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1. Opdrachtomschrijving 

DNS Belgium is een registry en non-profitorganisatie verantwoordelijk voor het beheer van de topleveldomeinen 
.be en de extensies .vlaanderen en .brussels. In het kader van haar duurzaamheidsbeleid liet DNS Belgium haar 
klimaatvoetafdruk (koolstofvoetafdruk of carbon footprint) voor de periode jaar 2016-2021 berekenen door 
Ecolife. 

Dit rapport bevat de meting van de klimaatvoetafdruk van de activiteiten van DNS Belgium voor het jaar 2021, 
compatibel met Bilan Carbone®, ISO 14064 en het GreenHouseGas (GHG)-Protocol, met onderverdeling in Scope 
1 (directe emissies op het terrein), Scope 2 (indirecte emissies door gebruik van elektriciteit) en Scope 3 (indirecte 
emissies door aankoop, afval en gebruik van producten en diensten, woon-werkverkeer, buitenlandse 
dienstverplaatsingen, …). De resultaten worden vergeleken met die van 2019 en 2020 en met het klimaatplan 
dat DNS Belgium liet opstellen door Ecolife voor de periode 2016-2021.  

In het bijzonder wordt er ingegaan op het effect van de COVID 19-pandemie op de klimaatvoetafdruk van DNS 
in het jaar 2021.  
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2. Administratieve gegevens 

 

Opdrachtgever 

Naam:  DNS Belgium 
Adres: Philipssite 5/13, 3001 Leuven 
Contactverantwoordelijke: Arnaud Recko, duurzaamheidscoördinator 
Mail: arnaud.recko@dnsbelgium.be 
Tel: +32 16 28 49 70 

 

Te onderzoeken site 

Naam gebouw: Ubicenter 
Adres:  Philipssite 5/13  3001 Leuven 

 

Uitvoerder 

Eco-auditeur:  Thomas Beyen, projectmanager footprinting 
Organisatie:  Ecolife 
Adres:  Valkerijgang 26  3000 Leuven 
Mail:  thomas.beyen@ecolife.be 
Tel: 016 22 21 03 

 

Datum oplevering rapport: Juli 2022 
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3. De klimaatvoetafdruk 

 

Wat is de klimaatvoetafdruk? 

De klimaatvoetafdruk meet de antropogene emissies van Kyoto-broeikasgassen1. De Kyoto-gassen zijn de 
broeikasgassen die opgenomen zijn in het Kyoto-protocol (1992): 

1) Koolstofdioxide CO2 (verbranding van fossiele brandstof, productie van cement, veranderingen in 
landgebruik); 

2) Methaan CH4 (landbouw, productieprocessen, aardgaslek); 
3) Distikstofmonoxide (lachgas) N2O (voornamelijk landbouw); 
4) Fluorgassen (voornamelijk koelsystemen). 

 

Wat is de meeteenheid van de klimaatvoetafdruk? 

De bijdrage van elk broeikasgas aan het broeikaseffect hangt af van het ‘aardopwarmingsvermogen’ (global 
warming potential), de mate waarin het warmtestraling tegenhoudt en dus bijdraagt aan de opwarming van de 
aarde. Het aardopwarmingsvermogen wordt gebruikt om de equivalente hoeveelheid koolstofdioxide te 
berekenen, die nodig is om de aarde evenveel op te warmen gedurende de volgende 100 jaar. Zo is 1 ton 
methaan het equivalent van 34 ton CO2. Elke hoeveelheid broeikasgas kan worden omgezet naar een 
hoeveelheid CO2-equivalenten (bv. ton CO2-eq).  

De klimaatvoetafdruk van een organisatie wordt dus uitgedrukt in ton CO2-eq per jaar. De effecten van de 
verschillende broeikasgassen kunnen volgens deze methode worden opgeteld. Dit maakt de klimaatvoetafdruk 
tot een geaggregeerde indicator.  

 

Wat is onze klimaatvoetafdruk? 

Delen we de totale mondiale uitstoot van broeikasgassen door het totale bevolkingsaantal van 7 miljard mensen, 
dan heeft elke persoon op aarde een gemiddelde klimaatvoetafdruk van ongeveer 7 ton CO2-eq per jaar. Drie 
kwart hiervan bestaat uit koolstofdioxide (CO2), voornamelijk afkomstig van de energiesector (zie Figuur 1 van 
het World Resources Institute voor onderverdelingen in type broeikasgas, activiteit en sector). 

De gemiddelde klimaatvoetafdruk van een Belg bedraagt ongeveer 20 ton CO2-eq per jaar.2  

 

 
1 Biologische korte cyclus emissies van bv. menselijke ademhaling of verbranding van hout tellen niet mee in de klimaatvoetafdruk op 
voorwaarde dat die uitgestoten CO2 wordt opgenomen door nieuwe bomen of gewassen voor menselijke consumptie aan te planten. De 
emissies van veranderingen in landgebruik tellen wel mee in de klimaatvoetafdruk (bv. het afbranden van wouden telt wel mee als de 
wouden niet worden heraangeplant). 
2 Vercalsteren A., Boonen K., Christis M., Dams Y., Dils E., Geerken T. & Van der Linden A. (VITO), Vander Putten E. (VMM) (2017), 
Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2017/03, 
VITO, VITO/2017/SMAT/R. Dit komt overeen met Eureapa, een rekentool die de klimaatvoetafdruk van landen in kaart brengt. 
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Figuur 1. Onderverdelingen van de klimaatvoetafdruk volgens sector, activiteit en broeikasgas 

 

Wat is de planetaire grens voor de klimaatvoetafdruk? 

De atmosfeer, de biosfeer en de hydrosfeer (oceanen) hebben een beperkte capaciteit om de emissies van 
broeikasgassen te verwerken. Er zijn momenteel meer dan 400 deeltjes CO2 per miljoen deeltjes in de atmosfeer, 
wat ervoor zorgt dat het klimaat opwarmt. Vanaf een opwarming van 1,5°C boven het pre-industriële niveau 
(200 jaar geleden) kunnen ernstige klimaatswijzigingen optreden. Indien de huidige emissies verder behouden 
blijven, resulteert dit in een opwarming van ongeveer 4 graden Celcius.  

Willen we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C, dan moeten we de komende 40 jaar de mondiale 
klimaatvoetafdruk met een factor 5 terugdringen (zie Figuur 2). Houden we rekening met een stijgende 
wereldbevolking van 7 naar 9 miljard mensen, dan moet de klimaatvoetafdruk per persoon nog extra naar 
omlaag. We komen dan uit op ongeveer 1 ton CO2-eq per persoon per jaar tegen 2050. Na 2050 moeten de 
emissies snel verder dalen tot 0 ton CO2-eq. Dat is slechts mogelijk als alle energie van hernieuwbare bronnen 
komt en er geen belangrijke veranderingen van landgebruik meer zijn. 

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken moet een gemiddelde Belg de klimaatvoetafdruk tegen 2050 reduceren 
met 95% (van 20 ton naar 1 ton CO2-eq). Voor een lineair reductiepad komt dit neer op een jaarlijkse reductie 
van 3% ofwel een reductie van 30% binnen 10 jaar. 
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Figuur 2. Reductie van de klimaatvoetafdruk volgens klimaatdoelstellingen3 

 

Waarom de klimaatvoetafdruk van een organisatie berekenen? 

Van alle voetafdrukindicatoren wordt de klimaatvoetafdruk verreweg het meest gebruikt door bedrijven en 
overheden. De standaardisering van de klimaatvoetafdruk is ook methodisch het sterkst uitgewerkt. Ook 
bedrijven besteden meer aandacht voor hun klimaatvoetafdruk, omwille van twee redenen: financiële 
kwetsbaarheid en sociale verantwoordelijkheid.  

Een hoge klimaatvoetafdruk creëert een financiële kwetsbaarheid voor een bedrijf. De klimaatvoetafdruk is 
namelijk sterk gekoppeld met het gebruik van fossiele brandstoffen en de prijzen van fossiele brandstoffen zijn 
recent heel sterk gestegen. Te verwachten valt dat bepaalde vormen van CO2-belasting in de toekomst belangrijk 
worden. De meting van de klimaatvoetafdruk biedt inzicht in de te verwachten toekomstige kosten van 
broeikasgasemissies en fluctuerende energieprijzen.  

De meting van de klimaatvoetafdruk van een bedrijf past ook in het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO), mondiale klimaatdoelstellingen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties (Sustainable Development Goals of SDGs). Het verlagen van de klimaatvoetafdruk is tevens een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf.  

Bij het bepalen van de bedrijfsactiviteiten opgenomen in de klimaatvoetafdruk dient men rekening te houden 
met de financiële kwetsbaarheid en de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf. Broeikasgasemissies 
waarvoor het bedrijf niet verantwoordelijk is of die geen financiële kwetsbaarheid voor het bedrijf inhouden, 
worden niet opgenomen in de klimaatvoetafdruk van het bedrijf.  

Voor organisaties, projecten en producten werd de klimaatvoetafdruk gestandaardiseerd in ISO-normen 14064-
1 (organisaties en bedrijven), 14064-2 (projecten) en 14067 (producten). Verder is de Bilan Carbone®-
methodologie (www.associationbilancarbone.fr) in Europa zowat de referentie voor de meting van de 
klimaatvoetafdruk van bedrijven en regio’s. De Bilan Carbone®-methode is in overeenstemming met de ISO-
normen en het Greenhouse Gas Protocol. 

 
3 Tollefson, J. (2011) Durban maps path to climate treaty, Nature 480, 299–300. 
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Wat omvat de klimaatvoetafdruk van een organisatie? 

De klimaatvoetafdruk bestaat uit directe emissies op de site zelf en indirecte emissies buiten de site van het 
bedrijf. Deze indirecte emissies kunnen het gevolg zijn van energieverbruik op de site of activiteiten buiten de 
site. Zo wordt de klimaatvoetafdruk volgens de ISO-norm onderverdeeld in drie scopes. 

• Scope 1 bestaat uit directe broeikasgasemissies op de site of van eigen bedrijfswagens. Het gaat om het 
eigen brandstofverbruik voor verwarming, machines en mobiliteit, evenals eventuele lekkages van 
koelgassen uit koelinstallaties. 

• Scope 2 bestaat uit indirecte broeikasgasemissies ten gevolge van het direct verbruik van aangekochte 
elektriciteit op de site. Deze indirecte emissies zijn de emissies van de elektriciteitsproductie-installaties.  

• Scope 3 tenslotte bevat alle overige indirecte emissies: voor de productie van aangekochte producten 
(goederen en diensten), de verwerking van afval, het woon-werkverkeer, het transport en de 
dienstverplaatsingen exclusief eigen bedrijfsvoertuigen. 

 

 

Figuur 3. Scope 1, 2 en 3 van de klimaatvoetafdruk 
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4. Gegevensverwerking 

Onderstaande tabellen bevatten de verbruiksgegevens van DNS Belgium voor het werkingsjaar 2021 aangeleverd 
door DNS Belgium (Dhr. Arnaud Recko, duurzaamheidscoördinator) en verwerkt door Ecolife (Dhr. Thomas 
Beyen, projectmanager footprinting). De gegevensverwerking en resultaten van de werkingsjaren 2019 en 2020 
werden uitvoerig beschreven in voorgaande rapportages. 

 

 
Tabel 1. Basisgegevens energie, afval en inputs 

  

Eenheid Opmerking gegevens  2020 Opmerking gegevens  2021

2019 2020 2021

Aantal  VTE 32 32.2 32 FTE

Aantal  domeinnamen 1638302 1712318 1752839 #
elektrici tei t Ubicenter, 
kantoorruimte, groene 
s troom

73313 56403 58440 kWh/j Volgens  Eneco facturen Volgens  Eneco facturen

elektrici tei t Ubicenter, 
gemeenschappel i jk 
gedeelte, gri jze s troom

39470 15018 15018 kWh/j Volgens  Ubicenter facturen, 
aandeel  DNS

Volgens  Ubicenter facturen, 
aandeel  DNS

elektrici tei t datacenter 17607 17607 17607 kWh/j Idem als  2019 Idem als  2020

aardgas  Ubicenter, 
gemeenschappel i jk 
gedeelte

13383 2753 2753 kWh/j Volgens  Ubicenter facturen, 
aandeel  DNS

Volgens  Ubicenter facturen, 
aandeel  DNS

restafva l 625 140 150 kg/j 28 zakken, 5 kg per zak 30 zakken, 5 kg per zak

PMD 288 36 36 kg/j 9 zakken, 4 kg per zak 9 zakken, 4 kg per zak

glas 9.5 2.3 0.0 kg/j 9 s tuks , 0,25 kg per s tuk 0 s tuks , 0,25 kg per s tuk

papier 371 24 54 kg/j 7 zakken, 3.4kg per zak 16 zakken, 3.4kg per zak

GFT 64 22 8 kg/j 11 zakken, 2kg per zak 4 zakken, 2kg per zak

printpapier 150 10 0 kg/j idem verhouding a ls  2019 idem verhouding a ls  2020

binnengekomen post 221 14 0 kg/j volgens  papierafva l volgens  papierafva l

ICT-diensten 65 / / euro/j N.v.t N.v.t

technisch onderhoud, 
schoonmaak, bewaking, 
ongediertebestri jding

7208.79 6946 9449 euro/j Volgens  interne facturen 
Ubicenter

Volgens  interne facturen 
Ubicenter

Klein kantoormateriaa l 1344.3 / / euro/j N.v.t N.v.t

Hoeveelheid

Algemeen

Impactcategorie

Energie

Inputs

Afval
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Tabel 2. Basisgegevens verplaatsingen en eigendommen  

Eenheid Opmerking gegevens  2020 Opmerking gegevens  2021

2019 2020 2021
grote wagen (SUV, bus je) 11622 1680 0 km/j Gereden ki lometers  

waarvan geen brandstof 
volume verbruik gekend is

Gereden ki lometers  
waarvan geen brandstof 
volume verbruik gekend is

gemiddelde wagen 5590 7465 4305 km/j Gereden ki lometers  
waarvan geen brandstof 
volume verbruik gekend is

Gereden ki lometers  
waarvan geen brandstof 
volume verbruik gekend is

zuinige wagen 3605 5208 640 km/j Gereden ki lometers  
waarvan geen brandstof 
volume verbruik gekend is

Gereden ki lometers  
waarvan geen brandstof 
volume verbruik gekend is

elektrisce wagen 
(groene s troom)

512 km/j op groene s troom

Liter Diesel 2391 11744 10289 l Li ter brandstof verbruikt op 
de tankkaarten

Li ter brandstof verbruikt op 
de tankkaarten

Li ter Benzine 14857 4913 6557 l Li ter brandstof verbruikt op 
de tankkaarten

Li ter brandstof verbruikt op 
de tankkaarten

trein 5520 1262 8690 km/j Openbaar vervoer voor 2.5 
maand gewerkt (tot midden 
maart, lockdown van 
midden maart tot eind 2020)

Openbaar vervoer zoals  
aangegeven door 
personeelsbevraging

bus 300 62.5 0 km/j Openbaar vervoer voor 2.5 
maand gewerkt (tot midden 
maart, lockdown van 
midden maart tot eind 2020)

Openbaar vervoer zoals  
aangegeven door 
personeelsbevraging

fiets 29188 6080.833 4184 km/j Openbaar vervoer voor 2.5 
maand gewerkt (tot midden 
maart, lockdown van 
midden maart tot eind 2020)

Openbaar vervoer zoals  
aangegeven door 
personeelsbevraging

vl iegtuig, economy class , 
<1000 km

6180 8517 0 km/j

vl iegtuig, economy class , 
1000-2000 km

62747 0 0 km/j

vl iegtuig, economy class , 
2000-3000 km

0 0 0 km/j

vl iegtuig, economy class , 
>3000 km

48274 17236 0 km/j

vl iegtuig, fi rs t/bus iness  
class , <1000 km

0 0 0 km/j

vl iegtuig, fi rs t/bus iness  
class , 1000-2000 km

0 0 0 km/j

vl iegtuig, fi rs t/bus iness  
class , 7000-8000 km

0 0 0 km/j

trein Nederland 3250 0 0 km/j

trein Duits land 622 0 0 km/j

trein Verenigd Koninkri jk 1483 0 0 km/j

trein Frankri jk en 
Zwitserland

5553 3855 0 km/j

gebouwen, 
vloeroppervlakte

909 909 909 m²

gemeenschappel i jke 
delen, vloeroppervlakte

100 100 100 m²

parkings 110 37 37 m²

ICT-hardware 36576 34259 77739 euro Volgens  ICT 
aankoopwaarden

Volgens  ICT 
aankoopwaarden, met 
verhoogde 
afschri jvingstermi jn van 4 
jaar

dienstwagens 25 23 21 wagens 5 jaar afschri jvingstermi jn 5 jaar afschri jvingstermi jn

Mobi l i tei t

Geen buitenlandse 
dienstverplaats ingen in 
2021

Gebouwen idem a ls  2020, 
parkings  s lechts  1/3 bezet 
tov 2019

Hoeveelheid

Dienstreizen 
buitenland

Infrastructuur 
en 
eigendommen

Impactcategorie

Op bas is  van reisgegevens  
Omnia  Travel . 

Gebouwen idem a ls  2019, 
parkings  s lechts  1/3 bezet 
tov 2019



 

Klimaatvoetafdruk Rapport DNS Belgium 2021 | Ecolife  9 

5. Resultaten 

Onderstaande tabel toont de klimaatvoetafdruk van DNS Belgium van 2021 onderverdeeld volgens 
impactcategorie en ISO-scope.  

De totale voetafdruk voor 2021 bedraagt 121 ton CO2-eq. Dit komt neer op 3,8 ton per VTE of 69 gram CO2-eq 
per domeinnaam. Dit laatste komt overeen met directe brandstofemissies van ongeveer een halve kilometer met 
een gemiddelde wagen rijden.  

Carbon footprint  

 Impactcategorieën ISO Scope 1 
(ton CO2) 

ISO Scope 2 
(ton CO2) 

ISO Scope 3 
(ton CO2) 

TOTAAL 
(ton CO2) 

% 

Direct energieverbruik gebouwen 5 6 0 11 9,2% 

Aankopen en inputs   1 1 0,8% 

Afvalverwerking   0 0 0,0% 

Mobiliteit werknemers 43  9 51 41,8% 

Buitenlandse dienstverplaatsingen   0 0 0,0% 

Vaste materiële activa   58 58 48,2% 

TOTAAL 48 
(39,7%) 

6 
(5,0%) 

68 
(56,2%) 

121 
(100%) 

 

      

   per domeinnaam    0,07 kg CO2  

   per VTE    3,8 ton CO2  

Tabel 3. Resultaat klimaatvoetafdruk 2021 

Scope 1-emissies, namelijk de verbranding van aardgas voor verwarming en de brandstof voor de dienstwagens, 
maken een relevant aandeel (39,7%) van de totale klimaatvoetafdruk uit. Het direct energieverbruik van de 
gebouwen bevat ook het elektriciteitsverbruik van datacenters (Amazon Web Services (AWS)). De mobiliteit van 
werknemers bevat naast het woon-werkverkeer ook de privéverplaatsingen met dienstwagens evenals de 
binnenlandse dienstverplaatsingen met wagens. In 2021 waren er geen buitenlandse dienstverplaatsingen. 

Scope 2-emissies, ten gevolge van het direct energieverbruik in de gebouwen, hebben slechts een klein aandeel 
(5,0%) in de totale klimaatvoetafdruk. 

Het grootste deel van de klimaatvoetafdruk (56,2%) wordt bepaald door Scope 3-emissies van voornamelijk 
vaste materiele activa en mobiliteit (woon-werkverkeer en verplaatsingen met dienstwagens). In 2021 is de 
afschrijvingstermijn van het ICT-materiaal verlengd van 3 naar 4 jaar. Er zijn in 2021 ook twee minder 
dienstverplaatsingen. Omwille van de grote investering in het ICT-materiaal is er toch een toename in de 
klimaatvoetafdruk van de vaste materiele activa ten opzichte van 2020.  

Bij de verwerking van afval wordt er 0,1 ton CO2 vermeden door energierecuperatie van afvalverbranding van 
restafval (waardoor emissies van nieuwe elektriciteitsproductie worden vermeden) en recyclage van papier en 
PMD (waardoor emissies van de productie van nieuw papier, plastic en metalen worden vermeden). Er is slechts 
een heel beperkte koolstofvoetafdruk door afvalverwerking (0,8%) omwille van de beperkte aanwezigheid van 
medewerkers op kantoor.  

Onderstaande Figuur 4 toont het aandeel van elke impactcategorie van de totale klimaatvoetafdruk. Vaste 
materiele activa kent de lichtste daling ten gevolge van de COVID 19-pandemie, en is nog steeds de voornaamste 
uitstootpost, met 48,2%. De mobiliteit van werknemers vormt met 41,8% de tweede grootste bijdrage tot de 
klimaatvoetafdruk. 
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Figuur 4. Verdeling van de klimaatvoetafdruk volgens impactcategorie 

 

  

Direct energieverbruik 
gebouwen (9,2%)

Aankopen en inputs
(0,8%)

Afvalverwerking (0,0%)

Mobiliteit werknemers
(41,8%)

Buitenlandse 
dienstverplaatsingen

(0,0%)

Vaste materiële activa
(48,2%)

Carbon footprint
Direct energieverbruik
gebouwen

Aankopen en inputs

Afvalverwerking

Mobiliteit werknemers

Buitenlandse
dienstverplaatsingen

Vaste materiële activa
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6. Vergelijking met 2018-2021 en het klimaatplan 

Onderstaande tabel bevat de vergelijking van de klimaatvoetafdruk van DNS Belgium voor de werkingsjaren 
2019, 2020 en 2021. 

 Carbon footprint % % % 

 Impactcategorieën 
2019 

(ton CO2) 
2020 

(ton CO2) 
2021 

(ton CO2) 
reductie 

2018-2019 
reductie 

2019-2020 
reductie 

2020-2021 

Direct energieverbruik gebouwen 15 11 11 0,0% -28,6% 2,8% 

Aankopen en inputs 3,5 0,8 0,9 -1,3% -77,7% 17,8% 

Afvalverwerking 0,3 0,1 0,1 -12,5% -79,1% 7,3% 

Mobiliteit werknemers 87 52 51 -29,5% -39,9% -2,9% 

Buitenlandse dienstverplaatsingen 24 6 0 18,1% -75,9% -100,0% 

Vaste materiële activa 57 54 58 14,9% -6,1% 8,8% 

TOTAAL 187 123 121 -11,9% -34,1% -1,8% 

   per domeinnaam 0,12 kg CO2 0,07 kg CO2 0,07 kg CO2 -11,9% -38,3% -4,0% 

   per VTE 5,8 ton CO2 3,8 ton CO2 3,8 ton CO2 -17,4% -34,5% -1,2% 

Tabel 4. Vergelijking voetafdruk 2019-2021 

Er wordt een lichte daling van 1,8 % in de totale klimaatvoetafdruk 2021 vastgesteld in vergelijking met 2020. In 
vergelijking met 2019 is dat een daling van 35,3% (van 187 ton CO2 naar 121 ton CO2) , omwille van gewijzigde 
werkomstandigheden ten gevolge van de COVID 19-pandemie die ook in 2021 nog impact had op de werking van 
DNS Belgium.  

De voornaamste verschillen met de voorgaande jaren 2019 en 2020 zijn: 

- Er werd in 2021 nog steeds veel ingezet op telewerk van thuis uit. Het energieverbruik van telewerken werd 
mee opgenomen in de klimaatvoetafdruk van 2021.  

- Er waren geen buitenlandse dienstreizen in 2021, niet per trein, noch per vliegtuig, wat resulteert in een 
volledige daling (-100%) ten opzichte van 2020.  

- De werknemersmobiliteit (pendel- of woon-werkverkeer) in 2021 daalt minder sterk ten opzichte van 2020 
(-2,9%), wellicht omwille van het gebruik van de tankkaart voor privégebruik. Waar wel een sterke daling is 
op te merken, zijn de afgelegde kilometers door consultants. Mobiliteit blijft, naast vaste materiele activa, 
een van de grootste uitstootposten. 

- De bijkomende investeringen in nieuw ICT-materiaal in 2021 doet de voetafdruk van de vaste materiële 
activa beperkt toenemen (8,8%) ten opzichte van 2020. 

Onderstaande Figuur 4 toont de evolutie van de klimaatvoetafdruk van DNS Belgium in vergelijking met 
referentie- en reductiescenario’s. Er zijn twee business-as-usual referentiescenario’s.  

• Het eerste referentiescenario gaat uit van de voetafdruk volgens de nulmeting in 2016 en extrapoleert 
die voetafdruk naar de volgende jaren op basis van het aantal VTE. Dus als het personeelsbestand met 
10% toeneemt, dan stijgt de voetafdruk in het business-as-usual scenario ook met 10%.  

• Het tweede referentiescenario gebruikt het aantal domeinnamen om te extrapoleren naar de volgende 
jaren.  

Op basis van deze twee referentiescenario’s worden twee reductiescenario’s bepaald die overeenkomen met 
internationale klimaatdoelstellingen, met name met een beperking van de mondiale CO2-concentratie tot 430 
ppm. Deze scenario’s komen overeen met een jaarlijkse daling van de voetafdruk van de referentiescenario’s 
met 3%. Verder werkte Ecolife op basis van simulaties voor DNS Belgium nog een reductiescenario uit in een 
klimaatplan (zie ‘Rapport klimaatplan DNS Belgium 2016-2017’ ( 2017)).  
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Figuur 5. Evolutie van de actuele voetafdruk in vergelijking met reductiescenario’s 

Opvallend is de sterke daling van de actuele klimaatvoetafdruk van DNS Belgium. In 2021 ligt die voetafdruk met 
de helft onder het reductiescenario van het eigen DNS Belgium-klimaatplan. Dit is te verklaren door de 
maatregelen van DNS Belgium om de klimaatvoetafdruk te reduceren en de gewijzigde werkomstandigheden 
ten gevolge van de COVID 19-pandemie.  

In 2022 kan de klimaatvoetafdruk mogelijks terug stijgen omwille een toename van het aantal 
dienstverplaatsingen ten gevolge van het einde van de reisrestricties opgelegd tijdens de COVID 19-pandemie. 
Het streefdoel van DNS Belgium moet zijn om niet te laten toenemen tot meer dan 2019, het laatste volledige 
jaar voor de COVID 19-pandemie.  

Een nieuw klimaatplan kan worden opgesteld voor de periode 2022 – 2030.  

 

7. Aandachtspunten 

Door de COVID 19-pandemie hebben er in 2021 geen buitenlandse dienstverplaatsingen plaatsgevonden. In de 
toekomst kunnen dienstreizen zo maximaal mogelijk worden vervangen door digitaal overleg, waardoor de 
uitstoot niet terug zal stijgen tot de pre-COVID 19-periode.  

Er is een reductie gerealiseerd op vlak van de mobiliteit, mede omwille van telewerken van thuis uit. Telewerken 
verder verankeren in de werkcultuur van DNS Belgium kan de uitstoot van het woon-werkverkeer permanent 
laten dalen.   

Verder blijft CO2-compensatie een optie: voor 2021 kan DNS Belgium, net zoals van 2016 tot en met 2020, 
klimaatneutraal worden door in dit geval 121 ton CO2 te compenseren (volgens de aanbevelingen in het 
klimaatplan).  
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8. Samenvatting en besluit 

DNS Belgium heeft in 2021 een klimaatvoetafdruk van 121 ton CO2-eq. Dit is een reductie van 1,8% ten opzichte 
van het jaar voordien, en 35,3% ten opzichte van 2019, het referentiejaar van voor de COVID 19-pandemie. 
Hiermee wordt de klimaatdoelstelling voor 2021 ruimschoots gehaald. Per VTE is de voetafdruk 3,8 ton CO2-eq. 
Per domeinnaam bedraagt de voetafdruk 69 gram CO2, evenveel als de directe CO2-uitstoot van een halve 
kilometer met een gemiddelde wagen rijden.  

Ongeveer de helft van de klimaatvoetafdruk (41,8%) is op conto van de mobiliteit met de wagen. Het wagenpark 
vernieuwen met nog zuinigere of elektrische wagens kan de voetafdruk verder reduceren. Dit werd in 2021 
opgestart door enkel nog elektrische dienstwagens aan de medewerkers aan te bieden. Ook het succesvolle 
fietsvergoeding-schema verder uitbreiden in het bedrijf zal de voetafdruk van mobiliteit verder omlaag brengen. 
Bijkomend is het aanbevelingswaardig om ook na 2021 enkel de absoluut noodzakelijke buitenlandse 
dienstreizen in te plannen, ook wanneer dit naar verwachting terug meer gebruikelijk zal zijn.  

De COVID 19-pandemie heeft tot ingrijpende veranderingen geleid op vlak van werkcultuur, ook bij DNS Belgium. 
Werkmodaliteiten met een positieve invloed op de klimaatvoetafdruk, zoals telewerken door de medewerkers 
van thuis uit en digitaal overleg met buitenlandse partners, zijn in 2021 geïntegreerd in de werkcultuur van DNS 
Belgium. Bijgevolg kan worden verwacht dat de klimaatvoetafdruk niet terug zal stijgen tot waarden van voor de 
COVID 19-pandemie.  

Het is aanbevelingswaardig een nieuw klimaatplan op te stellen voor de periode 2022 – 2030.  
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