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Van der Meijden Transportbedrijf en de CO2 Prestatieladder  

Sinds 2009 hanteert ProRail de door henzelf ontwikkelde CO2 prestatieladder bij het 
selecteren van hun leveranciers. Rijkswaterstaat hanteert sinds 2013 de CO2 prestatieladder 
op alle Grond-, Weg- en Waterbouw aanbestedingen. Van der Meijden levert direct en/ of 
indirect producten en diensten aan ProRail en Rijkswaterstaat. 

Van der Meijden hanteert een actief beleid omtrent het Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Een van de kernpunten in het MVO programma is de CO2 reductie. 
Sinds 2012 neemt van der Meijden Transportbedrijf deel aan de CO2 prestatieladder niveau 
3. 

Van der Meijden Transportbedrijf en de resultaten CO2 Prestatieladder 2012 - 2021 

De getallen om de totale emissies van 2021 van Van der Meijden Transportbedrijf te 
berekenen in het kader van ons certificaat van de CO2 Prestatieladder zijn bekend.  

De totale CO2 uitstoot in 2021 was 2.399 ton CO2. Ten opzichte van het basis jaar 2012 is dit 
een afname van 903 ton CO2 . De doelstelling om in 2021 de CO2 uitstoot t.o.v. de omzet met 
16% te verminderen in vergelijking met 2012 is gehaald. 

Footprint Van der Meijden 

Jaarlijks berekent Van der Meijden haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt 
het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2012 is de CO2 footprint 
voor het eerst berekend en via een intern bericht destijds gecommuniceerd. Voor 2021 is de 
CO2 footprint opnieuw berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor scope 1 (directe) 
en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1.  

In onderstaande grafiek is een weergave gegeven van de CO2 footprint van Van der Meijden 
in 2021..  
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Scope 1 en 2 

(totaal is 2.399 ton CO2)

Gasverbruik

Brandstofverbruik diesel

Brandstofverbruik benzine

Brandstofverbruik (LPG)

Bedrijfsmiddelen (propaan)

Elektraverbruik


