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0. VOORWOORD
Het jaar 2020 zal voor altijd herinnerd worden als een uitzonderlijk jaar. De sanitaire crisis die het land trof, had een ongekende impact op onze
activiteiten.
Als het op een positieve noot is geëindigd, is dat alleen te danken aan de overheidsmaatregelen en vooral aan de inspanningen van onze werknemers.
Vele maanden werkloos, het is dankzij hun flexibiliteit dat wij deze periode zonder verliezen hebben kunnen doorkomen.
Ons bedrijfsmodel blijft ongewijzigd en ons motto "Samen, Duurzaam Ondernemen" is nog even relevant als altijd.
De meest waardevolle troef van onze groep blijven onze mensen met hun vaardigheden en ervaring.
SAMEN zullen wij in 2021 op DUURZAME wijze ONDERNEMEN het herstel van onze activiteiten, onze dienstverlening aan onze klanten voort te
zetten en verder te ontwikkelen.
Wij danken al onze klanten en alle medewerkers van onze groep voor hun steun, begrip en loyaliteit.

Vilvoorde, 30 maart 2021

Christophe Pierre
CEO PMC

Volgende volledige milieuverklaring : 08/2022
Volgende bijgewerkte milieuverklaring : 08/2023
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1. BEDRIJFSPRESENTATIE
1.1 PMC HOLDING IN 2020
430.0000€




2

70.10 – Activiteiten van het hoofdkwartier
70.22 – Overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering

Momenteel zitten in de holding volgende bedrijven:
10.500.000€

100

4.000.000€

14






49.42 – Verhuisbedrijven
52.10 – Magazijn en opslag
52.21 – Diensten in verband met vervoer te land
31.01 – Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen






74.10 - Gespecialiseerde designers
71.11 - Architecten
81.30 - Landschapsverzorging

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.
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Twee 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 distributiegebonden 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
‘Multimodal 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
trimodaal 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) weegegeven.

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 19 vrachtwagens en
32 bestelwagens.
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1.2. ORGANIGRAM PMC
Didier Pierre
Voorzitter RVB PMC

Christophe Pierre
CEO PMC

Kristien De Ro

Anne Lenaerts
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M. El Boujdaini

Christian
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1.3. TIMELINE
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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
Christophe Pierre (links) en Didier Pierre (rechts),
de 2 broers en eigenaars van PMC

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.
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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 business modellen om de milieuproblematiek proactief en bewust aan te pakken. Om ervoor te zorgen
dat we zowel intern als extern gedisciplineerd de focus blijven behouden, worden onze management processen 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!

* VCDO = Voka Charter Duurzaam Ondernemen en behandelt de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties
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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
TRANSMOOVE werk rond de maximale herinzetbaarheid van het kantoormeubilair
door verschillende diensten in beheer samen te brengen
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 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 gemonitored 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.
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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?

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.
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
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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 transport middelen,
o verminderen en voorkomen van pollutie,
 Verbeteren van ons “Environmental leadership”
o Verminderen van de milieu-impact van de aangekochte goederen en diensten, inclusief onze onderaanemers,
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.
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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 management structuur en wordt gecoördineerd door de milieucoördinator, de site managers, de
preventie-adviseur en de Directieteam
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 Directieteam leden 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. De activiteiten voor de verschillende entiteiten zijn:
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
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• Project management van duurzame interieur-, bouw- en/of renovatieprojecten
• Biodiversiteit begeleiding
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.
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4.ONZE MILIEUPRESTATIES
4.1. EXTERNE ERKENNING
In het corona-jaar 2020 werden bepaalde middelen minder ingezet (zoals bedrijfsbezoeken, testimonials etc.) maar er werden toch een heel aantal
communicatie-inspanningen geleverd, mét mooie resultaten. Vooral de online acitviteiten zijn drastisch toegenomen, mét een pak aan lezersaandacht
erbij.
Enkele hoogtepunten die er in 2020 uitgesprongen zijn:

het winnen van de ETION Leadership Award door bezieler van PMC
Didier Pierre https://etion.be/kennisbank/didier-pierre-nearly-new-offices-wintetion-leadership-award-2020

de zwerfvuilactie met het team op 17 september in onze bedrijvenzone
Cargovil op onze 2 sites
https://www.ringtv.be/nieuws/werknemers-cargovil-ruimen-zwerfvuil-op
en de persconferentie met Minister Demir rond de lancering van de
Vlaamse raamcontracten met als doel heel wat milieu-impact te vermijden door
productie van nieuw goed te vermijden. En dit bij alle diensten van de Vlaamse
overheid, alsook bij alle Vlaamse steden en gemeenten. Een gigantische
opsteker, waaruit in corona-tijd relatief veel business behaald werd, en die de
bekroning is van jarenlang circulair activisme als pionier in de sector van
kantoorinrichting
Vlaamse overheid kiest voor gerecycleerde kantoormeubels - Nieuws KanaalZ (knack.be) en Vlaamse overheid werkt (binnenkort) in circulaire
kantoorinrichting | MVO Vlaanderen


Nnof biedt een breed gamma van diensten aan die bedrijven in staat stellen duurzamer om te gaan met hun bestaande grondstoffen, die meestal70% herstelbaar.
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4.2. LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE MILIEUASPECTEN

Criterium:
Materiaalstromen
Criterium:
Legale
verplichtingen

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

personen
Criterium:
geïnteresseerde
partijen
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• 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

Indien we de verschillende entiteiten van PMC analyseren, kunnen we volgende milieuaspecten, gerelateerd aan hun bedrijfsactiviteiten, in kaart
brengen:
Bedrijfsactiviteit
Milieu aspect
W oon – 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)

TRANSMOOVE - Transport, move en
montageactiviteiten

Dieselverbruik van de verhuis (MOVE)
Beheer van de afval bij de klanten
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
Aan de klanten zoveel mogelijk VRN procten voorstellen
circulaires vertaling ?
Keuze van onderaannemers

NNOF - Consultingactiviteiten
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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 Electriciteitsverbruik + 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 Matters
o Biodiversiteit
o Emissie van broeikasgassen

In bijlage 01 zijn de cijfers voor 2020 weergegeven. Op basis van deze gegevens worden de verschillende KPI’s van de verschillende milieuprestaties berekend en
besproken.
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Material Efficency on sites
Papierverbruik
Daling van 30% tegenover 2019
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In het algemeen is het papierverbruik in 2020 sterk gedaald (-30%). Deze daling deed zich voor in beide
entiteiten van de groep. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de daling van het activiteitenvolume.
De in 2020 verzamelde cijfers moeten dienen als referentie voor de toekomst wat betreft de minimumwaarde
waarnaar wij moeten streven.
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Waterverbruik
Daling van 51% tegenover 2019
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Ook hier moeten de in 2020 vastgestelde waarden dienen als referentie voor de toekomst wat betreft de
minimumwaarde waarop onze inspanningen gericht moeten zijn.
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Electriciteitsverbruik
Daling van 33% tegenover 2019 - 100% groene stroom
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Ons verbruik is in absolute cijfers gedaald met 33% tot een gezamenlijk verbruik van 322 MWu.
We stellen echter een grotere daling van het verbruik vast in de Monnet-vestiging.
Dit is een bevestiging van de besparingen die werden verwacht toen de verlichting in de opslagruimten en
kantoren werd vervangen door een LED-systeem met automatische in- en uitschakeling op basis van
aanwezigheidsdetectie.
Het verbuik per m² is 19,10 kwh in de Monnet en 18,93 kwh in de Radiatorenstraat.
Ook hier moeten de in 2020 vastgestelde waarden dienen als referentie voor de toekomst wat betreft de
minimumwaarde waarop onze inspanningen gericht moeten zijn.
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Productie Zonnepanelen
Goed voor 50% van onze eigen verbruik

Onze daken van onze 2 magazijnen zijn volledig bedekt met fotovoltaïsche panelen. De totale jaarlijkse
productie heeft een gemiddelde waarde van 886 MWu.
Onze elektriciteit is 100% groen waarvan 50% van de zonnepanelen afkomstig is.
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Gasverbruik
Daling van 25% tegenover 2019
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Ons genormaliseerd jaarlijks gasverbruik is met 16% gedaald in 2020, tot een waarde van 554 MWu.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van de daling van het activiteitenvolume.
Ook hier moeten de in 2020 vastgestelde waarden dienen als referentie voor de toekomst wat betreft de
minimumwaarde waarop onze inspanningen gericht moeten zijn.
Het verbuik per m² is 35,78 kwh in de Monnet en 28,50 kwh in de Radiatorenstraat.
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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.
De totaal aantal gereden kilometers van heel de groep (excl NNOF) bedraagt 2.021.028 km, een daling van 5% ten opzichte van 2019 (= 2.114.689
km).
Gezien onze core activiteit transport is, bespreken we vooral de cijfers omtrent de vrachtwagens en bestelwagens.

In bijlage 02 is de evolutie sinds 2015 getailleerd.
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Het dieselverbruik van heel de groep (excl NNOF) bedraagt 237.941 liter, een daling van 9,8% ten opzichte van 2019 (= 263.602 liter).
De in 2020 geregistreerde dalingen van het gemiddelde verbruik werden meer dan waarschijnlijk in de hand
gewerkt door de vlotte doorstroming van het verkeer tijdens de lockdownperiodes.
Het lagere volume van de leveringen heeft ook bijgedragen tot een betere routing.
Het is echter duidelijk dat, gezien het technologieniveau van onze vloot (laatste Euronormen), de huidige
cijfers bevestigen dat wij dicht bij de normale waarden voor onze activiteiten in hun huidige vorm zitten; wij
zullen deze waarden ook in 2021 nauwlettend in het oog houden om binnen wat wij als "de norm"
beschouwen te blijven.

Het verbruik van personenauto's is in 2020 sterk gedaald, meer dan het aantal afgelegde kilometers.
Dit is te wijten aan het feit dat het aandeel particulier gereden kilometers hoger ligt en dat het verbruik voor
de groep derhalve is gedaald.
Het is daarom moeilijk conclusies te trekken over het gemiddelde verbruik.
Er dient te worden opgemerkt dat, ondanks de crisis en met het oog op een voortdurende verbetering van
onze prestaties, een derde van onze voertuigen zal worden vervangen door hybride voertuigen in plaats van
de huidige dieselvoertuigen.
Dit zal in de eerste helft van 2021 gebeuren.
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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 acitviteit (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 beöordeeld 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).

BEREKENDE CO2 UITSTOOT VAN
VERKOCHTE GOEDEREN (TON CO2)

2016
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Wanneer we de resultaten van de laatste vijf jaar bekijken, de CO2uitstoot uitgedrukt in vermeden kilometers gereden met een gemiddelde
auto, bekomen we een totaal van 4.197.397 km, wat een stijging is van
12% ten opzichte van de resultaten van 2019. Dit is een kleinere stijging
(28% in 2019), maar het toont de betekenis van de aanpak aan.

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.

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 65%
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, …).

Evolutie Recycling Rate - Target 75%
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In 2020 hadden we een totaal gewicht van 1.667 ton te verwerken, een daling van 6% tegenover 2019 (1.774 ton).
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Verdeling van de afvalstromen
2020 (%)
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In 2020 hebben wij gemerkt dat de attitude van onze klanten ten aanzien van het sorteren en recycleren van
afval is gewijzigd. Hoewel de verdiensten van recycling niet worden betwist, prevaleert voor de meesten van hen
het economische aspect boven het milieuaspect. Het resultaat is een aanzienlijke toename van het aandeel
restafval(Klasse II +27%).
De aard van onze opdrachten is ook momenteel aan het veranderen, de klanten verminderen hun voorraden en
neigen meer tot elimineren dan tot recycleren of opslaan voor transformatie/hergebruik. Wij zijn van mening dat
dit een tijdelijke situatie is en gaan, op eigen initiatief, door met het recycleren van een zo groot mogelijk deel
van het afval van onze klanten.

Environmental
Matters

PMC Holding, Milieuverklaring
Versie : 30/06/2021

Page 29 of 46

Biodiversiteit
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 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

In 2020 hebben wij bij onze klanten een
opmerkelijke
vertraging
in
biodiversiteitsgerelateerde
projecten
vastgesteld.Hoewel wij blijven ingaan op
verzoeken, zijn er veel gevallen van uitstel.
In het jaar 2021 zullen wij de markttendensen
grondiger analyseren en nagaan in hoeverre wij
ons beleid, onze diensten en onze
partnerschappen kunnen/moeten aanpassen.
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Emmissies
Globale CO2 uitstoten

In bijlage 03 zijn de resultaten van onze Koolstofvoetafdruk van 2017 voorgesteld
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5. TERUGBLIK 2020 & TARGETS 2021
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. Per aspect worden hier de meeste significanten doelstellingen opgelijst. Er zij op gewezen dat de meeste van deze projecten
over meerdere jaren lopen en dat over de voortgang ervan hieronder verslag wordt uitgebracht.

5.1. Stand van zaken in 2020
Material Efficiency on sites
 Doelstelling 2017: Digitaliseren van onze planning door middel van tablet zodat alle leverbonnen, uren, schades, … rechtstreeks worden verwerkt
2022

Na aanpassing van de looptijd in 2019 (verspreiding op twee meer jaren) wegens budgettaire reden, de projekt gaat door en zou in 2022 in uitvoering gaan.

Waste Efficiency
 Doelstelling 2018: Een vlootscan analyse en een mobiliteitsbudget analyse uitvoeren
2022

Reeds behaald voor NNOF in 2019, behaald in 2020 bij Tranmoove, uitvoering voorzien eerste halfjaar 2021

 Doelstelling 2018: Uitwerken van een communicatie-traject rond verbruiken (Eco-driving, publicatie verbruiken, …)
2022

Gedeeltelijk behaald, er worden rijopleidingen georganiseerd en alle KPI's worden maandelijks bekendgemaakt en via het IT-netwerk ter beschikking van
de werknemers gesteld. Publicatie aan de arbeiders moet nog vorm krijgen.
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 Doelstelling 2019: De verhoging van de recycling rate met 5%
2024

Niet behaald. Na een stijging met 1% in 2019 heeft de crisis het gedrag van onze klanten sterk beïnvloed. We moeten vaststellen dat het economische
aspect momenteel belangrijker is. Niettemin blijven wij op eigen initiatief trachten dit effect zoveel mogelijk te beperken.

Environmental Matters
 Doelstelling 2019: De berekening van de CO2 uitstoot bij projecten in de LCA tool moet consequenter
2022

In 2020 zijn de gevolgen van de crisis zodanig dat het aantal human resources is afgenomen. Als gevolg daarvan is de ontwikkeling van dit project bevroren.
Wij hopen de ontwikkeling tegen eind 2021 te kunnen hervatten.

Verbetering kwaliteit en milieuimpact
 Doelstelling 2018: KPI vast definieren inclusief metingsmethode, registratie en verantwoordelijkheid van opvolging
2020

Behaald, er bestaat nu een duidelijke dashboard van KPI’s alsook inter-process analyse van de resultaten
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5.2. Nieuwe doelstellingen 2021
Material Efficiency on sites
Waste Efficiency
Environmental Matters
Voor het jaar 2021 zijn er geen nieuwe projecten.
De gevolgen van de crisis zijn van dien aard dat onze prioriteit ligt bij de hervatting van onze activiteiten en de follow-up van de lopende
projecten.
Het spreekt vanzelf dat wij onze inspanningen op het gebied van controle en meting van onze activiteiten in direct verband met het milieu
(sorteren, verbruik, bewustmaking van het personeel, enz.) zullen voortzetten.
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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 28/10/2021 (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.
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7. VALIDATIEVERKLARING
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 milieuverklaring 2021 van de organisatie PMC Holding met registratienummer BE-VL-000024 voldoet aan alle eisen van Verordening (UE)
1221/2009 gewijzigd bij Verordeningen EU 2017/1505 en 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 (UE) 1221/2009 gewijzigd bij Verordeningen EU
2017/1505 en 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 (UE) 1221/2009 gewijzigd bij Verordeningen EU 2017/1505 en 2018/2026. Dit document wordt niet gebruikt als een zelfstandig stuk
openbare communicatie.
Gedaan te Brussel op 14 /02 /2022
Handtekening

Eric Louys
Voorzitter van de Certificatiecommissie.
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1. BIJLAGE 1 – KPI’S 2020

GEGEVENS VAN HET JAAR 2020
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
Restafval
Papier / carton
PMD
Hout
Kantoormeubilair
Folie
Metaal
Gevaarlijke producten
zagemeel
Groenafval
Kunstofafval
Groene kleine containers RENEWI, restafval
Energieverbruik
Elektriciteit
Stroom verbruik extern netwerk
Stroom verbruik zonnepanelen productie
% hernieuwbare energie
Gas
Genormaliseerd gasverbruik
Water
PMC Holding, Milieuverklaring
Versie : 30/06/2021

PMC

TRANSMOOVE

430.400

111,4
10.489.180

NNOF

Units

Verwerking

14,3
3.976.813

#
euro

jaarlijks
jaarlijks

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

565.635
63.170
2.788
128.450
674.930
1.759
211.000
0
0
560
80
18.375

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

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
m³
kilo
kilo
kilo

maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks

NIETS
NIETS
NIETS
NIETS
later te berekenen
vervat in cijfers TRM

160.867
160.743
50%
449.957
554.553
212

vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM
later te berekenen
vervat in cijfers TRM

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh ou m3
m3

maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
jaarlijks
maandelijks
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GEGEVENS VAN HET JAAR 2020
Lijst van indicatoren die nodig zijn voor de Groeps EMAS
van PMC Holding

PMC

TRANSMOOVE

NNOF

Units

Verwerking

geen
geen
geen
geen

19
19
589.531
136.802

geen
geen
geen
geen

#
#
km
liter

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
kwartaal

geen
geen
geen
geen

19
19
531.164
57.231

geen
geen
geen
geen

#
#
km
liter

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
kwartaal

geen
geen
geen
geen

10
8
143.294
11.456

geen
geen
geen
geen

#

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
kwartaal

2
2
25.114
1.529
539
580

28
28
656.432
25.965
2.734
0
Geen data
Geen data

15
15
372.888
5.098
6.054
1.739
Geen data
Geen data

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
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km
liter
#
km
liter
liter
kg
%
%

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
kwartaal
kwartaal
kwartaal
jaarlijks
jaarlijks

GEGEVENS VAN HET JAAR 2020
Lijst van indicatoren die nodig zijn voor de Groeps EMAS
van PMC Holding
Bureau materiaal
Aantal copies z/w
Aantal copies kleur
Totaal copies
Specifieke activiteiten
Kartonnen dozen
Tape
Krimpfolie
Bull
Stoffen
Hout (aangekocht)
Gerecupereerd hout
Laminaat
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PMC

TRANSMOOVE

NNOF

Units

Verwerking

vervat in cijfers TRM
vervat in cijfers TRM

179.986
87.398
267.384

9.156
36.260
45.416

#
#

jaarlijks
jaarlijks

32.874
5.760
660
72
775,75
5.328
13.500
2.670

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

#
#
#
#
kg
kg
kg
kg

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
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GEGEVENS VAN HET JAAR 2020
Lijst van indicatoren die nodig zijn voor de Groeps EMAS
van PMC Holding
Communicatie-uitingen
aantal klanten-events, beurzen en gesponsorde events
aantal interne communicatie-events

PMC

TRANSMOOVE

NNOF

Units

Verwerking

4
5

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

#
#

jaarlijks
jaarlijks

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

118

vervat in cijfers PMC vervat in cijfers PMC

#

jaarlijks

aantal spreekbeurten rond concept

11

vervat in cijfers PMC vervat in cijfers PMC

#

jaarlijks

#
#
#
#
score
score
#
score

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

HR
aantal aanwervingen (plus aantal FTE's, zie bovenaan)
aantal ontslagen
gemiddelde anciënniteit op 31/12/2018
algemeen gevoel-score uit evaluaties (max 5)
aantal georganiseerde opleidingen
aantal opleidingen specifiek rond milieu
welzijnsscore uit evaluatie-luik bedienden (max. 5)
welzijnsscore uit evaluatie-luik arbeiders (max. 5)

PMC Holding, Milieuverklaring
Versie : 30/06/2021

10
22
9,89
0
2
1
0
0
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2
5
7,36
0
0
1
0
0

2. BIJLAGE 2 – EVOLUTIE DIESELVERBRBRUIK SINDS 2015
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.

Details kilometers
Bestelwagen
Vrachtwagen
Totaal
Details Diesel
Bestelwagen
Vrachtwagen
Totaal

Gemiddeld verbruik (l/100km)
Bestelwagen
Vrachtwagen

PMC Holding, Milieuverklaring
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2015
716.184
409.637
1.125.821

2016
722.194
500.304
1.222.498

2015
79.521
90.369
169.890

2016

2015

2016
11,10
22,06

80.293
109.712
190.005

11,12
21,93

2017
706.981
564.181
1.271.162

2018
819.842
663.592
1.483.434

2019
770.470
605.030
1.375.500

2020
674.458
589.531
1.263.989

% '16 tov '15

2017
76.627
124.065
200.692

2018
85.496
158.374
243.870

2019
82.679
140.550
223.229

2020
68.687
136.802
205.489

% '16 tov '15

2017
10,84
21,99

2018
10,43
23,87

2019
10,73
23,23

2020
10,18
23,21

% '16 tov '15
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0,84%
22,13%
8,59%

0,97%
21,40%
11,84%

0,13%
-0,60%

% '17 tov '15 % '18 tov '15 % '19 tov '15 % '20 tov '15

-1,29%
37,73%
12,91%

14,47%
62,00%
31,76%

7,58%
47,70%
22,18%

-5,83%
43,92%
12,27%

% '17 tov '15 % '18 tov '15 % '19 tov '15 % '20 tov '15

-3,64%
37,29%
18,13%

7,51%
75,25%
43,55%

3,97%
55,53%
31,40%

-13,62%
51,38%
20,95%

% '17 tov '15 % '18 tov '15 % '19 tov '15 % '20 tov '15

-2,38%
-0,32%

-6,08%
8,18%

-3,35%
5,30%

-8,28%
5,19%

3. BIJLAGE 3 – 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 categoriën in absolute waarde:

Balans van de BKG's 2017

4

56

BKG's vermeden bij
klanten via NNOF

195

Infrastructuur en
uitrusting

Vermijd klantafval

Directe afval PMC
vermeden

Directe afval PMC

Woon-Werk verkeer

Vracht (ingang en
uitgang)

Inputs (verpakking,
inkoop, etc.)

Exclusief energie
(koelvloeistoffen)

Energie

970

869
511

22
-27

-85
-827
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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).

Grafiek 2 is een vergelijking tussen onze twee carbon footprint, 2017 en 2007:

Vergelijkende balans van de BKG's
2017 - 2007

-9
-85

-276
-827

-27

Deze momentopname toont de reeds geboekte vooruitgang, maar ook de stappen
die we nog moeten zetten op weg naar ons doel: koolstofneutraliteit.

BKG'S VERMEDEN BIJ
KLANTEN VIA NNOF

INFRASTRUCTUUR EN
UITRUSTING

VERMIJD KLANTAFVAL

DIRECTE AFVAL PMC
VERMEDEN

DIRECTE AFVAL PMC

WOON-WERK VERKEER

VRACHT (INGANG EN
UITGANG)

INPUTS (VERPAKKING,
INKOOP, ETC.)

EXCLUSIEF ENERGIE
(KOELVLOEISTOFFEN)

ENERGIE
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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

197
970

0
22

102
511

467
869

127
56

3
4

119
195

2017

Het is duidelijk dat het vermeden emissievolume is gestegen van 285 ton in 2007 tot
939 ton in 2017, een stijging van 330%.

2008
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