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ARCHIEF MAATREGELEN MAATREGELLIJST 

Maatregelen ter inspiratie, die niet meer op de huidige Maatregellijst staan 
 
Sinds 1 januari 2016 is de Maatregellijst een verplicht onderdeel van de CO2-Prestatieladder. De Maatregellijst is een niet uitputtende lijst met CO2-
reductiemaatregelen, onderverdeeld naar veelvoorkomende activiteiten van bedrijven die deelnemen aan de CO2-Prestatieladder. Elk jaar vindt een update 
van de lijst plaats, op basis van wat bedrijven ingevuld hebben en eventuele nieuwe activiteiten die aan de lijst toegevoegd zijn. Door dit proces verdwijnen 
er jaarlijks een aantal maatregelen van de lijst, ook om deze behapbaar te houden. De huidige versie van de Maatregellijst is op de website van SKAO te 
vinden.  
 
Aangezien de maatregelen wel op de Maatregellijst gestaan hebben, vinden we het belangrijk om deze traceerbaar te houden. Bovendien kunnen ze nog 
altijd als inspiratie dienen, ook al maken ze officieel geen deel uit van de Maatregellijst van de CO2-Prestatieladder. In dit document vind je alle maatregelen 
terug die van de Maatregellijst verdwenen zijn.  
 
Voor meer informatie over de maatregellijst en diens toepassing, zie het Handboek CO2-Prestatieladder 3.0.  
 

MAATREGELLIJST 2016  

Maatregelen uit Maatregellijst 2016, die niet meer terugkomen in Maatregellijst 2017 

 
ACTVITEIT MAATREGEL TYPE A STANDAARD B VOORUITSTREVEND C AMBITIEUS OPMERKING 

KANTOREN BREEAM In-Use Integrale 
maatregel 

 Één gebouw is minimaal 
gecertificeerd op niveau 2 
sterren.  

Meer dan 50% van het 
gebruiksoppervlak is minimaal 
gecertificeerd op niveau 2 
sterren.  

Zie: 
https://www.breeam.nl/
keurmerken/in-use?  

 

LOGISTIEK & 
TRANSPORT 

Toepassing hybride 
vrachtwagens  

Integrale 
maatregel 

  Minimaal één hybride 
vrachtwagen in gebruik.  

 

 

  

http://cms2009.digitnet.nl/Uploads/CO/20150610_Handboek_CO_2_Prestatieladder_3_0.pdf
https://www.breeam.nl/keurmerken/in-usehttps:/www.breeam.nl/keurmerken/in-use?
https://www.breeam.nl/keurmerken/in-usehttps:/www.breeam.nl/keurmerken/in-use?
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MAATREGELLIJST 2017  

Maatregel uit Maatregellijst 2017, die niet meer terugkomt in Maatregellijst 2018 

 
ACTVITEIT MAATREGEL TYPE A STANDAARD B VOORUITSTREVEND C AMBITIEUS OPMERKING 

BEDRIJFS- 
RUIMTEN 

Onderzoeken en 
uitvoeren 
energiebesparing 

Integrale 
maatregel 

Bedrijf voert structureel, 
elke 4 jaar, 
energieonderzoeken uit 
bij elke bedrijfsruimte 
die verwarmd wordt of 
waar proces-energie 
wordt gebruikt en voert 
alle maatregelen uit met 
een TVT van minder dan 
5 jaar. 

Bedrijf voert structureel, 
elke 4 jaar, 
energieonderzoeken uit 
bij elke bedrijfsruimte 
die verwarmd wordt of 
waar proces-energie 
wordt gebruikt en voert 
alle maatregelen uit met 
een TVT van minder dan 
10 jaar. 

Bedrijf voert structureel, 
elke 4 jaar, 
energieonderzoeken uit 
bij elke bedrijfsruimte 
die verwarmd wordt of 
waar proces-energie 
wordt gebruikt en voert 
alle maatregelen uit met 
een TVT van minder dan 
15 jaar. 

Bij een 
energieonderzoek 
horen de 
maatregelen met een 
TVT (eenvoudige 
terugverdientijd) van 
minder dan 5 jaar 
wettelijk ook 
daadwerkelijk 
uitgevoerd te 
worden. Bij een 
langere TVT worden 
bijvoorbeeld ook 
maatregelen als het 
installeren van 
zonnecellen 
haalbaar. 
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MAATREGELLIJST 2018 

Maatregelen uit Maatregellijst 2018, die niet meer terugkomen in Maatregellijst 2019 

 
ACTVITEIT MAATREGEL TYPE A STANDAARD B VOORUITSTREVEND C AMBITIEUS OPMERKING 

Logistiek & 
Transport 

Wedstrijd Activiteit 
efficiënter 
uitvoeren 

Bedrijf laat chauffeurs 
deelnemen aan een 
jaarlijkse wedstrijd wie 
het zuinigst rijdt.  

  Vervangen door 
nieuwe Lean & Green 
maatregel. 

Materieel Brandstof: 
Toepassing mobiele 
werktuigen  op basis 
van een full-electric 
of hybride 
systeem/technologie. 

Activiteit 
efficiënter 
uitvoeren  

Het bedrijf kan aantonen 
dat het minimaal één 
mobiel werktuig in 
gebruik heeft dat  
gebaseerd is op hybride 
of full electric 
technologie, waarbij het 
bedrijf kan aantonen dat 
deze machine minder 
CO2-emissies uitstoot 
dan een gelijksoortige 
conventionele machine.  

Het bedrijf kan aantonen 
dat het meerdere mobiele 
werktuigen in gebruik heeft 
die gebaseerd zijn op 
hybride of full-electric 
technologie, waarbij het 
bedrijf kan aantonen dat 
deze machine minder CO2-
emissies uitstoot dan een 
gelijksoortige conventionele 
machine.  
 
 

Het betreft hier bijvoorbeeld 
elektrische of hybride kranen 
en mobiele werktuigen voor  
grondverzet. Voor heftrucks 
geldt een aparte maatregel  
 

Vervangen door twee 
separate maatregelen: 
één voor hybride 
materieel en één voor 
full-electric materieel 

Personen-
mobiliteit 

Stimuleren elektrisch 
rijden 

Integrale 
maatregel 

Bedrijf beschikt over 
tenminste één laadpunt 
bij één kantoor.  
 

Indien het bedrijf meerdere 
kantoren heeft beschikt het 
bedrijf over tenminste één 
laadpunt bij elk (vast) 
kantoor.  
 

Alle laadpalen worden 
bovendien gevoed met 
Nederlandse groene stroom.  
 

Samengevoegd met 
andere maatregel  

Personen-
mobiliteit 

Beschikbaar stellen 
fiets, e-bike of e-
scooter 

Integrale 
maatregel  

Wanneer zinvol stelt het 
bedrijf alternatieve 
vervoersmiddelen 
beschikbaar op project- 

  Samengevoegd met 
andere maatregel 
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of kantoorlocatie voor 
korte ritten.  
 

 


