
De CO2-Prestatieladder 
 
In 2021 is Smeding actief aan de slag gegaan om onze CO2-footprint in kaart te 
brengen met als doel dit te reduceren. Wij hebben in juni 2021 het niveau 3 
certificaat op de CO2-Prestatieladder behaald. De CO2-Prestatieladder is gericht op 
het rapporteren over en reduceren van je CO2-uitstoot. In het handboek achter het 
certificaat komen de onderdelen inzicht in footprint, reductie CO2, communicatie 
intern en extern en deelname aan initiatieven naar voren.  
 
Dit houdt voor ons in dat wij aan de hand van de eisen vanuit de CO2-Prestatieladder 
aan de slag gaan met het reduceren en rapporteren over onze CO2-uitstoot. Het 
reduceren van onze CO2-uitstoot past goed in onze visie op duurzaamheid.  
 
Wij zullen jullie halfjaarlijks op de hoogte gaan houden van alle ontwikkelingen 
rondom onze uitstoot en genomen maatregelen. Mocht je specifieke vragen hebben 
over ons beleid op duurzaamheid, kun je terecht bij Wim Manshande, Ruben Post of 
Tina Werkhoven.  
 
Onze audit 
Er is inmiddels weer een nieuwe audit datum bekend. Onze audit vindt plaats in Sint 
Annaparochie op dinsdag 17 mei en in Breda op woensdag 18 mei. Dit houdt in dat 
er op deze dag een externe auditor van Normec bij ons op locatie komt om te 
toetsen of wij voldoen aan alle eisen om het certificaat te kunnen behouden. Een 
belangrijke eis is dat iedereen op de hoogte is van onze ambities rondom CO2-
reductie. Om deze reden is dit bericht erg belangrijk.  
 
Onze CO2-uitstoot 
Voor het behalen van ons certificaat hebben wij met terugwerkende kracht onze 
CO2-uitstoot over 2019 en 2020 kunnen berekenen. Onze CO2-uitstoot wordt 
veroorzaakt door o.a. ons elektraverbruik, gas- en brandstofverbruik en 
gedeclareerde kilometers.   
 
In 2019 en 2020 hebben wij in totaal 2.473 en 2.298 ton CO2 uitgestoten. En in 
2021 was onze uitstoot in totaal 2157 ton CO2, dit is t.o.v. 2019 12% minder. 
Ben jij nu benieuwd naar de achterliggende cijfers? Op onze website hebben wij een 
speciale pagina ingericht waarbij je dit kunt teruglezen en op de site van de 
milieubarometer is de CO2 footprint van St. Annaparochie en Breda opgenomen. 
https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/ 
 
Onze doelstelling  
Wij gaan hard aan de slag om onze CO2-Footprint te reduceren. Dit doen wij middels 
onderstaande doelstelling. Deze doelstelling gaan wij realiseren middels actieve 
verduurzaming aan ons vastgoed en wagen- en machinepark.  
 

SCOPE 1 EN 2 EN BUSINESS TRAVEL DOELSTELLING SMEDING 

Smeding wil in 2024 ten opzichte van 2019 77,25% minder CO2 uitstoten 

 
 

Wist je dat?  
Onze uitstoot in 2019 gelijk stond aan 1499 vliegretourtjes naar Kuala Lumpur (Maleisië).  

En in 2021 staat onze uitstoot gelijk aan 1307 vliegretourtjes naar Kuala Lumpur. 



 
Eigen bijdrage 

ü Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te 
schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof; 

ü Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te 
besparen. Controleer daarom regelmatig of de bandenspanningen nog 
kloppend zijn; 

ü Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en 
apparaten uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen 
als hier goed op gelet blijft worden.  

 
Wij vinden het belangrijk om iedereen te kans te geven om zijn of haar input te 
leveren. Mocht je ideeën hebben over hoe wij nog meer stappen kunnen zetten op 
het pad naar CO2-reductie, dan kun je deze aandragen bij Wim Manshande.  
 
 
 


