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Periode Door Doelstelling 2030 tov 2021
in verhouding met omzet

Scope 1: directe emissies (emissies door eigen organisatie + eigen wagenpark) -20%

Gas verbruik

Stopzetting huur gas verwarmd bedrijfsgebouw in Lokeren Eind 2022 Facilitair

Verlagen van de verwarmingstemperatuur van het bedrijfsgebouw in Slowakije Herfst 2022 Management

Verlagen van de verwarmingstemperatuur van het bedrijfsgebouw in België Herfst 2022 Management

Haalbaarheidsstudie omschakeling naar warmtepompinstallatie in bedrijfsgebouw te Slowakije 2030 Management

Brandstofverbruik wagenpark

Elektrificeren van het leasing wagenpark Tegen 2026 Management

Installatie oplaadpunten voor bedrijfsvoertuigen aan het bedrijfsgebouw in België 2023 Facilitair

Uitbreiding elektrische bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) 2030 Management

Stimuleren ecologisch rijden: snelheidsbegrenzing toepassen op de bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) 2022 Operations

Stimuleren ecologisch rijden: periodieke controle van de bandenspanning bij de bedrijfsvoertuigen jaarlijks Logistiek

Stimuleren ecologisch rijden: streven naar een aankoopbeleid voor nieuwe autobanden met energielabel A 2023-2030 Logistiek

Stimuleren ecologisch rijden: opleiding ECO-driving 2023 HR

Brandstofverbruik stroomgroepen, heftrucks, …

Aankoop elektrische heftruck voor het bedrijfsgebouw in Slowakije 2022 Management

Wijzigen aankoopbeleid: streven naar de aankoop van nieuwe zero-emissie bedrijfsvoertuigen 2030 Purchase

Haalbaarheidsstudie omschakeling thermische stroomgroepen naar hybride of zero-emissie oplossingen 2023-2030 Operations

Elektrificeren van het handgereedschap 2022-2030 Purchase

Reductiedoelstellingen:  
Scope 1:  directe emissies -20%



Periode Door Doelstelling 2030 tov 2021
in verhouding met omzet

Scope 2: indirecte emissies -50%

Elektriciteit

Installatie zonnepanelen 2023-2027 Management

Smart charging bedrijfsvoertuigen: optimaliseren laadproces van elektrische voertuigen 2023-2030 Operations

Aanpassing van de bedrijfsverlichting naar LED verlichting 2022 Facilitair

Wijziging aankoopbeleid: streven naar de aankoop van nieuwe elektromotoren met rendementsklasse IE3 of IE4 
voor de bedrijfsprocessen

2023-2030 Operations

Verlaging energieverbruik van de ICT-apparatuur 2022-2030 Operations

Klimaatinstallatie optimalisatie 2022-2030 Facilitair

Wijziging aankoopbeleid: streven naar de aankoop van nieuwe energiezuinigere machines 2022-2030 Purchase

Reductiedoelstellingen:  
Scope 2:  indirecte emissies -50%



Ontwerp/Design

Ingenieurs/ontwerpers/projectleiders cursus laten volgen over ontwerpmethoden CO2 reductie 2023 HR

Leveren van LCA- of MKI-informatie van producten en materialen Vanaf 2023 Operations

Periode Door Doelstelling 2030 tov 2021
in verhouding met omzet

Scope 3: overige indirecte emissies -10%

Business air travel

Opvolging vliegkilometers 2022-2030 Stuurgroep

Klanten

Stimulans verkoop duurzame producten en énkel hout afkomstig uit duurzaam bosbeheer aanbieden 2023-2030 Sales

Leveranciers

CO2-footprints opvragen bij leveranciers en in dialoog gaan met de tien belangrijkste in verband met de 
duurzaamheid van hun producten

Vanaf 2023 Purchase

Vragen naar het CO2-bewust certificaat van onderaannemers en leveranciers Vanaf 2023

Reductiedoelstellingen:  
Scope 3:  overige emissies -10%

Woon werkverkeer

Stimuleren om met de fiets of step naar het werk te komen Vanaf 2023 HR

Mobiliteitsbudget aanbieden bij nieuwe werknemers Vanaf 2023 HR

Het behalen van het ‘Cycle Friendly Employer’ certificaat via de Fietserbonds 2026 Management


