
                                                                                

 

CO2 – PRESTATIELADDER: DOELSTELLINGEN 2020 
 
 

 

DOELSTELLINGEN I.V.M. GROENE STROOM EN/OF ALTERNATIEVE ENERGIE 

(Conform eis 2.B.2 van CO2 prestatieladder: het bedrijf heeft een omschreven doelstelling voor 

gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom en heeft maatregelen 

benoemd voor de projecten) 

Doelstelling 1 

VBSC engageert zich om 100% groene stroom aan te kopen en dit reeds sinds 2016. 

Aangaande elektriciteit is het een doelstelling om alle werkplaatsen te voorzien van LED-verlichting. 

 

Doelstelling 2 

Het vergunningentraject voor de windmolen op onze site te Wondelgem is succesvol doorlopen. Tegen 

2025 wenst Victor Buyck groene stroom af te nemen van deze windmolen. 

 

Doelstelling 3 

VBSC zal in 2020 zijn werknemers blijvend sensibiliseren en aanzetten tot het gebruik van 

duurzamere verkeersmodaliteiten voor woon-werkverkeer door het organiseren van een Car Free Day. 

Fietsnazicht zal tevens ingepland worden op deze dag.  

De opbrengst van de uitgespaarde autokilometers (sponsoring door Victor Buyck) zal gaan naar een 

goed doel waarmee onze CO2-footprint verder gereduceerd kan worden. 

 

Doelstelling 4 

De uitgewerkte duurzame aankoopprocedure zal geïmplementeerd worden. De milieucoördinator 

wordt betrokken bij elke investering met een relevante milieu/energie-impact.  

 

 

KWANTITATIEVE REDUCTIEDOELSTELLINGEN CO2 

(Conform eis 3.B.1 van CO2 prestatieladder: het bedrijf heeft een kwantitatieve 

reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf en de projecten opgesteld, 

uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een 

vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te 

nemen maatregelen in de projecten) 

 

Doelstelling 4 

VBSC wil haar CO2-emissies per productief uur met 1% per jaar reduceren voor de som van scope 1 

en scope 2, dit door middel van minder en efficiënter energieverbruik tov het referentiejaar 2018. 

Vanaf 2018 werden meer en meer projecten uitgevoerd met weervast staal wat gevolgen heeft op het 

energieverbruik, waardoor dit als nieuw referentiejaar wordt gehanteerd.  

 

Doelstelling 5 

VBSC wil de scope 3 CO2-emissies die vrijkomen door de aankoop van verf reduceren door het 

verbeteren van het verfrendement met 1% per jaar ten opzichte van 2014.  

 

Doelstelling 6 



                                                                                

VBSC wil de scope 3 CO2-emissies die vrijkomen door woon-werkverkeer verminderen met 5% tegen 

2020 ten opzichte van 2015 door over te schakelen op CNG en elektriciteit. Vanaf half 2020 zal de 

vloot aan salariswagens enkel nog uitgebreid worden met plug-in hybride en elektrische wagens. 

 

 

De directie en het management onderschrijven bovengenoemde doelstellingen en zullen hiervoor de 

nodige middelen en ondersteuning ter beschikking stellen.  

  

Piet Verhaeghe, CEO        Eeklo, 1 januari 2020 

Steven Brillant, CEO 

 


