
PERSBERICHT: DNS Belgium verkozen tot klimaat-
ambassadeur Vlaams-Brabant 2018 

Leuven, 15 januari 2019. DNS Belgium werd gisteren door het milieu-infopunt voor de 
KMO (MiK) uitgeroepen tot klimaatambassadeur voor Vlaams-Brabant. DNS Belgium 
kreeg de meeste stemmen en haalde het zo van concurrenten Alpak en Adsomenoise.  

DNS Belgium, verantwoordelijk voor de organisatie van de registratie van alle .be-, .vlaanderen- 
en .brussels-domeinnamen, werd verkozen omwille van haar inspanningen om klimaatneutraal 
te worden.   
  

Duurzaamheidsbeleid en klimaatprogramma 

 
De missie van DNS Belgium is het toegankelijker maken van het internet, het gebruik ervan 
aanmoedigen en dat op een duurzame manier.  
 
Het klimaatprogramma van DNS Belgium omvat naast de overschakeling naar een groene 
stroomleverancier ook verschillende acties om het bewustzijn over de klimaatverandering bij 
haar personeel te vergroten. Zo volgden alle personeelsleden een cursus ecodriving en wisselde 
wie wilde zijn parkeerplaats in tegen budget voor een leasefiets.  
 
Ook buiten België wil DNS Belgium inspireren en sponsoren ze een oplossing om internationale 
domeinbeheerderscongressen vanop afstand te kunnen volgen. Hierdoor reizen minder 
deelnemers met het vliegtuig.  
 
Vorig jaar realiseerde DNS Belgium een van haar grootste en meest langdurige CO2-
besparingen: de migratie van het registratie- en beheerplatform van alle Belgische domeinnamen 
naar een klimaatneutrale cloudoplossing.  
 
Uitstoot compenseren 
 
De resterende CO2-uitstoot compenseert DNS Belgium door projecten te steunen in België en 
het buitenland. Via planteenbos.be steunt ze een bebossingsproject in Essene, Vlaams-Brabant 
en via carbonfootprint.com CO2 reducerende projecten in Europa en de rest van de wereld.  
 
Philip Du Bois, algemeen directeur van DNS Belgium, over de duurzaamheidsinspanningen:  
“Bij DNS Belgium vinden we het belangrijk om op het vlak van duurzaamheid – en dat bedoel ik 
in de breedst mogelijke zin van het woord – een zeer actieve rol te spelen. Wij willen onze 
partners en leveranciers motiveren om op een duurzame manier te gaan ondernemen. Alleen 
kunnen wij als kleine KMO het verschil niet maken, maar we kunnen wel een voortrekkersrol 
opnemen. Door de krachten te bundelen met alle bedrijven waarmee we samenwerken, kunnen 
we een wezenlijke impact creëren. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat op middellange termijn 
alle consumenten zullen eisen dat hun leveranciers op een maatschappelijk verantwoorde 
manier zakendoen. Zoniet zullen ze van leverancier veranderen.” 
 
Over DNS Belgium 
DNS Belgium is een vzw die werd opgericht in februari 1999 door ISPA België, Agoria en 
BELTUG. Onze missie bestaat in het registreren van .be-, .vlaanderen- en .brussels-
domeinnamen, het toegankelijker maken van het internet en het aanmoedigen van het gebruik 
ervan via domeinnamen. Meer informatie over DNS Belgium vindt u op www.dnsbelgium.be. 
 
Perscontact DNS Belgium: 
Lut Goedhuys 
M: +32 477 676 697 

https://www.dnsbelgium.be/nl
https://www.dnsbelgium.be/nl


E: lut.goedhuys@dnsbelgium.be 
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