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0. VOORWOORD
Op het moment van schrijven van deze milieuverklaring wordt ons bedrijf, net als
vele andere, zwaar getroffen door de COVID 19-crisis.
Dit stelt ons beleid en onze inspanningen om onze ecologische voetafdruk elk jaar te
verbeteren zeker niet ter discussie.
Door het economisch ontslag van het merendeel van ons personeel en de
aanpassing van de verschillende procedures voor onze activiteiten zullen we echter
niet in staat zijn om de doelstellingen voor het jaar 2020 te halen.
De economische impact van de crisis op ons bedrijf zal leiden tot het uitstellen van
een aantal nieuwe en bestaande projecten.
Toch blijven we alle indicatoren nauwkeurig meten om de continuïteit van onze
milieuprogramma's te waarborgen.
Aan de positieve kant zou het feit dat we met minimale middelen moeten werken,
ons moeten helpen om realistische doelstellingen te definiëren die we zouden
kunnen bereiken in termen van energie- of grondstoffenverbruik in welke vorm dan
ook.

Vilvoorde, 15 Juni 2020

jean-François Servais
Interne auditor

Volgende volledige milieuverklaring: 08/2021
Volgende bijgewerkte milieuverklaring : 08/2022
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1. BEDRIJFSPRESENTATIE
1.1. HISTORIEK VAN DE PMC HOLDING
Vandergoten J-Ph. nv werd in 1976 opgericht als verhuisonderneming door JeanPhilippe Vandergoten. Die verkocht zijn onderneming in 1997 aan Pierre Management
Consultancy, de familieholding van A.J. Pierre.
Didier en Christophe Pierre zijn via de overname door PMC aan het hoofd van
verhuizersfamilie. Onder hun impuls werd binnen de holding het diensten aanbod
aanzienlijk uitgebreid via 2 bedrijven en steeg de gezamenlijke omzet van de bedrijven
van 2,25 miljoen euro in 1997 tot zowat 17 miljoen euro in 2018. Het jaar werd
afgesloten met in totaal 129 medewerkers, waarvan 90 arbeiders.
Momenteel zitten in de holding volgende bedrijven:
Transmoove nv (BTW 415 534 934 934): Deze onderneming is het resultaat van de
fusie tussen J-Ph Vandergoten en Your Mover Logistics. Deze fusie ging in op 1 januari
2018. Alle activiteiten van de twee moedermaatschappijen worden volledig
overgenomen door de nieuwe entiteit.
Deze activiteiten zijn:
Verhuisactiviteiten waar naast de spotmarkt een portfolio van vaste klanten is
uitgebouwd. Voor onze vaste klanten is er een team van verhuizers die alle interne
verhuisactiviteiten van de klant voor zijn rekening neemt. Daarnaast worden de
diensten van het team uitgebreid naar activiteiten rond onderhoud, herstellen en
inventarisbeheer van kantoormeubilair.
Logistieke dienstverlening met een unieke service voor meubelfabrikanten/
kantoorinrichters. Deze diensten omvatten: ontvangst goederen, stockage,
klaarmaken leveringen, levering en assemblage van het meubilair op het adres van de
klant. Anderzijds leveren zij een geïntegreerd programma voor bedrijven betreffende
het assetmanagement van kantoormeubilair, alsook een hersteldienst en de opslag en
het beheer van de kantoormeubelen. Focus ligt hier op een maximale herinzetbaarheid van de beheerde kantoormeubelen.
Nnof nv (BTW 472 500 163): Begin 2017 is het toenmalige D&C Services
(studiebureau inzake kantoorinrichtingen) en NNOF (duurzaam advies in
kantoormeubilair en concepten) gefuseerd tot Nnof nv. Een studiedienst voor
optimalisatie en organisatie van kantoorruimte. Begeleiding van klanten bij
kantooroptimalisatiestudies,
bedrijfscommunicatie
hieromtrent,
het
projectmanagement en de volledige uitvoering. Het studiebureau legt de klemtoon op
duurzame kantoorconcepten (het duurzaam gebruik van kantoormeubilair in
combinatie met de optimalisatie en re-styling van de kantooromgeving), waarbij de
eindbeslissing van hoe dit wordt ingevuld uiteraard steeds bij de klant ligt.
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Belangrijk om te weten is dat elk bedrijf/dienst ontstaan is op basis van een
behoefte van een klant of een opportuniteit die voor handen was. Steeds wordt er
gezocht naar een uitbreiding van de diensten waarbij kostenoptimalisaties voor de
klant centraal staan.
Locatie
PMC Holding is gevestigd op 2 locaties in het businesspark Cargovil te 1800 Vilvoorde.
Het park (64ha) is gelegen op het grondgebied van 3 gemeenten zijnde Vilvoorde,
Zemst en Grimbergen.
Het businesspark Cargovil is bestemd voor transport en distributie gebonden
activiteiten. Het terrein is bovendien bimodaal ontsloten via weg en water. Via de
Woluwelaan kan men op een vlotte manier aansluiten op de E19 verkeerswisselaar
‘Vilvoorde-Cargo’ en de Ring rond Brussel. Via de ‘Multimodale Inland Container
Terminal’ te Vilvoorde wil men een alternatief bieden voor het drukke wegverkeer op
de as Rotterdam-Antwerpen-Brussel door goederen via de binnenvaart te verschepen.
Brucargo en de luchthaven zijn eveneens vlakbij waardoor het bedrijventerrein
eigenlijk als een tri modaal ontsloten bedrijventerrein kan worden aanzien. Op het
bedrijventerrein zijn momenteel een 40-tal bedrijven gevestigd
De locaties van PMC zijn 2 ha in de J. Monnetlaan 1a en 1,4ha in de Radiatorenstraat
1. In onderstaande kaarten worden de locaties alsook het bedrijventerrein (in blauwe
stippellijn) weergegeven.

De locaties worden vooral ingenomen door een magazijn. Om onze activiteiten van
verhuis en logistiek te kunnen uitvoeren, beschikken deze entiteiten over een magazijn
van 10.000m² met 10 laadkaden (Monnetlaan), een magazijn van 6900m² met 4
laadkaden (Radiatorenstraat), een vloot van 21 vrachtwagens en 37 bestelwagens en
7 heftrucks. Voor de herinzetbaarheid van de meubelen te verzorgen, beschikken we
over een schrijnwerkerij, bestaande uit een zaagmachine, een pers, een
afkantmachine, een CNC en een schraap/schuur machine.
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Volgende NACE-codes, zijn voor onze bedrijven van toepassing:
Transmoove
 49.42 - removal services
 52.10 - Warehousing and storage
 52.21 - Service activities incidental to land transportation
 31.01 - Manufacture of office and shop furniture
NNOF
 74.10 - Specialized design activities
 71.11 - Architectural activities
 81.30 - Landscape service activities
PMC Holding
 70.10 - Activities of head offices
 70.22 – Consultancy

Didier Pierre (rechts) en Christophe Pierre (links), de 2 broers en eigenaars van PMC
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1.2. ORGANIGRAM
PMC heeft een duidelijke structuur. Didier en Christophe vormen samen het
directiecomité.
Elke businessunit heeft zijn eigen bedrijfsleider en deze is
verantwoordelijk voor de dagdagelijkse bedrijfsvoering. Hij werkt zelfstandig binnen
het vooropgestelde financieel budget. Vanuit de holding is er wel de nodige
ondersteuning op het vlak van boekhouding, marketing, IT, HR en preventie.
De 2 businessunit managers rapporteren maandelijks aan de PMC-directie. Zij worden
dan gevraagd duiding te geven bij de cijfers, de opgelegde KPI’s, de sales portefeuille,
de samenwerking tussen de collega’s, …

Organigram PMC
Didier Pierre
Voorzitter RVB

PMC
Christophe Pierre
CEO PMC

Kristien De Ro

Anne Lenaerts

HR/Preventie

PR/Marketing

M. El Boujdaini

Christian
Klinkemallie

IT

Finance

NNOF

TRANSMOOVE

Sales

Kurt Florus

Sales

Christophe Pierre

Support

Operations
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1.3. TIMELINE
Op onderstaande tijdsbalk, vindt u een overzicht van de belangrijkste evenementen in
onze bedrijven voor de laatste 20 jaren.

Tijdsbalk van de evenementen binnen PMC
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2. VISIE
2.1. ONZE BEDRIJFSWAARDEN INZAKE DUURZAAMHEID EN
MILIEU BELEID
Voor onze eigen interne werking stellen we de bedrijfswaarden SAMEN DUURZAAM
ONDERNEMEN voorop. Deze waarden vormen een essentieel onderdeel binnen de
gehele bedrijvengroep van de PMC Holding.

SAMEN
We verlenen een geïntegreerde dienst aan onze klanten en dit wordt hard gemaakt
door ons team van medewerkers en medewerksters die klantvriendelijk, plichtsbewust,
gemotiveerd en professioneel aan de slag gaan. Onze mensen inspireren en voeden
ons innovatief vermogen, onze groei, kortom ons aller toekomst. De persoonlijke
doelstellingen, de zakelijke doelstellingen van ons bedrijf en de specifieke
doelstellingen van onze klanten sluiten naadloos bij mekaar aan. Het borgen van een
uitstekende klanten relatie is cruciaal in onze bedrijfsvoering.
Uiteraard worden nog vele andere partners bij onze dienstverlening betrokken.
Eveneens Samen, mooi samenhorig.
Ons bedrijf heeft ook een impact op lokaal niveau: naar lokale spelers toe gedragen
we ons liever als een goede buur dan als een verre vriend. Wij profileren ons als een
sociaal, lokaal geëngageerd bedrijf dat wel degelijk het verschil kan maken. Ook deze
groep stakeholders maakt deel uit van onze ‘Samen’-horigheid.
Tot slot wensen wij samen met onze aandeelhouders de lange termijnkoers te varen.
Wij zijn niet uit op korte termijn resultaten, maar willen door duurzame groei en
innovatie een toekomst bieden voor allen Samen.

DUURZAAM
Duurzaam betekent voor ons echt de lange termijn die we voor ogen hebben. De
sociale duurzaamheid trekken we door in alle mensen waarmee we het “Samen” in
onze dienstverlening kunnen realiseren. De hoge anciënniteit van ons personeel, onze
vaste klanten portefeuille, onze jarenlange samenwerking met sociaal economie
bedrijven, onze lokale verankering in verschillende instellingen, … bewijzen onze
lange termijn filosofie.
Naast de sociale en economische duurzaamheid is er de ecologische impact van onze
activiteiten. We willen immers daadwerkelijk ons steentje bijdragen tot een beter
leefmilieu. Daarvoor controleren, beheren en verbeteren we niet alleen onze
ecologische voetafdruk, we zoeken tegelijk binnen onze bedrijven naar nieuwe
diensten en businessmodellen om de milieuproblematiek proactief en bewust aan te
PMC Holding, Milieuverklaring
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pakken. Om ervoor te zorgen dat we zowel intern als extern gedisciplineerd de focus
blijven behouden, worden onze managementprocessen dan ook aangestuurd en
ondersteund door 3 aanvullende kwaliteitssystemen: ISO 9001 (inzake processen),
EMAS (inzake milieuprestaties), en het VCDO* (inzake MVO-doelstellingen).

ONDERNEMEN
Ondernemerschap is geen beroep, het is een attitude. Voor velen is het een uitdaging,
soms zelfs een roeping. Ondernemers zorgen ervoor dat dingen gerealiseerd worden.
Geen praters maar doeners.
Wij willen door groei en innovatie een toekomst voor allen Samen bieden. Een nieuw
idee, een briljante inval of een knappe vondst legt de basis voor de vooruitgang van
de onderneming en geeft voorsprong op de concurrenten. Onze groei en de brede
waaier aan unieke diensten die we de voorbije jaren hebben opgebouwd, stimuleren
onze wil, overtuiging en dynamiek om door te zetten. Dit was zeker geen evident
parcours, maar we hebben de problemen wel telkens aangepakt en zijn het
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap blijven stimuleren. We blijven onze
visie trouw en willen consequent onze droom van ‘geïntegreerd beheer van een
duurzame werkomgeving” bereiken. We willen iedereen stimuleren om de 4A’s te
koesteren: Aandurven, Aanpakken, Aanvaarden, Aanvatten. Met een gezond
boerenverstand en een nuchter redeneervermogen kijken we vooruit en gaan ervoor!

2.2. CIRCULAIRE ECONOMIE: EEN OPPORTUNITEIT
PMC is een familiale bedrijvengroep, actief in de duurzame inrichting en beweging van
kantoren. Van in het begin heeft PMC altijd gezocht naar de creatie van toegevoegde
waarde in haar dienstverlening. De vraag “Wat kunnen we meer doen voor de klant”
was én is altijd de rode draad in ons verhaal. Haar visie is ‘geïntegreerd beheer van
een duurzame werkomgeving’. We profileren ons als een geïntegreerde
dienstverlener voor de kantoormarkt.
De activiteiten van PMC zijn gecentraliseerd rond 3 pijlers: creëren, realiseren en
beheren. De dienstverlening rond het creëren wordt gecommercialiseerd via NNOF,
de dienstverlening rond het realiseren wordt gecommercialiseerd door
TRANSMOOVE en de dienstverlening rond het beheren wordt gerealiseerd door
NNOFCARE.
NNOF is het studiebureau en is een kenniscentrum rond kantoorinrichting (zie p3)
TRANSMOOVE werk rond de maximale herinzetbaarheid van het kantoormeubilair
door verschillende diensten in beheer samen te brengen (zie p3)
NNOFCARE (aparte dienst binnen NNOF) onderhoudt de werkomgeving. Het
onderhoud begint bij de continue monitoring van de werkomgeving. Gezien alle
bedrijven in continue beweging zijn, wordt nagegaan of de werkomgeving mee
evolueert met het bedrijf. “Meten en weten” vormt de basis van dit proces. Hieruit
ontspringen voorstellen om de inrichting eventueel (verder) aan te passen. Aansluitend
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(* VCDO = Voka Charter Duurzaam Ondernemen en behandelt de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties)

houdt het onderhoud ook in dat preventieve en corrigerende (technische) interventies
worden voorzien.
Het ‘geïntegreerd beheer van een duurzame werkomgeving’ bestaat er dus in om
een continue dienstverlening te kunnen borgen. Vanuit de dagelijkse ondersteuning
bij de klanten (via verhuis, via contacten, via onderhoud) kan de werkomgeving continu
gemonitord worden, waaruit projecten ontstaan om de inrichting (opnieuw) aan te
passen aan de veranderende noden van de klant en zijn personeel. En om van daaruit
aansluitend zijn dagelijkse ondersteuning verder te optimaliseren. Zodoende wordt
een continue cirkel van verbetering bereikt.
Deze dienstverlening past naadloos binnen de principes van circulaire economie, het
nieuw economisch model waar in Europa naar gestreefd wordt.
In de geïntegreerde dienstverlening waren tot op heden niet alle takken voorhanden.
Gezien de schoonmaak en onderhoud het begin van de circulaire cirkel vormen, is de
samenwerking met Vebego een heel belangrijke evolutie voor PMC. Dankzij deze
samenwerking wordt nog meer impact verkregen op het beheer van de werkomgeving.
Wie anders is er dagelijks op de werkvloer aanwezig om te kunnen monitoren wat er
bij de klant gebeurt?
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2.3. MILIEUBELEID
Aangaande het milieubeleid wil PMC dat de ondernemingen in de eerste plaats
economisch rendabel zijn en wil het werkzekerheid bieden aan een groeiend team
van professionele medewerkers. Maar daarnaast, en niet in het minst, streeft de
bedrijfsleiding ernaar haar milieu-impact nauwgezet in het oog te houden en
jaarlijks de impact te doen dalen.
Om deze strategie te behalen heeft de groep besloten het EMAS-milieubeheersysteem
in te voeren in al haar dochterbedrijven.
PMC en de dochterbedrijven (en de partners) zijn bereid aan een systeem te werken
om de impact op het milieu te voorkomen en tot een minimum te beperken, met het
oog op een voortdurende verbetering en op het bereiken van een hoog niveau van
milieukwaliteit.
Het milieubeheersysteem omvat thans alle activiteitendomeinen in onze 2 vestigingen
waarbij de hoofdzetels op Jean Monnetlaan 1 en op Radiatorenstraat 1 te 1800
Vilvoorde zijn.
In het kader van zijn milieubeheersysteem en teneinde voor een continue verbetering
van de beheersing van de milieu-impact van zijn opdrachten en activiteiten te zorgen,
verbindt de PMC-groep zich ertoe:
1. de wettelijke en reglementaire vereisten inzake milieu en sociale aspecten,
op te volgen en te controleren;
2. de milieudoelstellingen te bepalen die erop gericht zijn, de milieuprestaties
van onze activiteiten te verhogen:
• Verhogen van de “material efficiency”
o zoveel mogelijk “Nnofen”
o beter gebruik en herbruik van materialen
o beperken van ons papierverbruik,
o beheersen van ons energie- en waterverbruik,
•

Verhogen van de ‘waste efficiency”
o verminderen van onze afvalproductie en de afvalproductie
van onze klanten, inclusief de sensibilisering
o continue opvolging van ‘facts en figures’

•

Verhogen van de ‘transport efficiency”
o beter beheren van onze verplaatsingen (betere routings en
ladingen)
o vermindering van de impact van woon-werk verplaatsingen
o de voorkeur geven aan duurzame transportmiddelen,
o verminderen en voorkomen van pollutie;
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•

Verbeteren van ons “Environmental leadership”
o Verminderen van de milieu-impact van de aangekochte
goederen en diensten, inclusief onze onderaannemers,
o Aanbieden van nieuwe milieuvriendelijke diensten aan
onze klanten,

3. duidelijker en transparanter te communiceren

De doelstellingen van dat beleid en ons actieprogramma inzake milieu zullen jaarlijks
worden geëvalueerd en meegedeeld aan ons voltallig personeel, partners en publiek,
overeenkomstig de EMAS-norm. Het welslagen van dat milieubeheersysteem berust
op de noodzakelijke medewerking van elke medewerker.
Het milieubeleid werd door de PMC-directie en de verschillende BU-managers op 26
mei 2016 ondertekend. Op 26 mei 2018 werd een aangepaste milieubeleid
ondertekend door de nieuwe directies na oprichting van de nieuwe entiteit
Transmoove.

Het ondertekend milieubeleid van 26 mei 2018

De
productcatalogus
van
NNOF: “Hoe we met de afval
van de klant, nieuwe producten
kunnen maken”
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3. HOE WERKT ONS
MILIEUMANAGEMENT SYSTEEM?
Voor PMC is het belangrijk dat het ‘project’ door iedereen gedragen en gesteund wordt.
Elke werknemer is een schakel van en speelt zijn rol in het milieuzorgsysteem. De
milieuhandleiding is de sleutel van dit project. Hierin is heel de werking van het
zorgsysteem uitgelegd en daarom een onmiskenbaar document als leidraad van de
(betrokken) werknemer.
Het milieuzorgsysteem is gebaseerd op de huidige managementstructuur en wordt
gecoördineerd door de milieucoördinator, de site managers, de preventie-adviseur en
de BU Managers.
De milieucoördinator, de preventie-adviseur en de 2 site managers vormen samen de
EMAS-kernploeg en zijn verantwoordelijk voor de beheersing van het systeem. Via
maandelijks overleg worden alle aspecten van het systeem besproken en
geanalyseerd. De BU Managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
beschreven processen.
Audits zijn belangrijke instrumenten voor de continue verbeteringen van het
milieuzorgsysteem. Tijdens de interne audits wordt het functioneren ervan beoordeeld
op de gebieden wetgeving, veiligheid en milieu. Externe audits gebeuren door de
erkende instanties.
Het Milieumanagementsysteem is gericht op de activiteiten van de PMC Holding en
zijn 2 entiteiten die in de 2 gebouwen (Jean Monnetlaan 1a en Radiatorenstraat 1 te
Vilvoorde) plaatsvinden.
-

-

-

PMC Holding:
• Ondersteuning van de dochterfilialen inzake finance, human resources, CSR,
communicatie en IT
• Algemene aansturing inzake bedrijfsbeheer
Transmoove :
• Nationale en internationale privé- en kantoorverhuizingen
• Beheer en opslag van kantoormeubilair en archieven
• Overslag, montage en leveringen van nieuw meubilair
• Productie van kantoormeubilair op basis van recupmeubelen en
grondstoffen van bij de klant
• Faciliteren hergebruik kantoormeubilair klanten
NNOF:
• Studie omtrent de herinzetbaarheid van meubelen volgens het VRN-principe
(verhuis, remanufacture, nieuw)
• Change management
• Projectmanagement van duurzame interieur-, bouw- en/of renovatieprojecten
• Biodiversiteit begeleiding
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Het Milieumanagementsysteem is in overeenstemming met de EMAS-verordening
2017/1505. Alle wetgevingen die van toepassing zijn op onze sites, zijn opgelijst in
een register, volgens rapport van RSK.

4. ONZE MILIEUPRESTATIES
4.1. EXTERNE ERKENNING
PMC heeft het in 2019 extra media-aandacht gekregen: 64 artikels zijn verschenen
rond de moederholding en haar dochterbedrijven. Allemaal andermaal aan de hand
van persaandacht die gratis werd verkregen. Het concept blijkt aldus nieuwswaardig
genoeg om er een artikel aan te wijden.

Artikel uit Ondernemers in mei 2018.

Ook betreffende de getuigenissen werden de bedrijfsleiders andermaal zeer vaak
gevraagd worden om hun getuigenis te brengen. 17 van dergelijke spreekbeurten en/of
bedrijfsbezoeken (een blik achter de schermen) hebben in 2019 plaats gevonden.
Enkele van die lijst zijn award-uitreikingen, ook was er heel wat aandacht rond het
duurzaamheidsbeleid, en tot slot op Europees vlak werd Nnof en PMC andermaal
geroemd.
Aan interne communicatie-events en strategische denksessies rond interne
verduurzaming, hebben er 12 plaats gevonden in 2019.
Tot slot, op het vlak van klanten-events en beurzen, heeft de PMC Holding verder
geïnvesteerd in deze marketingtool: we tellen 14 van dergelijke events, hoofzakelijk in
België, maar ook enkele in Nederland.
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4.2. LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE MILIEUASPECTEN
PMC heeft respect en aandacht voor de belangen van haar stakeholders. Doel van het
milieubeleid is het bevorderen van het welzijn van medewerkers en een minimale
milieubelasting bij werkzaamheden. Toeleveranciers en ketenpartners worden
gemotiveerd vergelijkbare beleidsuitgangspunten te hanteren. Zij worden geselecteerd
op basis van hun prestaties en engagementen.
PMC beoordeelt de milieuaspecten gebonden aan haar activiteiten aan de hand van
een vooropgestelde planning en structuur. Dit gebeurt jaarlijks of wanneer er
belangrijke aanpassingen ondernomen worden binnen het bedrijf. De activiteiten zijn
opgedeeld volgens de verschillende bedrijfsprocessen. De beoordeling steunt op
volgende criteria die getoetst worden aan de hand van een aantal documenten.
Criterium:
Materiaalstromen
Criterium:
Legale verplichtingen

Criterium:
Milieu impacten
Criterium:
Mening van het team
Criterium: aantal betrokken
sites

Criterium: betrokken
personen

Criterium: geïnteresseerde
partijen

•Carbon Footprint
•LCA berekeningen
•Verbruiken
•Milieuvergunning
•Opvolging wetgeving
•Technische & wettelijke verplichtingen
•Milieu impacten op de sites: Ecokaarten
•Milieu impacten van de processen: Milieu
aspecten analyse
•Weerkaarten

•onze bedrijfssites
•de sites van onze klanten
•intern personeel
•onderaannemers en leveranciers
•personeel / onderaannemers
•klanten / aandeelhouders

Criterium: impact op het
imago van het bedrijf

•groot / middelmatig / klein

Criterium: opmerkingen van
vorige audits

•interne en externe audits
•quick checks
•directiebeoordelingen

PMC Holding, Milieuverklaring
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Indien we de verschillende entiteiten van PMC analyseren, kunnen we volgende
milieuaspecten, gerelateerd aan hun bedrijfsactiviteiten, in kaart brengen:

Bedrijfsactiviteit

Milieu aspect
Woon – werk verkeer
Beheer van kantoorartikelen
Verwarming van kantoren
Velichting van kantoren

Bureelactiviteiten

Koeling van kantoren
Koeling van server lokaal
Gebruik van sanitair
Verbruik van warm water
Onderhoud van groene ruimten
Beheer van afval op de kantoren
Beheer van afval van klanten (meubelen)
Beheer van afval van verpakkingen van nieuwgeleverde goederen
Beheer van gevaarlijke producten

TRANSMOOVE -Magazijnactiviteiten Aankoop en opslag van gevaarlijke producten
Verlichting van de magazijnen
Gebruik van de heftrucks
Verwarming van de magazijnen (min 15°C)
Dieselverbruik van de leveringen (MOUNTING)
Dieselverbruik van de verhuis (MOVE)

TRANSMOOVE - Transport, move en
Beheer van de afval bij de klanten
montageactiviteiten
Gebruik van ecologisch verpakkingsmateriaal
Verbod van zwaar vervoer in steden (emissies)
Productiemachines houtbewerking :
electriciteitsverbruik
Compressor en Afzuiging : electriciteitsverbruik
Beheer van afval van de schrijnwerkering

TRANSMOOVE Transformatieactiviteiten

Productie van snijafval geminimaliseerd door
goede voorbereiding
Keuze aankoop grondstoffen (type en
oorsprong)
Keuze van leveranciers (lakkerij, stoffeerder,
…)
Verkoop van ecologisch verpakkingsmateriaal

TRANSMOOVE - Verkoopactiviteiten

NNOF - Verkoopactiviteiten

Verbetering van de instructies op de
werkbladen nav werfbezoeken en
klantencontacten
Sensibilisering naar al onze klanten en door
iedereen van het VRN (verhuis – recycle – new)
principe
Proposer autant que possible des projets VRN
circulaires vertaling ?
Keuze van onderaannemers

NNOF - Consultingactiviteiten

PMC Holding, Milieuverklaring
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Meten is weten
Keuze en aankoop van materiaal voor
interieurwerken (tapijt, verlichting, nieuwe
meubilair, etc)
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4.3. MILIEUPRESTATIES PER THEMA
In dit hoofdstuk worden de milieuprestaties van de belangrijkste milieuaspecten aan
de hand van grafieken grafisch weergegeven. In de milieuverklaring worden de laatste
4 jaren meegegeven. Het referentiejaar is 2015, het moment waarop we de gegevens
gemeenschappelijk konden opzoeken. Er zijn geen actuele branchecijfers bekend
waarmee een vergelijk met betrekking tot de milieuprestaties kan gemaakt worden.
Bij de analyse van onze milieuprestaties in relatie tot onze activiteiten richten wij ons
in het bijzonder op de volgende rubrieken:
•

Material Efficiency on site
o Papierverbruik
o Waterverbruik
o Elektriciteitsverbruik + hernieuwbare energieverbruik
o Gasverbruik

•

Transport Efficiency
o Aantal gereden kilometers per voertuigcategorie
o Verbruik diesel per voertuigcategorie

•

Material Efficiency to our customers
o NNOF-verkoop
o De totaal vermeden CO2-uitstoot door NNOF-verkoop
o Materiaalverbruik in kader van NNOF

•

Waste Efficiency
o Afvalproductie

•

Environmental leader
o Biodiversiteit
o Emissie van broeikasgassen

Op de volgende bladzijden worden de cijfers voor 2019 weergegeven. Op basis van
deze gegevens worden de verschillende KPI’s van de verschillende milieuprestaties
berekend en besproken.

PMC Holding, Milieuverklaring
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GEGEVENS VAN HET JAAR 2019
Lijst van indicatoren die nodig zijn voor de Groeps EMAS
van PMC Holding
Aantal FTE's per jaar / ETP par an
Omzet / chiffre d'affaires
Afval
Algemeen klasse II
Papier / carton
PMD
Hout
Kantoormeubilair
Folie
Metaal
Gevaarlijke producten
zagemeel
Groenafval
Kunstofafval
Groene kleine containers RENEWI, restafval
Voertuigen
Vrachtwagens:
aantal vrachtwagens
waarvan Euro 5 norm of hoger
km
diesel
Bestelwagens:
aantal bestelwagens (incl liften)
waarvan Euro 5 norm of hoger
km
diesel
Van:
aantal
waarvan Euro 5 norm of hoger
km
diesel
Personenwagens:
aantal
waarvan Euro 5 norm of hoger
km
diesel
benzine
CNG
Woon werk verkeer
Duurzaam woon werk verkeer
Aankopen
Bureau materiaal
Aantal copies z/w
Aantal copies kleur
Totaal copies
Specifieke activiteiten
Kartonnen dozen
Tape
Krimpfolie
Bull
Stoffen
Hout (aangekocht)
Gerecupereerd hout
Laminaat
Communicatie-uitingen
aantal klanten-events, beurzen en gesponsorde events
aantal interne communicatie-events

PMC

TRANSMOOVE

NNOF

Correctheid

Units

€ 429.310

115,2
€ 12.351.058

17,5
€ 4.374.613

100%

#
euro

NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
NIETS

446,91
125,98
0,73
167,46
615,93
7,28
384,98
0,00
0,00
0,74
10,54
13,85

vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
NIETS
NIETS
NIETS
vervat in cijfers TRM

100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
50%

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
m³
ton
ton
ton

geen
geen
geen
geen

20
19
605.030
140.550

geen
geen
geen
geen

100%
100%
75%
75%

#
#
km
liter

geen
geen
geen
geen

21
20
590.356
68.593

geen
geen
geen
geen

75%
100%
75%
75%

#
#
km
liter

geen
geen
geen
geen

14
4
180.114
14.085

geen
geen
geen
geen

2
2
38.503
1.547
232
655

35
35
739.189
35.858
4.514
0
1.079.232
28.600

14
14
328.114
6.465
5.001
3.539
310.464
209

vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM

264.710
100.991
365.701
32.874
5.760
660
72
775,75
5.328
13.500
2.670

#
75%
90%

km
liter
#

75%
90%
90%
90%

km
liter
liter
liter
%
%

15.566
61.910
77.476

90%
90%

#
#

vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
geen
geen
geen
geen

100%
100%
100%
100%

#
#
#
#
kg
kg
kg
kg

75%
75%
75%

14
12

vervat in cijfers PMC vervat in cijfers PMC
vervat in cijfers PMC vervat in cijfers PMC

#
#

aantal verschenen uitingen in de media (press clippings)
plus ook verschijningen/nieuwsberichten op social media)

64

vervat in cijfers PMC vervat in cijfers PMC

#

aantal spreekbeurten rond concept

17

vervat in cijfers PMC vervat in cijfers PMC

#
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GEGEVENS VAN HET JAAR 2019
Jean Monnet Laan
Lijst van indicatoren die nodig zijn voor de
Groeps EMAS van PMC Holding
Aantal FTE's per jaar / ETP par an
Omzet / chiffre d'affaires

PMC

Radiatorenstraat

TRANSMOOVE TRANSMOOVE

NNOF

Correctheid

Units

0

115,2

17,5

#

€ 429.310

€ 12.351.058

€ 4.374.613

100%

euro

10.400

7.530

170

100%

m²

burelen

400

630

170

100%

m²

magazijnen

10.000

6.900

0

100%

m²

Verwarmde vierkante meters

10.400

6.330

170

100%

m²

Terreinoppervlakte

20.433

13.820

vervat in cijfers TRM

100%

m²

16%

5%

vervat in cijfers TRM

90%

%

Totaal gebruik vierkante meter

% van de grond waarop natuurbevordererende
maatregelen worden getroffen
Energieverbruik
Electriciteit
Stroom verbruik extern netwerk

NIETS

163.133

69.780

vervat in cijfers TRM

100%

kWh

Stroom verbruik zonnepanelen productie

NIETS

149.448

95.393

vervat in cijfers TRM

100%

kWh

% hernieuwbare energie

NIETS

48%

58%

vervat in cijfers TRM

100%

kWh

NIETS

316.200

280.993

vervat in cijfers TRM

75%

kWh

350.470

311.448

301

132

vervat in cijfers TRM

16%

5%

vervat in cijfers TRM

%

aantal projecten met bloemenweide gerealiseerd

8

#

aantal m² aanleg klanten

60.300

#

Gas
Genormaliseerd gasverbruik
Water

vervat in cijfers TRM

kWh
75%

m³

Biodiversiteit
aantal m² aanleg intern
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Material Efficency on sites
Papierverbruik
Daling van 17% - De waarden komen dichter bij onze referentiewaarde
voor 2015.
Het papierverbruik wordt aanzienlijk verminderd. Het totale verbruik aan papier was
443.177 stuks, goed voor 2,22 ton.

Evolutie papierverbruik
3,000
2,661
2,500
2,216

2,170

2,112
2,025

Bij NNOF zakt het verbruik
met
23%.
De
bewustwording en de
digitalisering
van
de
documenten (ook meer
offertes via mail) hebben
hier toe bijgedragen en wij
zijn nu waarschijnlijk aan
het minima geraakt.

2,000

Bij Transmoove is er na
een sterke toename van
papierverbruik in 2018 een
daling van 15%. Dit is het
resultaat
van
de
verschillende
veranderingen
in
de
processen en hun betere
controle.

1,500

1,000

500

0
2015

2016

2017

2018

2019

Wat gaan we nog doen?

De cijfers voor 2020 laten
een
drastische
vermindering van het papiergebruik binnen onze groep zien. De rol van de
gezondheidscrisis in deze daling moet echter nog worden beoordeeld.
De samenvoeging van de planning, de herstructurering van de diensten en de
vooruitgang van de digitalisering van onze activiteiten in 2019 zullen ongetwijfeld de
curve van het papiergebruik in ons bedrijf verder inperken.
Papier verbruik in Kg

PMC Holding, Milieuverklaring
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Waterverbruik
Daling van 35m³ – Een gestage daling sinds ons referentiejaar 2015
Het
totaal
jaarlijks
waterverbruik was 433m³,
hoofdzakelijk sanitair en
huishoudelijk water. Een
daling van 35 m³ ten
opzichte van 2018.
Per FTE komt dit overeen op
3.75m³ water per jaar. Deze
ratio is dalend over de jaren.

Evolutie waterverbruik
800

700

600

500
498

263

400

286
300

301

254

200
325
100

213

182

147

132

0
2015

2016

2017

Verbruik W Radiatoren

2018

2019

Verbruik W Monnet

Omzet in 100.000 €
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Elektriciteitsverbruik
100% groene stroom – Een kleine maar gestage daling sinds ons
referentiejaar 2015

Evolutie electriciteitverbruik
600,000

Ons verbruik is in absolute
cijfers gedaald met 2.35% tot
een gezamenlijk verbruik van
478 MWh. Een vergelijking
van de twee sites laat een
vergelijkbare daling van het
verbruik zien.

500,000

400,000
334,178
305,322

Onze daken van onze 2
magazijnen zijn volledig
bedekt met fotovoltaïsche
panelen. De totale jaarlijkse
productie heeft een waarde
van 873 MWh.

317,608

319,970

312,580

300,000

Het verbruik per m² is 31,25
kWh in de Monnet en 3,93
kWh in de Radiatorenstraat.

200,000

Onze elektriciteit is 100%
groen waarvan 51% van de
zonnepanelen afkomstig is.

100,000

191,445

196,370

179,607

169,301

165,172

Wat gaan we doen om de
impact verder te
verkleinen?

0

De vervanging eind 2019 van
ons verlichtingssysteem op
de Monnet-site door LED-tijd
Radiatoren
Monnet
t.o.v. omzet
vertraagde verlichting werpt
zijn vruchten af.
Uit de eerste cijfers blijkt dat de besparing van 30% in het consumptieniveau lijkt te
zijn bereikt. Als deze trend wordt bevestigd, zullen we overwegen om op onze tweede
locatie over te stappen op een soortgelijk systeem.
2015

2016
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2018
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Gasverbruik
Stijging van 13% tegenover 2018 – Het totale verbruik ligt nog steeds
onder het basisjaar 2015
Ons genormaliseerd jaarlijks
gasverbruik is met 13%
toegenomen in 2019, tot een
waarde van 661 MWh.
Het verbruik op de site van de
Radiatorenstraat bleef stabiel,
maar het verbruik op de site
van Monnet steeg aanzienlijk.
Deze toename is het gevolg
van het feit dat, in
tegenstelling tot de afgelopen
twee jaar, het
verwarmingssysteem is
gerepareerd en nu goed
functioneert.

Evolutie gasverbruik
800,000

700,000

600,000

416,894
500,000

350,470
275,990

370,245

Het verbruik per m² is 35,47
kWh in de Monnet en 45,14
kWh in de Radiatorenstraat.

400,000

306,852

300,000

Wat gaan we doen om de
impact verder te verkleinen?
200,000

Het lijkt erop dat, technische
incidenten niet meegerekend,
het gasverbruik de afgelopen
jaren voortdurend is gedaald.
De vraag rijst dus of we bij een
constant activiteitsniveau niet
de grenzen van ons optreden
op het gebied van het
minimaliseren
van
het
gasverbruik hebben bereikt.

317,200
100,000

241,184

232,432

2016

2017

303,903

311,448

2018

2019

0
2015
Radiatoren

Monnet

t.o.v. omzet

Aangezien de gepresenteerde cijfers rekening houden met gestandaardiseerde
graden, kunnen we dit verbruik alleen op peil houden door permanente aandacht en
voortdurende bewustwording van onze medewerkers.
Op het terrein van de Radiatorenstraat kunnen nog marginale besparingen worden
gerealiseerd door de bouw van een geïsoleerde opslagruimte voor laminaat in de
stockage van de ateliers.
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Transport Efficiency
Dieselverbruik
Het dieselverbruik en aantal gereden kilometers
Opgemerkt dient te worden dat er, gezien het specifieke karakter van onze activiteiten,
geen bruikbare sectorale referentie is. Daarom gebruiken we in de grafieken na een
interne referentie, namelijk de situatie in 2015.
Het totaalaantal gereden kilometers van heel de groep (excl. NNOF) bedraagt
2.114.689 km, een daling van 8% ten opzichte van 2018 (= 2.298.777 km).
Gezien onze core activiteit transport is, bespreken we vooral de cijfers omtrent de
vrachtwagens en bestelwagens.
Details
% '16
2015
2016
2017
2018
2019
tov '15
kilometers
Bestelwagen
716.184 722.194 706.981 819.842 770.470 0,84%
Vrachtwagen 409.637 500.304 564.181 663.592 605.030 22,13%
Totaal
1.125.821 1.222.498 1.271.162 1.483.434 1.375.500 8,59%

% '17
tov '15

% '18
tov '15

% '19
tov '15

-1,29% 14,47% 7,58%
37,73% 62,00% 47,70%
12,91% 31,76% 22,18%

Tegenover de omzet verdient Transmoove 9,00 € per gereden kilometer in 2019 ten
opzichte van 8,80 € in 2018; de situatie is dus zo goed als stabiel

Het dieselverbruik van heel de groep
excl. NNOF) bedraagt 263.602 liter,
een daling van 9,4% ten opzichte van
2018 (= 290.943 liter). Dit betekent,
rekening houdend met de evolutie van
de omzet, dat het totale verbruik per
afgelegde kilometer is gedaald
tegenover 2018.

Indien we een detailfoto nemen op vrachtwagens en bestelwagens van Transmoove,
springt in het oog dat vooral de vrachtwagens meer verbruik van diesel hadden. Op
zich wil dit cijfer niets zeggen en moeten we dit even bekijken tegenover het aantal
gereden kilometers.
Details
% '16
2015
2016
2017
2018
2019
tov '15
Diesel
Bestelwagen 79.521 80.293 76.627 85.496 82.679 0,97%
Vrachtwagen 90.369 109.712 124.065 158.374 140.550 21,40%
Totaal
169.890 190.005 200.692 243.870 223.229 11,84%
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% '17
tov '15

% '18
tov '15

% '19
tov '15

-3,64% 7,51% 3,97%
37,29% 75,25% 55,53%
18,13% 43,55% 31,40%
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Gemiddeld verbruik (l/100km)

2015

2016

2017

Bestelwagen

11,10

11,12 10,84

Vrachtwagen

22,06

21,93 21,99

% '16

2018

% '17

% '18

% '19

2019 tov '15 tov '15 tov '15 tov '15
10,43 10,73 0,13% 2,38% 6,08% 3,35%
23,87 23,23 0,60% 0,32% 8,18% 5,30%

Rekening houdende met een dalende omzet van Transmoove, is de tabel van het
verbruik per 100 km als volgt:

Evolutie gemidelde verbruik per type
voertuig
23.87

23.23

10.84

10.43

10.73

5.51

5.50

5.77

5.46

2016

2017

2018

2019

22.06

21.93

21.99

11.10

11.12

5.19

2015

Vrachtwagen gemid.

Gemiddeld
verbruik
(l/100km)
Bestelwagen
Vrachtwagen

Bestelwagen gemid.

Personenwagen gemid.

% '16
tov '15

2015

2016

2017

2018

2019

11,10
22,06

11,12
21,93

10,84
21,99

10,43
23,87

10,73 0,13%
23,23 -0,60%

% '17 tov
'15

-2,38%
-0,32%

% '18 tov
'15

-6,08%
8,18%

% '19 tov
'15

-3,35%
5,30%

Wat gaan we doen om de impact verder te verkleinen?
We moeten de evolutie van de verbruiken van de voertuigen verder in het oog houden.
Gezien de voertuigen met de laatste technologie uitgerust zijn, zullen er vooral
menselijke oorzaken aan de stijging van het verbruik liggen bij de vrachtwagens. De
sensibilisering van Eco-driving, stationair draaien, onderhoud, … zal ervoor moeten
zorgen dat deze verbruiken onder controle blijven. Dit aangevuld met een betere
routeplanning, nauwkeurigere cijfers van de verbruiken, nauwkeurigere cijfers van de
activiteiten, gerelateerd aan deze verbruiken, …
Inzake personenwagens is het gemiddelde brandstofverbruik heel acceptabel. Dit is
waarschijnlijk het resultaat van het gevoerde analysebeleid, dat bij de vervanging van
voertuigen de keuze van motoren en brandstoffen richt op de meest geschikte
oplossing voor het profiel van de toekomstige gebruiker.
Te noteren dat in 2019 heeft het aantal kilometers dat wordt afgelegd voor het woonwerk verkeer gedaald.
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Material Efficiency to our Customers
NNOF
NNOF blijft aantrekkelijk
De verkoop van onze NNOF-dienstverlening blijft interesse wekken. Sinds de opstart
van deze activiteit (2012) hebben we een omzet van 15mio euro gerealiseerd, wat niet
slecht is voor een startend bedrijf in een verzadigd en versnipperde markt.
Bij de verkoop van een NNOF-meubel, wordt telkens een uitgebreide LCA-studie
gemaakt. LCA staat voor Life Cycle Analysis en berekend de CO2 uitstoot van het
meubel doorheen zijn levenscyclus. Deze software werd ontwikkeld door RDC en
beoordeeld door de Universiteit van Luik (professor Renzoni). De LCA studie vergelijkt
de CO2-uitstoot van een nieuw product met de CO2-uitstoot van een NNOF product.
NNOF producten zijn altijd lager in uitstoot in vergelijking met nieuwe producten. In
2019 vermeden we hierdoor weer 86 ton CO2 (zie hieronder).
Indien we voor de laatste 4 jaren de CO2-uitstoot van zowel nieuwe als NNOFproducten in kaart brengen, krijgen we volgende grafiek. Uitgedrukt in vermeden
aantal kilometer afgelegd met een gemiddelde wagen, krijg je 3.739.918 km.

Berekende CO2 uitstoot van verkochte
goederen (ton CO2)
180

175
164

128
99

95
85

78

75
46

53

2015

89

53

2016

2017
Nieuw
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2018
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86

De klanten die NNOF’en, krijgen van PMC een certificaat met de vermeden emissies,
uitgedrukt in kg CO2 en omgezet in vermeden aantal km afgelegd door een
gemiddelde wagen.
Deze certificaten zijn zeer
belangrijk in de sensibilisering van
onze klanten voor duurzame
goederen. Pas op dat moment
beseffen ze welke impact ze
hebben gehad met het NNOF’en
op het milieu.

Wat gaan we nog doen?
Deze filosofie van circulair denken
is voor ons als bedrijvengroep
heel belangrijk.
De komende
jaren zoeken we verder naar
partners
die
ons
kunnen
versterken in de keten.
De bewustwording van onze
klanten zal ook een continu
aandachtspunt moeten blijven.
Nog veel te veel krijgt NNOF een
negatieve connotatie omdat de
klanten NNOF vergelijken met 2de
hands en upcycling. Dit is zeker
niet het geval. De klant moet inzien dat we met zijn grondstoffen (= onderdelen van
meubelen) nieuwe producten kunnen realiseren. De eindlaag is altijd (duurzaam)
nieuw. Door klanten uit te nodigen op ons bedrijf en/of mee te nemen naar realisaties,
moeten we ze proberen te overtuigen. Ook deelnames aan events of optredend als
gastspreker zullen onze exposure vergroten.
Ondertussen moeten we nieuwe concepten en producten op de markt blijven brengen,
zodat de impact van het NNOF’en nog verhoogd. Zelfs met de kleine restjes aan
grondstoffen moeten we accessoires kunnen realiseren.
Inzake de verkoop moeten we proberen om de LCA berekening mee op te nemen in
de offertes. Gezien deze berekening redelijk intensief is, wordt de berekening (en het
certificaat) pas gemaakt bij de facturatie. Hierdoor hebben we geen zicht op wat we
eigenlijk aanbieden aan vermeden emissies aan de klant.
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Waste Efficiency
Afvalproductie (intern en van klanten)
een recycling rate van 74% - dichterbij onze target van 75%
De afvalstromen zijn afhankelijk van de projecten die we uitvoeren. We kunnen de
tonnages van deze stromen moeilijk op voorhand inschatten. En bovendien zal de
triage afhangen van het soort goederen dat we ter beschikking krijgen. Wij verwerken
hoofdzakelijk afval van ‘roerende’ goederen dat in de kantooromgevingen terug te
vinden zijn, met name kantoormeubilair (burelen, stoelen, kasten, …) en accessoires
(vuilbakken, flipcharts, klein materiaal, …).
In 2019 hadden we een totaalgewicht van 1.774 ton te verwerken.
Belangrijker is om te zien wat we met deze afvalstromen doen. We sensibiliseren onze
klanten om zoveel mogelijk te triëren. Hoofdzakelijk triëren we in de hoofdgroepen
ijzer, hout en klasse II. Maar omdat Klasse II voor ons een negatieve connotatie heeft
(= niet te triëren afval), hebben we samen met de leverancier een aparte rubriek
gecreëerd, namelijk ‘meubilair’. Deze rubriek omvat stoelen, burelen en tafel. De
rubriek klasse II, die we natuurlijk tot een minimum willen herleiden, omvat dan de
restfracties die we in een kantooromgeving vinden en die we, gezien de kleine
volumes, niet economisch rendabel kunnen scheiden. We denken dan aan materiaal
uit kelders, economaten, keukens, de laatste ‘opkuis’, ….
Momenteel is de recycling rate voor ons 75% (tegenover 55% in 2015): we hebben
nog altijd 26% aan afval in klasse II en restafval (zonder triage) gedeponeerd (zie
grafiek: “verdeling van de afvalstromen in 2018”), een vermindering van 1% tegenover
2018.

Recycling rate in %
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Verdeling van de afvalstromen 2019 (%)
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Wat gaan we doen om de impact verder te verkleinen?
De keuze van de nieuwe leverancier en van de nieuwe rubrieken (meubilair) heeft ons
een serieuze duw in de goede richting gegeven. Toch blijft de ambitie om die laatste
% aan restafval verder te verkleinen. We mogen natuurlijk geen zand in de ogen
strooien en ons wijsmaken dat we deze fractie naar 0% kunnen brengen. Er blijven
altijd restfracties in een kantooromgeving die we niet gaan kunnen scheiden. Maar
een streefcijfer van 5% moet wel haalbaar kunnen zijn. We blijven hierdoor de
leverancier triggeren om mee te denken naar nieuwe lijnen (vb. isomo, folies, …). De
nauwkeurigheid van de cijfers blijft ook een continue uitdaging, zowel voor onze eigen
mensen als voor de leverancier.
De sensibilisering naar de klanten en naar onze interne mensen moet verder verbeterd
worden met betere communicatie en met duidelijkere informatie.
Wij willen
bijvoorbeeld weten hoe onze leverancier de aparte rubriek ‘meubilair’ verwerkt.
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Tonnages van de afvalstromen
2016

2017

2018

2019

KLASSE II
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Environmental Leadership
Biodiversiteit
Nieuwe terreinen aangelegd
Wat de biodiversiteit betreft,
bestrijken de beide terreinen (J.
Monnetlaan en Radiatorenstraat)
een
uitgebreide
groene
oppervlakte. Allebei gelegen aan
de Zenne en dicht tegen het
natuurreservaat
‘de
Dorent’
ondervinden de terreinen reeds
een impact van de biodiversiteit uit
de omgeving. Bedrijventerreinen
zijn ideale bufferruimtes om
‘biodiverse’ links te maken tussen verschillende natuurplekken. Het perceel in de J.
Monnetlaan beslaat 20.433m², hiervan is 10.400m² bebouwd, 6.912m² verharde
oppervlakte en 3.120m² natuurgerichte oppervlakte. Het perceel in de
Radiatorenstraat beslaat 13.820m², hiervan is 7.360m² bebouwd, 4.050m² verharde
oppervlakte en 2.410m² natuurgerichte oppervlakte. Wij beschikken dus op onze sites
over meer dan 5.000m² ingericht met zowel de inplanting van bloemenweides en de
integratie van het bestaande waterbekken, als het voorzien van faciliteiten zoals een
bijenhotel. Sinds 2012 zien we de evolutie en het prachtige resultaat van de
biodiversiteit.
In 2019 hebben zich geen wijzigingen
voorgedaan.
Aanleg van nieuwe klantensites:
In 2019 hebben we samen met Nnof een
aantal nieuwe projecten (studie en bouw)
afgerond met betrekking tot de aanleg
van biodiversiteit.
Met meer dan
150.000m² grond die we hebben kunnen
onderzoeken, blijft de omzet van het
adviesbureau ongeveer 100.000 euro per
jaar.
Dit resultaat is bemoedigend omdat het
begrip biodiversiteit en het belang
daarvan voor bedrijven nog in de
kinderschoenen staat. Toch stellen we
vast dat er nu veel initiatieven worden
genomen, niet alleen door de overheid,
maar ook door nieuwe structuren die
voortvloeien uit de bewegingen van de
burgers.
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Emissies
Koolstofvoetafdruk voor PMC Holding
De koolstofvoetafdruk van PMC is uitgewerkt door 21 Solutions op basis van de
berekening “Bilan carbone®” (Franse methodiek). Het is te noteren dat het gebruik
van de fotovoltaïsche cellen (50% van PMC verbruik), uitgesloten is uit deze studie.
De totale uitstoot in 2017 bedroeg 2.627 tCO²e tegenover 1.015 tCO²e in 2008, een
stijging van 260%. In dezelfde periode is ons bedrijfsvolume, gemeten in omzet, met
een factor 2,5 gestegen, een groei van 251%.
De 2 onderstaande grafieken zijn opgesteld op basis van de methode van de “Bilan
carbone®”.
Grafiek 1 geeft de verdeling van de verschillende categorieën in absolute waarde:

Balans van de BKG's 2017
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Hier merken we op dat de post ‘verplaatsingen’ de meest impacterende emissie is
(1.380 tCO²), met een totaal van 53% van de totale emissie. Dit percentage stijgt zelfs
tot 83% als we de emissies gerelateerd aan vaste activa buiten beschouwing laten.
De broeikasgassen van elektriciteit en gas (van de gebouwen) vertegenwoordigt 7%
van de totale uitstoot.
De broeikasgassen van de post ‘directe afval’ zijn verwaarloosbaar indien deze worden
vergeleken met de andere posten. Maar wel interessant om te noteren dat de
recyclage van deze post een vermeden emissie van +/- 27 tCO²e heeft opgebracht
(volgens de berekening van de Bilan Carbone).
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Grafiek 2 is een vergelijking tussen onze twee carbon footprint, 2017 en 2007:

Vergelijkende balans van de BKG's 2017 - 2007
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Het is duidelijk dat het vermeden emissievolume is gestegen van 285 ton in 2007 tot
939 ton in 2017, een stijging van 330%.
Als percentage van het totaal aantal uitgegeven aandelen vermijden we dus 28% in
2008 en 36% in 2017. Indien de vaste activa buiten beschouwing worden gelaten, stijgt
dit percentage echter van 47% in 2007 tot 73% in 2017
Deze momentopname toont de reeds geboekte vooruitgang, maar ook de stappen die
we nog moeten zetten op weg naar ons doel: koolstofneutraliteit.
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Globale CO2 uitstoten

CO2 uitstoten PMC
Scope 1
Conversiewaarden vanuit protocol gebruikt om Carbonbalans te maken.
CO2 uitstoot van voertuigen voor vrachtwagens volgens protocol Bottom Up - Centraal Bureau voor Statistiek NL
Verbruik gebouwen
per KWH
Conversiewaarden
Uitstoot 2019
Uitstoot 2018
Uitstoot 2017

Gas
0,205
122,425
108,029
103,539

Voertuigen
Vrachtwagen / Bestelwagen / Van

Elek (net)
0,220
51,241
51,785
52,751

Uitstoot 2019
Uitstoot 2018
Uitstoot 2017

3.990,71
3.933,95
3.476,18

Totalen uitstoten
Uitstoten in CO2
TON e
2017
3.632,47
2018
4.093,77
2019
4.164,38

Omzet in K€
15.522,42
13.061,45
12.351,06

Totaal CO2 uitstoten tegenover omzet
15,522.42
13,061.45

12,351.06

3,632.47

4,093.77

4,164.38

2017

2018

2019

Uitstoten in CO2 TON e
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5. TERUGBLIK 2019 & TARGETS 2020
Uiteraard is het in deze milieuverklaring niet alleen de zaak om een weergave te geven
van de milieustatus maar ook al vooruit te blikken naar de toekomst en de
doelstellingen te bepalen voor 2020. Per aspect worden hier de meeste significante
doelstellingen voor 2020 opgelijst en dit ten opzichte van het voorgaande jaar (2019).

Material Efficiency on sites
✓ Doelstelling 2019: Vermindering onnodige afdrukken
Resultaat: De doelstellingen zijn bereikt.
 Doelstelling 2020:
Proberen onze cijffers nog te verlagen
✓ Doelstelling 2019: Digitaliseren van onze planning door middel van tablet zodat
alle leverbonnen, uren, schades, … rechtstreeks worden verwerkt
Resultaat: Gedeeltelijk behaald, Gezien de reële omvang van het
vereiste budget en onze resultaten in 2019, is het project gespreid over
een extra twee jaar
 Doelstelling 2020:
Invoering van digitalisering op de werkvloer
✓ Doelstelling 2019: Ons magazijnverlichtingssysteem is verouderd en
energieverslindend
Resultaat: uitvoering gedaan, in 2020 zullen wij de cijfers analyseren
om de impact te meten

Transport Efficiency
✓ Doelstelling 2019: Een vlootscan analyse en een mobiliteitsbudget analyse
uitvoeren
Resultaat: Reeds behaald voor NNOF, moet nog gebeuren bij
Tranmoove

✓ Doelstelling 2019: Uitwerken van een communicatie-traject rond verbruiken (Ecodriving, publicatie verbruiken, …)
Resultaat: Niet behaald
 Doelstelling 2020:
Uitwerken van een communicatie-traject rond verbruiken (Eco-driving,
publicatie verbruiken, …)
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Waste Efficiency
✓ Doelstelling 2019: Dagelijkse analyse van afvalweegbonnen om een correcte
verwerking van afval te garanderen
Resultaat: Behaald
 Doelstelling 2020:
Dagelijkse analyse van afvalweegbonnen om een correcte verwerking
van afval te garanderen
✓ Doelstelling 2019: De verhoging van de recycling rate met 5%
Resultaat: Niet behaald, was waarschijnlijk te ambitieus, verhoging van
1% bereikt
 Doelstelling 2020:
De verhoging van de recycling rate met 1% blijven verbeteren

Environmental leader
✓ Doelstelling 2019: De berekening van de CO2-uitstoot bij projecten in de LCA-tool
moet consequenter
Resultaat: Niet behaald
 Doelstelling 2020:
De berekening van de CO2 uitstoot bij projecten in de LCA tool moet
consequenter en uitgebreider (inclusief inrichting)

Verbetering kwaliteit en milieu impact
✓ Doelstelling 2018: Implementatie van de 5S methodiek in de magazijnen
Resultaat: Gedeeltelijk behaald, De eerste fase wordt in de
transformatie-atelier uitgevoerd door een grondige herstructurering van
de werkruimte en de verschillende stations.
 Doelstelling 2020:
Verder implementeren in de andere magazijnen
✓ Doelstelling 2019: KPI vast definiëren inclusief metingsmethode, registratie en
verantwoordelijkheid van opvolging
Resultaat: Behaald, er bestaat nu een duidelijk dashboard van KPI’s
 Doelstelling 2020:
Dezelfde soort analyse uitvoeren voor andere processen
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6. MILIEUVERPLICHTINGEN
Onze 2 vestigingen hebben een milieuvergunning klasse 2 met volgende historiek:
J. Monnetlaan:
-

-

Basisvergunning Klasse 2 afgeleverd door Schepencollege van Vilvoorde d.d.
31/05/2010 aan J-Ph. Vandergoten nv - geldig tot 31/05/2030
Mededeling kleine verandering (MKV) Klasse 2 afgeleverd door
Schepencollege van Vilvoorde d.d. 2/05/2011 aan J-Ph. Vandergoten nv geldig tot 31/05/2030
Basisvergunning Klasse 2 afgeleverd door Schepencollege van Vilvoorde d.d.
19/12/2016 aan J-Ph. Vandergoten nv - geldig tot 19/12/2036

Radiatorenstraat:
-

-

-

Basisvergunning Klasse 2 afgeleverd door Schepencollege van Vilvoorde d.d.
30/09/2002 aan Your Mover Logistics nv - geldig tot 30/09/2022
Aktename melding klasse 3 door Your Mover Logistics nv, zijnde de
overname van een vergunde klasse 2 inrichting
Mededeling kleine verandering (MKV) Klasse 2 afgeleverd door
Schepencollege van Vilvoorde d.d. 23/09/2013 aan Your Mover Logistics nv geldig tot 30/09/2022
Mededeling kleine verandering (MKV) Klasse 2 afgeleverd door
Schepencollege van Vilvoorde d.d. 25/08/2014 aan Your Mover Logistics nv geldig tot 30/09/2022
Mededeling kleine verandering (MKV) Klasse 2 afgeleverd door
Schepencollege van Vilvoorde d.d. 07/11/2016 aan Your Mover Logistics nv geldig tot 30/09/2022

Wij hebben de conformiteitsaudit laten uitvoeren door een extern, erkend kantoor RSK
bvba (uit Gent) en dit op 28/09/2020 (Radiatorenstraat en Monnetlaan). Dit onderzoek
verklaart dat wij voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zij blijven ons gedurende het
jaar begeleiden en sturen ons de nodige aanpassingen door.

Asset Management is één van de hoofdactiviteiten
van Transmoove. Dit houdt in dat Transmoove het
meubilair controleert, herstelt, inventariseert via een
on-line platform, opslaat, kuist, installeert, monteert,
ophaalt, …
Hierbij een foto hoe stoelen worden opgeslagen.
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7. VALIDATIEVERKLARING
VERKLARING VAN DE MILIEUVERIFICATEUR OVER DE VERIFICATIE- EN
VALIDERINGSWERKZAAMHEDEN
Vinçotte N.V., EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016
geaccrediteerd met als reikwijdte 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86,
87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-code) verklaart dat hij heeft geverifieerd of de
vestiging(en) , zoals vermeld in de bijgewerkte milieuverklaring 2020 van de
organisatie PMC Holding met registratienummer BE – VL – 000019 voldoet aan alle
eisen van Verordening (EG) 1221/2009 gewijzigd bij Verordeningen (EU) 2017/1505
en (EU) 2018/2026 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).
Betrokken sites: J. Monnetlaan 1a en de Radiatorenstraat 1, 1800 Vilvoorde
Met de ondertekening van deze verklaring verklaar ik dat:
•
•
•

de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van
Verordening (EG) 1221/2009 gewijzigd bij Verordeningen (EU) 2017/1505 en
(EU) 2018/2026, zijn uitgevoerd;
uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen
zijn dat niet aan de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften is voldaan;
de gegevens en informatie van de bijgewerkte milieuverklaring 2020 van de
vestiging betrouwbaar, geloofwaardig en juist beeld geven van alle activiteiten
van de vestiging binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte.

Dit document is niet gelijk aan een EMAS-registratie. EMAS-registratie kan alleen
worden gedaan door een bevoegde instantie in de zin van Verordening (EG)
1221/2009 gewijzigd bij Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026. Dit
document wordt niet gebruikt als een zelfstandig stuk openbare communicatie.
Gedaan te Brussel op 21/12/2020

Handtekening

Eric Louys
Voorzitter van de Certificatiecommissie.
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