
SDG 13: Klimaatactie 
Sustainable Development Goal 13 (SDG 13) “Klimaatactie” is opgesteld 
om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. De opwarming van 

de aarde heeft grote gevolgen voor miljoenen mensen en de natuur. Zo 
smelten de poolkappen en wordt het inkomen van vele mensen bedreigd 
door de extreme weersomstandigheden die de opwarming met zich mee 
brengt. Kortom: We moeten iets doen voordat het te laat is! Maar hoe 
kun je dit ontwikkelingsdoel doorvoeren in jouw organisatie?  

CO2 footprint 
Om een bijdrage als organisatie te kunnen leveren aan SDG 13 kunnen verschillende aspecten 
worden doorgevoerd. Zo is het belangrijk om duidelijk inzicht te verkrijgen in het energieverbruik 
van de organisatie. Dit kun je doen via een energiemonitoringssysteem. Naast energieverbruik 
hebben andere factoren als watergebruik en afval invloed op de duurzaamheid van jouw 

organisatie. Het is dan ook essentieel om de CO2-footprint in kaart te brengen. Een CO2-footprint 
geeft inzicht in de CO2 uitstoot die een organisatie veroorzaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld CO2 
uitstoot door elektriciteit, gas, afval, transport (zakelijk, maar ook woon-werkverkeer), water en 
ook papierverbruik.  

Regionale inkoop 
In hoeverre levert jouw organisatie een 
positieve bijdrage aan de lokale economie 
door het inkopen van producten en diensten 
bij leveranciers uit de regio? Hierdoor wordt 
een positieve bijdrage geleverd aan de 
lokale economie en bedrijvigheid. Ook is 

minder transport nodig wat zorgt voor 
minder CO2-uitlaat en beter is voor het 
milieu. 

Activiteitenbesluit & 
rapportageplicht 
Ook de overheid wil organisaties verplichten 
om bedrijfsprocessen duurzamer in te 
richten. Zo geldt per 1 juli 2018 het 

Activiteitenbesluit. Dit betekent dat 
organisaties verplicht zijn om 
energiebesparende maatregelen te treffen 
met een terugverdientijd van vijf jaar of 
minder. Naast het Activiteitenbesluit geld 
per 1 juli 2019 ook de rapportageplicht van 
organisaties over energiebesparende 
maatregelen.  

Minimaal Energielabel C 
Ook is ieder kantoor in Nederland groter dan 
100 m2 vanaf 2023 wettelijk verplicht om 

minimaal energielabel C te hebben. Dit geldt 
niet voor rijks-, provincie- en gemeente 
monumenten én panden die binnen twee 
jaar gesloopt worden 

 
Bekijk de SUB video 

https://youtu.be/K5I62g9V7wc
https://youtu.be/K5I62g9V7wc
https://youtu.be/MVCZwLIOEw8
https://youtu.be/MVCZwLIOEw8
https://youtu.be/K5I62g9V7wc
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