederlandse oorsprong. 

 

6 Hernieuwbaar gas 

 

 

Rijksinkoop 

categorie energie 

Vanaf 2023 koopt het 

Rijksvastgoedbedrijf een klein deel 

duurzaam gas in. Het aanbod in de 

markt is echter zeer gering. 

 

7 Energie labels rijkskantoren 

 

 

Rijksvastgoedbedrijf In 2030 hebben rijkskantoren 

gemiddeld energielabel A.  

 

8 Zet de knop om Rijksvastgoedbedrijf Sinds 4 april 2022 is de landelijke 

energiebesparingscampagne “zet 

de knop om” van start gegaan. 

Binnen de rijkskantoren wordt de 

verwarmingstemperatuur 

maximaal 19 graden en in de zomer 

wordt minder gekoeld (vanaf 23 

graden). In de specialty panden van 

JenV wordt gepoogd deze 

campagne ook te volgen, maar er 

zijn vanwege het uitvoeren van 

specifieke primaire processen in 

bepaalde gevallen beperkingen.   

 

 

 

 

 

4.2. Maatregelen voor mobiliteit  
 

B Onderwerp Trekker Toelichting 

1 CO₂ uitstoot reizen 

 

 

Rijksbreed en JenV Doelstelling 2030: Het halveren van 

de CO₂-uitstoot van zakelijke 

mobiliteit voor 2030 in vergelijking 

met 2016. 

Het Rijk ondersteunt deze 

doelstelling onder andere met een 

onderzoek naar de invulling van 

Anders Reizen met onder andere, 

fietsregelingen, terugdringen 

dienstreizen per vliegtuig en 

decentrale pilots op 

Tabel 5 
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arbeidsvoorwaarden en 

duurzaamheid.  

2 Vliegen 

 

 

Rijksbreed en JenV Voor het gebruik van het vliegtuig 

voor dienstreizen gelden diverse 

voorwaarden uit de CAO. Tijdens de 

coronacrisis is veel minder gevolgen 

en kregen buitenlandse dienstreizen 

vaak een digitaal alternatief.  

Geconstateerd is echter dat het 

aantal vliegbewegingen weer gaat 

toenemen. Verder valt voor 

uitzetvluchten van Dienst Terugkeer 

en Vertrek technisch geen besparing 

te verwachten.  

 

3 Zero emissie wagenpark 

 

 

Inkoop categorie 

wagenpark  

De rijksbrede doelstelling is om in 

2028 een volledig zero emissie 

wagenpark te hebben binnen JenV.  

Met name voor de grotere en 

specifieke voertuigen binnen JenV 

zijn de zero emissie alternatieven 

nog onvoldoende aanwezig. 

Hierdoor is het onzeker of de 

doelstelling van 2028 gehaald zal 

kunnen worden. 

 

 

 

 

 

Veel afzonderlijke JenV onderdelen hebben zelf een verduurzamingsaanpak (met daarin CO₂ 

mitigerende maatregelen) of zijn bezig deze op te stellen.  

 

Op basis van bovenstaande maatregelen heeft een doorrekening plaatsgevonden voor de meest 

impactvolle reductiemaatregelen. De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabellen weergegeven. 

Deze set reductie maatregelen zal, bij volledige uitvoering,  in de periode tot 2030 naar verwachting tot 

een reductie van 119.100 ton CO2 kunnen leiden. Dat staat gelijk aan een reductie van ongeveer 73% 

van de footprint ten opzichte van 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 
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4.3. Effect van de reductiemaatregelen 

 
Maatregelen vastgoed gerelateerd Procentuele 

reductie 

t.o.v. 2019 

Reductie in ton 

CO₂ eq. 

Gasverbruik reduceren met 30%. 

Maatregelen voor deze gasreductie maken deel uit van de  

routekaarten verduurzaming vastgoed.  

 

9% 15.200 

Door de elektriciteit volledig te vergroenen (garantie van 

Nederlandse oorspong) is een grote reductie op de CO₂ 

emissie mogelijk.  

 

53% 87.700 

Maatregelen mobiliteit gerelateerd   

Reduceren van de zakelijke mobiliteit, Het halveren van de 

CO₂-uitstoot van zakelijke mobiliteit voor 2030 in 

vergelijking met 2016.  

 

4% 6.200 

Zero emissie wagenpark, In 2028 is het wagenpark volledig 

zero emissie en rijdt op groene stroom (garantie van 

Nederlandse oorsprong). Deze reductiedoelstelling zal 

waarschijnlijk lager uitvallen vanwege de technische en 

financiële beperkingen die er zijn t.a.v. het specifieke JenV 

wagenpark.   

 

6%  10.000 

 73%  119.100 

 

 

 

In tabel 7 is een onderverdeling te zien naar de reductiemaatregelen per scope. Hierin is te zien dat de 

grootste reductie van uitstoot komt door het vergroenen van de ingekochte elektriciteit in scope 2. 

Reducties in scope 1 en op business travel zijn kleiner. 

 

 

Scope 1 maatregelen Afname ton 

in CO2 

Procentuele 

afname van scope 

30% minder gasverbruik 14.900  

Wagenpark emissievrij in 2028 (benzine en diesel) 9.900  

Totaal scope 1 24.800 42% 

Scope 2 maatregelen   

Grijze stroom vervangen door groene stroom per 2024 87.700  

Reductie gasverbruik warmtenetten met 30% 300   

Totaal scope 2 88.000 99% 

Business travel maatregelen   

50% reductie op reisbewegingen, exclusief uitzetvluchten 6.100  

Totaal scope 3 6.100  39% 

 

Tabel 6 

Tabel 7 
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5. Communicatie 

Het ministerie van JenV hanteert in haar communicatie de volgende doelen: 

 
1. Kennis over het thema duurzaamheid in zijn algemeenheid onder medewerkers vergroten; 
2. Kennis vergroten over de connectie tussen JenV en duurzaamheid en kennis over wat JenV 

doet om te verduurzamen, zoals ambities en behaalde doelen van het programma, maar ook 
wat de CO₂-reductiemaatregelen inhouden en op welke manier ze bijdragen aan het behalen 
van de reductiedoelen; 

3. Medewerkers inspireren en informeren: wat kunnen ze zelf doen? Hier vallen ook houdings- 
en gedragsdoelstellingen onder. Enerzijds is dat het benadrukken dat aangekondigde 
reductiemaatregelen niet vrijblijvend zijn. Anderzijds is het positief inspireren.  

4. Medewerkers betrekken en evt. laten meedenken op bepaalde onderwerpen van het 
programmateam. 
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6. Participatie 

Vanuit de CO₂-Prestatieladder is het vereist inzicht te geven in de participatie in sector- of 

keteninitiatieven. 

 

Onder andere aan de volgende externe keteninitiatieven neemt het ministerie van JenV deel: 

 

Community of Practice (CoP)  CO₂-Prestatieladder Rijksbreed 

In maart 2021 is er een Community of Practice opgericht met de focus op de implementatie van de CO₂-

Prestatieladder Rijksbreed. Deelnemers aan deze CoP zijn diverse ministrie en uitvoeringsorganisaties.  

PIANOo, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is trekker van deze CoP.  

 

Coalitie Anders Reizen 

Op 1 oktober 2019 is de gehele Rijksoverheid (als onderdeel van de gemaakte afspraken in het 

Klimaatakkoord) toegetreden tot de coalitie Anders Reizen. De Coalitie Anders Reizen is tegenwoordig 

een coalitie van ruim 70 grote organisaties met een vertegenwoordiging van 500.000 medewerkers. 

 

Denk Doe Duurzaam  

Denk Doe Duurzaam, geïnitieerd door het ministerie van BZK laat zien hoe onderdelen van het Rijk via 

hun eigen bedrijfsvoering en inkoop bijdragen aan een duurzamer, socialer en innovatiever Nederland. 

Denk Doe Duurzaam organiseert structurele vergadering en bijeenkomsten waarbij de departementen 

elkaar ontmoeten, inspireren en kennis met elkaar delen.  

 

100 Months to Change  

100 Months to Change (MTC) is een wereldwijd platform van klimaatprofessionals die met elkaar 

samenwerken om de klimaatdoelen van 2030 te halen. In dit platform wordt gewerkt met verhalen die 

aanzetten tot actie.  

 

Vanuit de IND: MVO-werkgroep binnen het Netwerk van Publieke Dienstverleners 

Werkgroep MVO is gericht op het organiseren van bestuurderstafels MVO en bijeenkomsten voor MVO 

adviseurs uit het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Gericht op het uitwisselen van kennis, 

inspiratiesessies en leiderschapssessies inzake duurzaamheid. IND participeert in diverse bijeenkomst 

binnen dit netwerk. 
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7. Stuurcyclus CO2-
management             

De stuurcyclus van de CO₂-Prestatieladder is ingericht volgens de principes van de  ‘Deming Circle’. 

Hierdoor wordt een continue verbetering van de processen geborgd. De fases van de cyclus en de 

bijbehorende activiteiten zien er als volgt uit: 

 

Plan  

Ten eerste worden de beleidsdoelstellingen bepaald en vastgelegd. Op basis hiervan worden vervolgens 

keuzes gemaakt voor CO₂-reducerende maatregelen en de deelname aan (keten)initiatieven. 

Do  

Het uitvoeren van plannen die gemaakt zijn in de vorige fase(n). 

Check  

Het controleren of de plannen op de juiste manier zijn uitgevoerd. Dit gebeurt door de CO₂-footprint en 

emissie-inventaris op te stellen en deze te monitoren via periodieke rapportages. 

Act  

Het beleid waar nodig bijstellen en bijsturen door middel van maatregelen en doelstellingen.  

 

Deze stuurcyclus vanuit de CO2 Prestatieladder wordt, na certificering, gekoppeld aan de reguliere P&C 

cyclus die binnen het ministerie van JenV wordt toegepast.  
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