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1.

INLEIDING EN VERANTWOORDING

In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling van Denys NV gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is
de CO2 footprint opgesteld voor scope 1 & 2 volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1 en het GHG Protocol.
Onderstaand worden de doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden deze doelstellingen opgesplitst in
subdoelstellingen.
Om deze doelstellingen te behalen worden alle mogelijke maatregelen continu geïnventariseerd in het document IRM
(Inventarisatie Reductie Maatregelen). Mogelijke bronnen hiervoor zijn het internet, nieuwsbrieven, seminaries, ideeën
van werknemers, brainstormsessies,… Op regelmatige tijdstippen worden deze nieuwe maatregelen voorgelegd aan het
management, die beslist om deze nieuwe maatregelen al dan niet uit te voeren of verder te onderzoeken.
Alle goedgekeurde maatregelen worden opgenomen in het EMAP (Energie Management Actie Plan). De doelstellingen
zijn opgesteld in overleg met -en goedkeuring van- het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk
half jaar gereviewed.

2.

DOELSTELLINGEN

Alle hieronder vermeldde doelstellingen zijn gerelateerd aan de omzet.
Scope 1 & 2, incl. business travel - doelstellingen Denys
Denys wil in 2026 ten opzichte van 2021 13,89% (10,50 ton) minder CO2 uitstoten.
Denys wil in 2030 ten opzichte van 2021 25,00% (18,91 ton) minder CO2 uitstoten.
Deze doelstellingen werden bepaald op basis van de doelstellingen welke Europa oplegt via de Green Deal, zijnde 55%
daling van de CO2 t.o.v. de CO2 uitstoot in 1990. Aangezien er historisch geen gegevens beschikbaar zijn werden er
aannames gedaan om tot deze Europese doelstelling te komen. Hieronder kort geschetst hoe Denys haar doelstelling
heeft bepaald.

3.

SUBDOELSTELLINGEN

De doelstelling benoemd in paragraaf 2 kunnen worden uitgesplitst in subdoelstellingen voor diverse emissiebronnen.
3.1.

Subdoelstelling wagenpark (Scope 1)
•

3.2.

CO2 reductie in 2030 van 50% (8,97 ton) ten opzichte van het referentiejaar 2021.
Subdoelstelling bedrijfsmiddelen (Scope 1)

•

CO2 reductie in 2030 van 19,51% (9,94 ton) ten opzichte van het referentiejaar 2021.

3 van 4

CO2-01/WP-04/D-01

CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN 2013-2023

4.

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen hebt of inlichtingen wenst betreffende de CO2 reductiedoelstelling of het milieubeleid van Denys NV,
kunt u steeds terecht bij:
Hoofdkantoor Denys NV
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Industrieweg 128, 9032 Wondelgem
+32 9 254 01 11
info@denys.com
www.denys.com

QSHE-dienst
CO2 coördinator:
Telefoon:
E-mail:

Dhr. Tim Van Damme
+32 9 254 01 11
info@denys.com
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