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NIEUWSBRIEF 

CO2-Prestatieladder 

Denys Engineers & Contractors B.V. Nederland  

CO2-beleid 
Denys Engineers & Contractors B.V. voert sinds 2013 een CO2-beleid met als doelstelling om CO2 te reduceren.  Het beleid is 
gestoeld op de principes van de CO2 prestatieladder.  Heden staat onze organisatie op trap 3 van de CO2 prestatieladder.   
 
Reductiedoelstellingen 
Het management van Denys Engineers & Contractors B.V. wil graag de volgende reducties realiseren t.o.v. referentiejaar 2013 

 

Emissiebron Doelstelling 2018 
(5 jaar) 

Doelstelling 2023 
(10 jaar) 

Bedrijfsmiddelen -3% -6% 

Bedrijfswagens -5% -10% 

 
De hiernaast getoonde grafiek geeft de evolutie weer van de CO2 
uitstoot per miljoen euro omzet ten opzichte van de gestelde 
doelstelling.  Hierbij is duidelijk te zien dat vanaf 2017 de doelstelling 
gehaald wordt. 
 
Reductiemaatregelen 
Om de hierboven vermeldde doelstellingen te halen werden 
volgende CO2 reducerende maatregelen genomen. 

• Overschakeling van grijze stroom naar groene stroom 
voor de kantoren en bedrijfshal in Moerdijk 

• Graafkraanmachinisten volgen de opleiding “Het nieuwe draaien” 

• Planning van aan- en afvoer van materieel/ materiaal is verbeterd 

• Plastic verpakkingsmateriaal is vervangen door karton 

• Indien mogelijk Carpoolen 

• Toepassen van elektrisch aangestuurde boorrig (leidingboor) 
Footprint 
 
De totale CO2 emissie voor het jaar 2019 bedraagt 
703,17 ton.  De CO2 uitstoot is voornamelijk afkomstig 
van het dieselverbruik van het machine- en wagenpark.  
Om aldus CO2 te kunnen reduceren zal de organisatie 
zich moeten blijven toespitsen om het dieselverbruik te 
laten dalen. 
 
 
Toekomstige evoluties 
Ook al hebben we reeds een lange weg afgelegd en 
wordt de doelstelling gehaald.  Het werk is nog niet 
gedaan.  We moeten ons blijven inzetten om op zoek te 
gaan naar methoden om onze CO2 emissie te reduceren.  
Dit is de verantwoordelijkheid van onze organisatie.  

 
Hieronder geven we een overzicht van de aankomende maatregelen om nog verder CO2 te reduceren. 

• Aankoop van volledig elektrische wagens inclusief de ontplooiing van de daarbij horende laadinfrastructuur 

• Inzetten op de eigen productie van elektriciteit op de kantoren en projecten d.m.v. zon en/of wind. 

• De organisatie wil in de toekomst doorgroeien naar niveau 4 op de prestatieladder.  Hiervoor zullen we ook onze 
onderaannemers/partners dienen mee te nemen in de CO2 reductie. 

• Verdere detailopvolging van de verbruiken per machine om zo de CO2 emissie beter in kaart te brengen. 

• Bewustwording CO2 uitstoot d.m.v. Toolbox-meetings.  

• Actief beleid op aankoop materieel/materiaal 

• Beperking van reisafstanden en transport bewegingen. 

 
Voor al jouw vragen en opmerkingen, contacteer: 

Tim Van Damme - tim.vandamme@denys.com - Tel.: +32 495594734 
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CO2-emissie scope 1 en 2 - 2019 (Ton CO2)

Gasvormige brandstoffen - Aardgas

Gasvormige brandstoffen - Acetyleen

Gasvormige brandstoffen - Propaan

Personenvervoer conventionele
personenauto - Diesel
Overige energiedragers voor andere
doeleinden dan vervoer - Benzine
Overige energiedragers voor andere
doeleinden dan vervoer - Diesel
Electriciteitsverbruik - Grijze stroom

Electriciteitsverbruik - Groene stroom ‘B’ -
Windkracht
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