TECHNISCHE FICHE

OP WEG NAAR
CO2-NEUTRALITEIT

Zet uw schouders onder de strijd tegen de
klimaatverandering: beperk uw uitstoot van broeikasgassen
en maak uw bedrijf, product of evenement CO2-neutraal.
Wil u
• Mee uw schouders zetten onder de strijd tegen de klimaatverandering?
• Uw CO2-uitstoot en andere broeikasgassen terugschroeven?
• Uw bedrijf in de toekomst duurzamer maker en beter bestand tegen de concurrentie?
• Uw producten het label CO2-neutraal meegeven?

We helpen u uw uitstoot te verminderen met een actieplan op maat van uw bedrijf.

Een oplossing op maat in vijf stappen
1

We bepalen de omvang en de doelstellingen die u wil bereiken.

	
Bij de eerste stap bepalen we samen en met de hulp van onze partner CO2logic de omvang van uw actieplan: uw
bedrijf, een gebouw, een productieproces, een evenement.
We bepalen samen de doelstellingen die u wil behalen, de impact van het project op uw bedrijf en de risico’s en
kansen voor elke doelstelling die u voor ogen hebt.

2

We meten uw uitstoot en stellen een actieplan op.

	
Wanneer de omvang is bepaald, doet CO2logic een eerste meting van de uitstoot om na te gaan wat de belangrijkste
bronnen van CO2 zijn. Zo kunnen we bepalen welke acties we op touw moeten zetten om deze terug te schroeven
Vervolgens stellen we op basis van uw communicatiedoelstellingen, het beschikbare budget, de managementondersteuning
en de organisatiestructuur van uw bedrijf een actieplan op met concrete maatregelen.
We helpen u ook het prijskaartje te bepalen van de verschillende maatregelen en begeleiden u bij welke stappen u eerst
moet zetten om een logische en realistische volgorde te garanderen.

3

We leiden de implementatie van het actieplan in goede banen.

	
We combineren verschillende middelen en technologieën om de oplossing te vinden die het best inspeelt op wat u nodig
hebt: zonnepanelen, WKK, HVAC, isolatie, elektrische mobiliteit, ... Deze acties evolueren in functie van de omvang
en de doelstellingen die u hebt bepaald. Luminus kan hierbij de financiering op zich nemen, maar zorgt ook voor de
opvolging en het onderhoud van de installaties.

4

We zorgen voor de compensatie van uw restuitstoot.

	
Kiest u voor totale koolstofneutraliteit, dan kunt u uw restuitstoot compenseren na de implementatie van de
maatregelen. CO2logic heeft een brede waaier aan klimaatprojecten in petto, “Gold Standard” of “UNFCCC”
(Verenigde Naties) gecertificeerd. Deze certificeringen zijn erkend door onafhankelijke controle-instanties. Zij staan
borg voor de duurzaamheid en impact van de projecten waaraan u meewerkt.

5

Certificering en communicatie.
U krijgt een label van CO2logic wanneer u de CO2-neutraliteit hebt behaald. Dit label is van toepassing
op de bepaalde omvang en is het enige in België dat geverifieerd en erkend is door Vinçotte, een
extern controlebureau. Hiermee kunt u aantonen welke stappen u zet naar een duurzaam milieu en kunt
u uw producten of bedrijf als CO2-neutraal labelen.

Wil u graag de stap zetten naar een koolstofneutraal bedrijf?
• Wil uw bedrijf zijn ecologische voetafdruk verkleinen?
• Wil u nu al inspelen op toekomstige regels en bent u klaar om uw processen en infrastructuur proactief
te verbeteren?
• Wil u een imago van een verantwoordelijk bedrijf uitdragen?

Neem voor meer informatie contact op met uw Key Account Manager of stuur
een e-mail naar btb@luminus.be.

