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1. EURid KLEURT GROEN 

Beste belanghebbenden van EURid, collega’s, 

We zijn er trots op dat de inzet van EURid voor het milieu ook de komende jaren is 

gewaarborgd, in navolging van de bijgewerkte bijlagen bij de EMAS-verordening 

(Verordening (EU) 2017/1505 van de Commissie met de nieuwe versie van ISO 

14001:2015 en de Verordening van de Commissie (EU) 2018/2026). Bij EMAS, het 

milieubeheer- en milieu-auditsysteem van de EU, draait het nog steeds om een hogere 

mate van transparantie en wettelijke naleving, via de bepaling van de organisatorische 

context en de identificatie van de belanghebbenden met hun relevante behoeften en 

verwachtingen. Onze maatregelen worden ononderbroken geleid door specifieke principes 

die laten zien dat zelfs cyberspace op een duurzame manier beheerd kan worden. 

Voor ons is EMAS meer dan een logo. Het is onderdeel van een strategie die het gebruik 

van interne en externe hulpbronnen optimaliseert. Wij zijn van plan u op de hoogte te 

houden van de stappen die we nemen om onze milieudoelstellingen te vertalen naar 

concrete acties en ze gedurende de komende jaren verder te verfijnen. 

Met onze groene inzet willen we het internet een groenere omgeving maken. 

Met vriendelijke groet, 

General Manager EURid 

Marc Van Wesemael 



Verdeling: Extern 
Status: Extern 
Datum & Versie: 19/052020 
Auteur: EURid    
 

 
 

2. BEDRIJFSOVERZICHT EURid 

EURid, het Europese register van internetdomeinnamen, beheert het topniveaudomein .eu, 

.ею en .ευ in opdracht van de Europese Commissie. 

Sinds de aanvang van activiteiten als register, heeft EURid betrekkingen onderhouden met 

de internationale internetgemeenschap om beproefde methoden en ervaring op het gebied 

van het domeinnaamsysteem (DNS) te delen. Onze partnerschappen omvatten: The 

Council for European National Top-Level Domain Registries (CENTR), de Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), UNESCO, het Internet 

Governance Forum van de Verenigde Naties (IGF), de European Summer School on 

Internet Governance (Euro-SSIG), het Réseaux IP Européens Network Coordination 

Centre (RIPE NCC) het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie 

(EUIPO) en het rechtshavingsagentschap van de Europese Unie (Europol). 

Het hoofdkantoor van EURid bevindt zich in Diegem (België). Regionale vestigingen zijn te 

vinden in Pisa (Italië), Praag (Tsjechië) en Stockholm (Zweden). Het bedrijf besloot om de 

operationele grenzen van het milieubeheersysteem (MBS) en de doelstellingen ervan uit 

te breiden naar de regionale vestigingen in Pisa en Praag in 2014 en 2018. 

GESCHIEDENIS 

In 1999 startte de Europese Raad overleg over het aanbieden van één enkel 

topniveaudomein voor Europa. Na enkele jaren van overweging wees de Europese 

Commissie in mei 2003 EURid aan als beheerder van het .eu-register. In maart 2005 werd 

het .eu-domein aan de hoofdzone van het internetdomeinnaamsysteem (IDNS) 

toegevoegd. In december 2005 begon EURid op beperkte schaal met de acceptatie van 

aanvragen voor .eu-domeinnamen. Deze aanvangsperiode stond bekend onder de naam 

‘Sunrise’. De algemene registratie begon in april 2006. Na de reactie op een uitnodiging tot 

het indienen van blijken van belangstelling, ondertekende EURid in april 2014 een tweede 

contract als de beheerder van het register voor het .eu-topniveaudomein (TLD) voor de 

volgende vijf jaar. Het besluit van de Europese Commissie (2014/207/EU) wordt 

gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (L 109). Het contract werd 

vernieuwd in 2019 tot en met 13 october 2022.  
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STRUCTUUR 

EURid is op 8 april 2003 opgericht als particuliere onderneming zonder winstoogmerk naar 

Belgisch recht. 

De organisatie kent de volgende leden: 

Naam lid Activiteit 

Arnes 

Academic Research Network of Slovenia 

ccTLD-register voor .si 

www.arnes.si 

Business Europe 

Vertegenwoordigend orgaan voor industrie- en 

werkgeversfederaties in 41 landen (waaronder 

alle Europese lidstaten). 

www.businesseurope.eu 

CZ.NIC ccTLD Registry for .cz www.nic.cz  

CEPIS 
Council of European Professional Informatics 

Societies https://www.cepis.org 

DNS BE 
DNS Belgium  

ccTLD-register voor .be www.dnsbelgium.be 

ECOMMERCE 

EUROPE 

Vereniging die meer dan 100.000 bedrijven 

vertegenwoordigt die online goederen en/of 

diensten verkopen aan consumenten in Europa.  

ECTA 
European Communities Trademark Association 

www.ecta.eu 

EUROCONSUMERS 
Consumentenorganisatie in Europa. 

https://www.euroconsumers.org  

IAB Europe 
Interactive Advertising Bureau Europe 

www.iabeurope.eu 

IIT-CNR 
Istituto di Informatica e Telematica 

ccTLD-register voor .it www.nic.it 

SME UNITED 

SMEunited, voorheen bekend als EUAMKB, is 

de vereniging van ambachten en het MKB in 

Europa https://smeunited.eu 

http://www.arnes.si/
http://www.businesseurope.eu/
http://www.nic.cz/
http://www.dnsbelgium.be/
http://www.ecta.eu/
https://www.euroconsumers.org/
http://www.iab.eu/
http://www.nic.it/
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Het doel van de maatschappij is het organiseren, beheren en controleren van het .eu-

topniveaudomein (en zijn varianten in andere alfabetten) in het algemeen belang, op basis 

van de principes van kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. 

HOOFDKANTOOR IN DIEGEM - BELGIË 

Het hoofdkantoor is gevestigd in het Belgische Diegem, in de buurt van Brussel. De 

medewerkers van EURid bieden ondersteuning in alle officiële talen die in de Europese 

Unie worden gesproken en helpen circa 750 geaccrediteerde registrars over de hele wereld 

om .eu-domeinnamen aan te bieden. In 2019 is het hoofkantoor verhuisd naar een andere 

locatie maar is in dezelfde buurt gebleven als de vorige vestiging.  

ALGEMENE INFORMATIE HOOFKANTOOR EURid 

NAAM EURID VZW/ASBL 

ADRES TELECOMLAAN 9 

PLAATS EN POSTCODE DIEGEM, 1831 

LAND BELGIË 

REGIO VLAAMS-BRABANT 

TELEFOON +32 2 401 27 50 

AANTAL MEDEWERKERS 

(12/2020) 

34 FULLTIME + 10 PARTTIME 

E-MAIL info@eurid.eu 

WEBSITE www.eurid.eu 

GENERAL MANAGER MARC VAN WESEMAEL 

VERANTWOORDELIJKE VOOR 

HET MBS 
GIOVANNI SEPPIA 

NACE-CODE ACTIVITEITEN (EA-

CODE) 

63.9 

 

 

 

 

 

http://www.eurid.eu/en/eu-domain-names/registrar-list
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LOKALE AANWEZIGHEID IN PISA - ITALIË 

De lokale aanwezigheid in Pisa is opgericht in 2007 en is verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van EURid-registrars en -domeinnaamhouders in de volgende EU-landen: 

Cyprus, Griekenland, Italië, Kroatië, Malta, Portugal, Slovenië en Spanje. 

ALGEMENE INFORMATIE LOKALE AANWEZIGHEID IN PISA - 

ITALIË 

NAAM EURID SERVICES Srl 

ADRES BORGO STRETTO, 52 

PLAATS EN POSTCODE PISA, 56127 

LAND ITALIË 

TELEFOON + 39 050 9770403 

AANTAL MEDEWERKERS 

(12/2020) 

2 FULLTIME + 1 PARTTIME 

WEBSITE www.eurid.eu 

GENERAL MANAGER GIOVANNI SEPPIA 

VERANTWOORDELIJKE VOOR 

HET MBS 
GIOVANNI SEPPIA 

NACE-CODE ACTIVITEITEN (EA-

CODE) 

63.9 

 

Sinds Juni 2020 is het nieuw operationeel adres:  

ALGEMENE INFORMATIE LOKALE AANWEZIGHEID IN PISA - 

ITALIË 

NAAM EURID SERVICES Srl 

ADRES 
c/o OFFICINE GARIBALDI,  

VIA GIOBERTI 39 

PLAATS EN POSTCODE PISA, 56124 

LAND ITALIË 
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LOKALE AANWEZIGHEID IN PRAAG – TSJECHIË 

De lokale aanwezigheid in Praag startte in 2007 en is sindsdien verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van EURid-registrars en -domeinnaamhouders in de volgende EU-landen: 

Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. 

ALGEMENE INFORMATIE LOKALE AANWEZIGHEID PRAAG – 

TSJECHIË 

NAAM EURid Services s.r.o. 

ADRES U Pergamenky 1522/2 

PLAATS EN POSTCODE 17000 Praha 7 

LAND TSJECHIË 

TELEFOON +420 234 602 380 

AANTAL MEDEWERKERS 

(12/2020) 

4 FULLTIME + 1 PARTTIME 

WEBSITE www.eurid.eu 

GENERAL MANAGER REGINA FUCHSOVA 

VERANTWOORDELIJKE VOOR 

HET MBS 
GIOVANNI SEPPIA 

NACE-CODE VAN DE 

ACTIVITEIT 

(EA-CODE) 

63.9 

EURid OUTLOOK 

8 SENIOR MANAGERS 

 General Manager 

 External Relations Manager 

 Finance Manager 

 Human Resources Manager 

 Legal Manager 

 Technical Manager 

 Security Manager 

 Innovation Manager 
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VERDELING PERSONEEL AAN HET EIND VAN DECEMBER 2020 

44 PERSONEELSLEDEN IN DIEGEM 

3 PERSONEELSLEDEN IN PISA 

5 PERSONEELSLEDEN IN PRAAG 

KANTOORRUIMTE AAN HET EIND VAN DECEMBER 2020 

860 M2 KANTOORRUIMTE GEHUURD IN DIEGEM 

170 M2 KANTOORRUIMTE GEHUURD IN PISA tot 1 juni 2020 

25,5 M2 KANTOORRUIMTE GEHUURD IN PRAAG 

AANTAL BEHEERDE DOMEINNAMEN AAN HET EIND VAN DECEMBER 2020 

3 684 984 .eu-DOMEINNAMEN 

CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR DIENSTEN TUSSEN EURid en DE EUROPESE 

COMMISSIE 

De overeenkomst bevat bepalingen over: 

 Beheer en administratie van het .eu-TLD en zijn varianten in andere alfabetten; 

 Halfjaarlijkse rapporten door EURid; 

 Een inkoopbeleid voor uitgaven boven een bepaalde drempelwaarde; 

 Noodplannen; 

 Mogelijke financiële en administratieve steekproefcontroles, uitgevoerd door de 

Europese Commissie en/of de diensten van de Europese Commissie. 
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3. MILIEUBELEID 

“Twintig milligram. Dat is de gemiddelde hoeveelheid koolstof die wordt uitgestoten 

in de tijd die nodig is om de eerste twee woorden op een willekeurige webpagina te 

lezen.” 

(Studie Harvard University, 2009 

http://edition.cnn.com/2009/TECH/science/07/10/green.internet.CO2/) 

EURid, het Europese register van internetdomeinnamen, beheert de topniveaudomeinen 

.eu en .ею in het kader van een concessieovereenkomst voor diensten met de Europese 

Commissie. 

Sinds 2011 werken we aan de reductie van de impact van onze activiteiten op het milieu. 

Wij zijn van mening dat zelfs internetbedrijven groener moeten worden en hun CO2-uitstoot 

moeten compenseren. Ons Milieubeleid is ontworpen om deze doelstelling te 

ondersteunen door inspanningen uit het verleden voort te zetten en onze eigen 

milieuprestaties te verbeteren door: 

 het aannemen van energie- en waterbesparende maatregelen op ons hoofdkantoor; 

 de uitvoering van een plan voor de introductie van groenere bedrijfsauto’s; 

 het terugdringen van afval en zorgvuldig beheer van afvalverwijdering, op basis van het 

principe ‘verminderen, hergebruiken en recyclen’; 

 een efficiënt gebruik van producten en materialen (zoals papier) en waar mogelijk de 

keuze voor dagelijkse artikelen die een minimale impact voor wat betreft de extractie of 

winning van materialen en de productie, het gebruik en de verwijdering ervan; 

 de reductie van onze ecologische voetafdruk door vermindering van onze uitstoot van 

broeikasgassen, de keuze voor groene leveranciers en het gebruik van de meest 

milieuvriendelijke vervoersmethoden; 

 de berekening van de broeikasgasuitstoot die resteert na de implementatie van de 

reductiemaatregelen, om onze ecologische voetafdruk te schatten (geverifieerd 

overeenkomstig ISO 14067) en compensatie van de totale hoeveelheid door de inkoop 

van emissiereducties uit hoogwaardige projecten; 

 het gebruik van milieubewuste criteria bij het organiseren van evenementen. De criteria 

zijn afgeleid van de handleiding voor evenementen van het Milieuprogramma van de 

http://edition.cnn.com/2009/TECH/science/07/10/green.internet.CO2/
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Verenigde Naties (UNEP) om te kunnen waarborgen dat deze evenementen, en 

bijbehorende reisbewegingen, zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

 regelmatige recycling van overgebleven merchandiseartikelen voor evenementen; 

 de ontwikkeling van een communicatiestrategie met betrekking tot onze 

milieudoelstellingen, om interne en externe belanghebbenden te informeren; 

 het delen van onze beproefde methoden op milieugebied met onze branchegenoten. 

Sinds 2011 hebben we het milieubeheersysteem (MBS) ingevoerd als bewijs van onze 

inzet voor de stelselmatige verbetering van onze filosofie voor milieubeheer. In de tweede 

helft van 2014 hebben we besloten het MBS en de doelstellingen ervan uit te breiden naar 

onze lokale vestigingen in Pisa, Italië. We zijn namelijk van mening dat uitbreiding van onze 

milieubenadering ons verder kan helpen op mondiale schaal een groen bedrijf te worden. 

In 2018 werd het MBS uitgebreid naar het lokale aanwezigheid in Praag, Tsjechië. 

Uitvoering van het beleid 

Inleiding 

We zijn ons bewust van de impact op het milieu van onze diensten en beleidsregels, de 

naleving van wet- en regelgeving en de keuzes die we maken bij het selecteren van 

goederen en diensten. 

Milieubeheer 

We voeren een nauwkeurige beoordeling uit van de impact van onze activiteiten op het 

milieu en controleren of onze beleidsregels en procedures voldoen aan het milieubeheer- 

en milieu-auditsysteem (EMAS) dat we zes jaar geleden zijn gaan gebruiken. We leven 

onze milieuverantwoordelijkheden na en garanderen dat al onze activiteiten – met inbegrip 

van namens ons uitgevoerde activiteiten – de wettelijke en vrijwillige milieuvereisten 

naleven of overtreffen. We zetten ons in om jaarlijkse doelen te stellen teneinde onze 

activiteiten groener te maken op de korte, middellange en lange termijn. 

Betrokkenheid van onze organisatie 

Om met onze inspanningen maximaal rendement te kunnen behalen, zorgen we dat alle 

medewerkers van EURid volledig en op de juiste wijze betrokken zijn. We informeren ze 

over onze acties ten aanzien van het milieu en organiseren trainingen om de persoonlijke 

verantwoordelijkheid van de medewerkers voor het milieu te vergroten. Daarnaast blijven 

we onze leveranciers helpen om hun milieuprestaties verder te verbeteren en om te zorgen 

dat zij in hun samenwerking met ons de milieunormen zo goed mogelijk naleven 
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Verantwoordingsplicht 

We blijven tegenover al onze belanghebbenden verantwoordelijk voor het beheer van de 

topniveaudomeinen .eu en .ею. We streven ernaar een drijvende kracht te worden voor de 

totstandkoming en ingebruikname van milieuaansprakelijkheidsnormen voor het 

bedrijfsleven. De resultaten die we binnen het EMAS-kader behalen, worden gepubliceerd 

in onze milieuverklaring. Deze verklaring moet volgens het EMAS openbaar zijn en is 

beschikbaar voor iedereen die erin is geïnteresseerd. 

Diegem, 24 januari 2018 

Het beleid is bevestigd in januari 2021. In afwachting van de resultaten van de 

aanbesteding van de Commissie. 

General Manager EURid 

Marc Van Wesemael 
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4. MILIEUBEHEERSYSTEEM 

WAAROM WILLEN WE GROEN ZIJN? 

“Wij zijn van mening dat zelfs bedrijven die werken in cyberspace, een invloed op het milieu 

kunnen hebben. In ons geval was er al sprake van verschillende beleidsmaatregelen en 

procedures om de invloed van onze activiteiten op het milieu te reduceren. Het is onze 

doelstelling ons dagelijks werk bij te schaven en uiteindelijk zo te veranderen dat het 

volledig aan de milieunormen voldoet – en deze in potentie zelfs overschrijdt.” Citaat 

EURid-MBS. 

Het milieubeleid, zoals opgesteld door het bedrijfsmanagement, het milieuprogramma met 

jaarlijkse milieudoelstellingen, de jaarlijkse evaluatie van de naleving van de huidige 

milieuwetgeving, alle uit milieuoogpunt relevante procedures en de ononderbroken 

verbetering van onze milieuprestaties binnen het systeem, zijn verankerd in EG-

verordeningen 1221/2009 (EMAS-verordening), 1505/2017, 2018/2026 en de bepalingen 

van ISO 14001:2015. 

In 2014 besloot de organisatie het milieubeheersysteem uit te breiden naar het regionale 

kantoor dat is gevestigd in Pisa, en in 2018 naar het regionale kantoor in Praag, om zo een 

organisatie met een wereldwijd milieubeheer te worden. 

Giovanni Seppia is belast met het beheer van het EMAS en de ISO 14001-regelgeving 

voor EURid. Hij is ook binnen het management van de organisatie verantwoordelijk voor 

de milieuduurzaamheid. 

De dagelijkse betrokkenheid van het personeel van EURid bij milieu- en 

verbeteringsprocessen is op verschillende manieren zichtbaar: 

 We delen regelmatig informatie via het interne blog, intranet en mailinglijsten; 

 De verantwoordelijke voor het milieubeheersysteem is beschikbaar om informatie te 

verstrekken; 

 Er vinden maandelijkse teamvergaderingen en jaarlijkse retreats plaats waar 

presentaties worden gegeven over de milieu-inzet van EURid. 
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Relevante wijzigingen in 2020 

Naast een aanzienlijke toename van ‘smart working’ ten gevolge van de COVID-19 

pandemie en de lockdowns, vond er in 2020 ook de verhuizing van onze lokale 

aanwezigheid in Pisa plaats. Het kantoor verhuisde naar een co-working space ‘Officine 

Garibaldi’, die beheerd wordt door PAIM, Cooperativa Sociale en is gevestigd in Via 

Gioberti 39, 56124 Pisa. EURid Srl beslaat er een ruimte van 25,50 m3. Het kantoor is 

gelegen op de eerste verdieping en is gemarkeerd met het nummer 6. 

De collectieve nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit) zijn inbegrepen bij het gebruik van het 

kantoor, eveneens warme/koude airconditioning, connectie tot het internet en het gebruik 

van de gemeenschappelijke toiletten. PAIM is verantwoordelijk voor de interne en externe 

schoonmaak en onderhoud van het kantoor. Het gehele pand is in totaal 3.000 m3 groot 

en is verdeeld over twee hoofdverdiepingen. De verdiepingen beschikken over 

verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals een bibliotheek en een auditorium met 

hoogwaardige ramen. Deze zijn gebouwd op basis van de volgende ecologische 

duurzaamheidscriteria: 

- Energie-efficiëntieklasse A; 

- Aanwezigheid van een grondwarmptepomp; 

- Een stralend airconditioningsysteem; 

- Fotovoltaïsche zonnepanelen; 

- Een domoticasysteem voor het op maat beheren van de interne klimaat- en 

verlichtingsinstellingen. 

De directe consumptie kan niet worden gekwantificeerd voor het kantoor in Pisa. 
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MILIEUBEHEERSYSTEEM IN CIJFERS 

1 MANAGER VOOR HET MILIEUBEHEERSYSTEEM 

12 PROCEDURES 

17 EMS FORMULIEREN 

21 RELEVANTE MILIEUFACTOREN 

7 DOELSTELLINGEN 

22 MAATREGELEN 

16 INDICATOREN 

1 CATALOGUS VOOR HET MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET KANTOOR 

1 HANDLEIDING VOOR EVENEMENTEN MET WEINIG MILIEUEFFECTEN 

1 RAPPORT OVER DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 

100% NALEVING VAN DE WETGEVING 
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5. RELEVANTE MILIEUFACTOREN 

In 2011 ontwikkelde EURid een eigen methode voor het identificeren en beoordelen van factoren waarmee de directe en indirecte invloed op het milieu in 

cijfers kan worden uitgedrukt. Deze objectieve methode was gebaseerd op vier criteria die door het management van EURid zijn opgesteld. De milieufactoren 

worden relevant wanneer ze de drempelwaarden voor de ‘acht milieueffect-eenheden’ overschrijden. In 2020 was er geen sprake van aanzienlijke 

veranderingen in het milieu, ondanks EURids verhuizing naar een lokale aanwezigheid in Pisa. Deze methode voor het in kaart brengen en beoordelen van 

milieufactoren is bevestigd en uitgebreid naar de lokale aanwezigheden in Pisa en Praag. 

Aangezien EURid een niet-industriële onderneming is, zijn de effecten van de activiteiten en kantoren op het milieu relatief minimaal. 

HOOFDKANTOOR IN DIEGEM - BELGIË 

ACTIVITEIT MILIEUGEBIED MILIEUASPECTEN MILIEUEFFECTEN DIRECT/INDIRECT INVLOED SCORE 

Beheer administratieve 

activiteiten 
Belanghebbende 

Overeenkomsten met 

externe belanghebbenden 

Groeiend milieubewustzijn I 0,5 4,5 

Toename in activiteiten 

gericht op verbetering van 

milieubeheer 

I 0,5 5 

Externe communicatie-

activiteiten 
Groeiend milieubewustzijn I 0,5 5 

Deelname aan projecten met 

externe bedrijven en 

agentschappen 

Groeiend milieubewustzijn I 0,5 4,5 
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Lucht/energie Zakelijk reisverkeer 
Toename van concentraties 

verontreinigende stoffen 
I 0,75 7,5 

Lucht 

HFK’s gebruikt in 

airconditioning voor 

datacenters (leveranciers) 

Toename in HFK’s I 0,5 4,5 

HFK’s gebruikt in 

airconditioning voor 

serverruimten 

Toename in HFK’s D 1 9 

Beheer voorlichtings- en 

informatieactiviteiten 

Belanghebbende 

Betrokkenheid klanten en 

gebruikers 
Groeiend milieubewustzijn I 0,5 5 

Betrokkenheid werknemers Groeiend milieubewustzijn I 0,75 6,75 

Bewustzijn leveranciers Groeiend milieubewustzijn I 0,5 5 

Hulpmiddelen 

Keuze leverancier voor 

apparatuur en materialen 

Toename in milieuvriendelijk 

gedrag 
D 1 8 

Service leverancier voor 

apparatuur en materialen 

Vermindering milieueffecten 

en verbruik van hulpmiddelen 
I 0,75 7,5 

Keuze cateringservice 
Toename in milieuvriendelijk 

gedrag 
D 1 10 

Cateringservice 
Vermindering milieueffecten 

en verbruik van hulpmiddelen 
I 0,75 7,5 

Keuze 

communicatiematerialen 

Toename in milieuvriendelijk 

gedrag 
D 1 10 
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Gebruik 

communicatiematerialen 

Vermindering milieueffecten 

en verbruik van hulpmiddelen 
I 0,75 8,25 

Organisatie van en 

deelname aan 

evenementen – 

activiteitenbeheer 

Belanghebbenden 
Betrokkenheid 

belanghebbenden 

Groeiend milieubewustzijn 

belanghebbenden 
I 0,5 5 

Hulpmiddelen 

Keuze leverancier voor 

apparatuur en materialen 

Toename in milieuvriendelijk 

gedrag 
D 1 8 

Service leverancier voor 

apparatuur en materialen 

Vermindering milieueffecten 

en verbruik van hulpmiddelen 
I 0,75 7,5 

Keuze cateringservice 
Toename in milieuvriendelijk 

gedrag 
D 1 8 

Cateringservice 
Vermindering milieueffecten 

en verbruik van hulpmiddelen 
I 0,75 7,5 

Keuze 

communicatiematerialen 

Toename in milieuvriendelijk 

gedrag 
D 1 8 

Gebruik 

communicatiematerialen 

Vermindering milieueffecten 

en verbruik van hulpmiddelen 
I 0,75 7,5 
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LOKALE AANWEZIGHEID IN PISA – ITALIË 

ACTIVITEIT MILIEUGEBIED MILIEUASPECTEN MILIEUEFFECTEN DIRECT/INDIRECT INVLOED SCORE 

Beheer en gebruik van 

gebouw en apparatuur 

Energie 

Verbruik van elektriciteit 

voor verlichting en 

computerservers 

Vermindering van 

energiebronnen afkomstig uit 

kernenergie en fossiele 

brandstoffen 

D 1 8 

Lucht 

HFK’s gebruikt in 

airconditioning voor 

serverruimten 

Toename in HFK’s D 1 9 

Beheer administratieve 

activiteiten 
Belanghebbende 

Overeenkomsten met 

externe belanghebbenden 

Groeiend milieubewustzijn I 0,5 4,5 

Toename in activiteiten 

gericht op verbetering van 

milieubeheer 

I 0,5 5 

Beheer voorlichtings- en 

informatieactiviteiten 
Belanghebbende 

Betrokkenheid werknemers Groeiend milieubewustzijn I 0,75 6,75 

Bewustzijn leveranciers Groeiend milieubewustzijn I 0,5 5 
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LOKALE AANWEZIGHEID IN PRAAG – TSJECHIË 

ACTIVITEIT MILIEUGEBIED MILIEUASPECTEN MILIEUEFFECTEN DIRECT/INDIRECT INVLOED SCORE 

Beheer en gebruik van 

gebouw en apparatuur  

Energie 

Verbruik van elektriciteit voor 

verlichting, computerservers 

en verkoopautomaten 

Vermindering van 

energiebronnen afkomstig uit 

kernenergie en fossiele 

brandstoffen 

D 1 8 

Lucht 

HFK’s gebruikt in 

airconditioning voor 

serverruimten 

Toename in HFK’s D 1 9 

Beheer administratieve 

activiteiten 
Belanghebbende 

Overeenkomsten met 

externe belanghebbenden 

Groeiend milieubewustzijn I 0,5 4,5 

Toename in activiteiten ter 

verbetering van het 

milieubeheer 

I 0,5 5 

Beheer voorlichtings- en 

informatieactiviteiten 
Belanghebbende 

Betrokkenheid werknemers Groeiend milieubewustzijn I 0,75 6,75 

Bewustzijn leveranciers Groeiend milieubewustzijn I 0,5 5 



Verdeling: Extern 
Status: Extern 
Datum & Versie: 19/052020 
Auteur: EURid    
 

 
 

6. RELEVANTE MILIEUGEGEVENS 

HOOFDKANTOOR IN DIEGEM - BELGIË 

Het nieuwe hoofdkwartier in Diegem (sinds 2019) heeft enkele opvallende kenmerken: 

1. EURid vzw niet de directe eigenaar van het gebouw. Daarom is EURid vzw niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de 

verwarmingsinstallatie (drie gasbranders) of het onderhoud van het koelsysteem in het gebouw. De vergunde eigenaar van 

het hele gebouw en faciliteiten is Property Security Belgium (P.S.B). 

2. Ecologische kenmerken van het gebouw: 

 Er is slechts huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd in het gemeentelijk riool. Er wordt zowel huishoudelijk als niet-

huishoudelijk afval geproduceerd, maar beide worden gescheiden. Het afval wordt opgehaald door MCA BVBA 

(bedrijventerrein Saint-Denis – Sint-Denijsstraat, 164 – 1190 Brussel). Inktpatronen worden opgehaald door Recyca 

(Delften 23, 2390 Malle OVAM nr 56676). Batterijen en ander kleine elektrische materialen worden gedeponeerd in de 

containers van de plaatselijke supermarkt (batterijen) en het containerpark (elektronisch afval). Groter afval wordt 

opgehaald door bedrijven waarmee een overeenkomst werd afgesloten.   

 In de serverkamer bevindt zich een apart airconditioningssysteem met één eenheid van 9,5 kW.  

 Een schoonmaakbedrijf neemt de schoonmaak van de kantoren voor haar rekening. Zij brengen weinig 

schoonmaakproducten mee en gebruiken er weinig. Gebruikte producten als detergent zitten in flessen. Er worden geen 

gevaarlijke goederen opgeslagen.      
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AANTAL MEDEWERKERS 

JAAR PARTTIME/FULLTIME TOTAAL TREND 

2017 41 fulltime en 2 parttime 43  

2018 34 fulltime en 12 parttime 46  

2019 39 fulltime en 7 parttime 46  

De gegevens over het verbruik zijn berekend aan de hand van het aantal medewerkers, zodat mettertijd een indicator (de 

verbruiksindex) wordt verkregen die steeds opnieuw kan worden vergeleken. Het personeelsbestand is in 2018 licht toegenomen 

doordat vacatures op de technische afdeling, die al enkele jaren openstonden, zijn ingevuld. 
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SPECIFIEKE MILIEUASPECTEN 

a. Papierverbruik 

De afgelopen zes jaar heeft EURid erg goed gepresteerd bij de reductie van het papiergebruik. Dit is een trend die we in de toekomst 

willen handhaven. Om die reden hebben we besloten die dit niet als doelstelling op te nemen in het nieuwe Milieuprogramma 2021-

2023, aangezien we van mening zijn dat we de doelstelling verwezenlijkt hebben. 

Bij de gegevens met betrekking tot het papierverbruik wordt gekeken naar de aankoop van: 

 Wit papier (A4); 

 Gerecycled papier (A4); 

 Gekleurd papier (A4); 

 Briefpapier en enveloppen; 

 Notitieboekjes (A4 en A5). 

Het verbruik van verschillende soorten papier wordt berekend enkel aan de hand van A4-vellen. Hypothetisch bezien ontstaat er één 

lange papierbaan wanneer we alle gebruikte A4-vellen in de lengte (29,7 cm) achter elkaar leggen. Daardoor kunnen we het 

papiergebruik uitdrukken in kilometer (km). De belangrijkste indicator is: Aantal gebruikte vellen A4 per medewerker per jaar. 

Om deze doelstelling in voorgaande jaren te realiseren heeft EURid papierloze facturering voor registrars en een online tijdschrift en 

verslagen geïntroduceerd, met een reductie van het papierverbruik tot resultaat. 
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 2017 2018 2019 2020 

TOTAAL A4-VELLEN 48.250 59.500 56.079 7.050 

VELLEN A4 

PER MEDEWERKER 

1.122 1.293 1.219 160,22 

TOTAAL KM A4 12,96 km 15,9 km 15 km 2 km 

KM A4 PER 

MEDEWERKER 

0,3 km 0,34 km 0.32 km 0.04 km 

TREND PM (per jaar)  +15% -5.7% -86% 

 

Sinds 2017 werken wij aan de vermindering van de hoeveelheid gebruikt papier door werknemers regelmatig aan te herinneren aan 

de doelstellingen aangaande papierreductie. De hogere verbruik in 2018 en 2019 zijn te wijten aan een specifieke 

bewustmakingscampagne. 

 

Gerecycleerd papier vertegenwoordigt 92% van de totale papierconsumptie, in vergelijking met 53% in 2019, 97% in 2018 en 57% in 

2017. Wit papier (3,5%) is FSC en Ecolabel gecertificeerd. Het resterende papier (4,5%) is niet gecertifieerd.  
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b. Elektriciteitsverbruik 

De belangrijkste indicator is kWh/per medewerker per jaar. 

 
2017 

[kWh] 

2018 

[kWh] 

2019* 
[kWh] 

2020* 

[kWh] 

TOTAAL kWh 163,630 150,483 128,200 98,044 

kWh PER 

MEDEWERKER 

3,805.3 3,271.4 2,787 2,228.3 

TREND PM (per jaar)  -14% -14,8% -20% 

 

*Schatting start vanaf 77,533.20 kWh. Aangezien de facturen van de laatste 3 maanden van 2020 niet beschikbaar zijn, zijn deze cijfers 

gebaseerd op een maandelijkse schatting van de eerste negen maanden.  

 

De gegevens tonen aan dat het elektriciteitsverbruik per medewerker aanzienlijk gedaald is sinds 2017. In 2018 daalde het totale 

verbruik omdat werknemers regelmatig gewezen werden op het belang van energiebesparing. De cijfers voor 2019 zijn moeilijk 

vergelijkbaar, aangezien twee andere kantoren erbij kwamen. Bovendien zijn de cijfers van 2020 niet te vergelijken vanwege de COVID-

19 pandemie die verandering heeft gebracht in de manier van werken voor veel mensen.    

 

Het is echter van belang te benadrukken dat EURid als gevolg van de aard van de elektriciteitinfrastructuur maar beperkt de 

mogelijkheid heeft deze milieufactor te verbeteren. 
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De energie die we gebruiken is 100% groen en komt uit hernieuwbare bronnen.1 

c. Waterverbruik 

Water wordt geleverd via de centrale waterleiding en wordt gebruikt voor de toiletten, de schoonmaak, de vaatwasser en voor andere 

keukendoeleinden. De keuken heeft ook een systeem dat kraanwater filtert en koelt. 

De kantoren zijn niet voorzien van een afzonderlijke watermeter. Het totale waterverbruik wordt onder de huurders verdeeld op basis 

van het aantal gehuurde vierkante meter kantoorruimte. 

Van Tot 

Waterverbruik 

hele gebouw 

[m³] 

Aandeel 

EURid [m³] 

Gemiddeld 

verbruik per 

dag 

TREND 

(per jaar) 

01-01-2018* 
31-12-

2018* 
477 m³ 61,17 m³ 0,17 m³  

01-01-2019* 
31-12-

2019* 
1,742 m³ 15,3 m³ 0,04 m³ 76,5% 

01-01-2020 
31-12-

2021* 
2,639 m³ 190.9 m³ 0.52 m³ +1,200%  

 

                                                
1 Bron: VREG Energie 
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* Aangezien de factuur tussen de periode van 13/10/2020 en 31/12/2020 niet beschikbaar is, zijn de eindcijfers gebaseerd op een 

schatting, gebaseerd op het gemiddelde dagelijkse waterverbruik  

Het waterverbruik verminderde aanzienlijk in 2019, aangezien er maar drie bedrijven in het gebouw zaten, en alle overige ruimten dus 

leeg stonden. In 2020, met alle medewerkers in het nieuw kantoor, is het verbruik flink gestegen. Zelfs onder deze omstandigheden is 

het echter van belang te benadrukken dat EURid als gevolg van de aard van de waterlevering maar beperkt de mogelijkheid heeft deze 

milieufactor te verbeteren.  

d. Het gebruik van vervoersmiddelen voor zakenreizen, emissies in de atmosfeer 

BEDRIJFSVOERTUIGEN 

Sommige medewerkers van EURid hebben een bedrijfsauto als bijkomend voordeel. Ons contract met het autoleasebedrijf voorziet in 

maximaal 35.000 gereden kilometer per jaar. EURid heeft een beleid opgesteld (Beleid inzake reizen met de auto) voor het beheer van 

auto’s die aan personeel zijn toegewezen. In het beleid lezen medewerkers welke regels gelden in bepaalde situaties en wat hun 

rechten en plichten zijn. EURid wil de emissies van kooldioxide (CO2) door het bedrijf verminderen door EURO 5-bedrijfsauto’s te 

vervangen door Euro 6-auto’s. 

Vanaf 2015 is de gebruikte indicator: het aantal Euro 6-auto’s/totaalaantal gebruikte bedrijfsleaseauto’s per jaar in plaats van het aantal 

Euro 5- en Euro 6-auto’s/totaalaantal gebruikte bedrijfsleaseauto’s per jaar. 
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JAAR 
Aantal 

auto’s 

EURO 

5 

EURO 

6 
% [km/jaar] 

CO2-uitstoot 

[g/km] 

CO2-uitstoot per 

jaar [kg] 

2017 20 9 11 55% 493.979 101,8 50.287 

2018 20 5 15 75% 490.086 101,8 49.891 

2019 22 2 20 91% 566.000 62,44 35,341 

2020 20 0 20 100% 289.564 30,12 15,467 

 

Sinds 2019 is EURid begonnen met het gebruik van hybride voertuigen. De 20 Euro 6 voertuigen die de bedrijfsvloot kent omvat onder 

meer 15 plug-ins en 2 wagens op elektriciteit en benzine.   

Het is belangrijk te benadrukken dat van de 16 medewerkers die geen bedrijfswagen bezitten 6 hun eigen voertuig gebruiken om naar 

kantoor te komen, terwijl de 10 anderen gebruikmaken van het openbaar vervoer. In het Milieuprogramma 2021-2023 werd besloten 

de Euro 5 wagens te vervangen door hybride Euro 6 voertuigen, teneinde onze CO2-uitstoot nog verder te beperken. 

Sinds 2016, staat EURid telewerk toe. Deze maatregel droeg verder bij aan de inperking van uitstoot en de milieu-impact van woon-

werkverkeer. Het percentage werknemers dat hier gebruik van maakt ligt op 67%. In 2020 werkten de werknemers het grootste deel 

venuit thuis, vanwege de COVID-19 pandemie en de lock-downmaatregelen.  

e. Afvalproductie 

HUISHOUDELIJK AFVAL 

Omdat al het afval van alle bedrijven waarmee wij het pand delen, gezamenlijk wordt ingezameld in de parkeergarage, kunnen we op 

dit moment niet specificeren hoeveel kilo afval EURid produceert. 
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Het afvalverwerkingsbedrijf (MCA Recycling) is sinds januari 2014 EMAS- en ISO 14001-gecertificeerd. 

Sinds 2015, voegt het afvalbedrijf extra categoriën van soorten afval toe. Vanuit het perspectief van EURid, het enige nieuwe soort die 

van toepassing is, is grofvuil (inclusief paletten en stoelen). In 2018 zijn er nog drie soorten afval bijgekomen: grofvuil (tapijten) en twee 

soorten cartridges.  

De afvalgegevens voor het gehele gebouw zijn als volgt: 

JAAR 

Papier 

in m³ 

EAC: 

150101 

Karton in 

m³ 

EAC: 

150101 

Glas in 

container 

EAC: 

150107 

Blikjes 

in m³ 

EAC: 

150104 

Plastic in 

m³ 

EAC: 

150102 

Grofvuil in 

m³ 

EAC:     

150102 

Grofvuil in 

m³ 

EAC: 

200307 

Eetbare 

oliën in m³ 

EAC: 

200125 

PMC 

 EAC:  

150106 

Restafval 

EAC: 

200301 

2019* 76 m³ 230 m³ 1 cont. 18 m³ 18 m³ -4 m³ -13 m³ 1 m³ 15 m³ 224 m³ 

2020 
121 m³ 328 m³ 

0,75 

cont. 17 m³ 19 m³ 

1 m³ 5 m³ 0,18 m³ 
20 m³ 208 m³ 
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Daarnaast:  

1 m³ plastieke folie 

1 m³ elektrische afval 

1 m³ stoelen 

1 m³ kerstbomen 

In 2019 zijn de gegevens gedeeltelijk en hebben alleen betrekking op de tweede helft van het jaar. Daardoor liggen de cijfers van 2020 

hoger, hoewel de kantoren minder gebruikt werden vanwege de COVID-19 pandemie.  

TONERCARTRIDGES 

Met de introductie van beproefde methoden voor de vermindering van het papierverbruik zagen we ook een afname in het verbruik van 

cartridges. In 2016 begon EURid het gemeentelijk afvalbedrijf te gebruiken voor de afvoer van tonercartridges (zie de aantallen in de 

tabel Huishoudelijk afval: 3,6 kg in 2018). ). In 2019 en 2020 werd er geen afval van gebruikte tonercartridges geproduceerd omdat het 

bedrijf die de kopiemachines beheert, ook voor het afvoer van de cartridges zorgt.  

IT-MATERIAAL 

EURid is voor de bedrijfsactiviteiten afhankelijk van computers (laptops en desktops) en van een serverstation dat zich in het gebouw 

bevindt. Voor wat betreft gebruikt IT-materiaal retourneert EURid dit naar de bedrijven waar ze zijn ingekocht, waar men er verder voor 

zorgdraagt. De meeste materialen worden geregenereerd en uiteindelijk gerecycled. 
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f. Centrale verwarming en koeling 

In het nieuwe hoofdkwartier gebruikt EURid het centrale systeem van het gebouw voor verwarming en verkoeling. Het koelsysteem in 

het hele gebouw is gebaseerd op water en lucht. Verwarmings- en koelingskosten zitten in de huur inbegrepen.  

g. Koeling voor de serverruimte 

In het nieuwe hoofdkwartier is de serverkamer voorzien van een apart airconditioningssysteem met een Aico eenheid van 9,5 kW.  

h. Biodiversiteit 

Voor wat betreft de biodiversiteitsindicator deelt EURid het totale aantal vierkante meter door het aantal medewerkers. De indicator is 

derhalve als volgt: 

JAAR m2 gehuurd 
aant. 

medewerkers 

Indicator 

BIODIVERSITEIT 

2017 1.316 m2 43 30,60 m2/mdw. 

2018 1.316 m2 46 28,60 m2/mdw. 

2019 860 m2 46 18,69 m2/mdw. 

2020 860 m2 44 19,54 m2 /mdw 

 

EURid heeft besloten de indicator te berekenen, ook al is het aspect biodiversiteit niet bijzonder relevant voor de organisatie. 
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06B. LOKALE AANWEZIGHEID IN PISA – ITALIË 

AANTAL MEDEWERKERS 

JAAR PARTTIME/FULLTIME TOTAAL TREND 

2017 3 fulltime en 1 parttime 4  

2018 2 fulltime en 2 parttime 4  

2019 1 fulltime en 2 parttime 3  

2020 1 fulltime en 2 parttime 3 - 

Alle gegevens over het verbruik zijn berekend aan de hand van het aantal medewerkers, zodat mettertijd een indicator (de 

verbruiksindex) wordt verkregen die steeds opnieuw kan worden vergeleken. Tot in juni 2020, bevindde zich het pand in een historisch 

gebouw in het stadscentrum. 

SPECIFIEKE MILIEUASPECTEN 

a. Papierverbruik 

 2017 2018 2019 2020 

TOTAAL A4-VELLEN 6.000 3.000 4,500 1,000 

VELLEN A4 PER 

MEDEWERKER 

1.500 750 1,500 333,33 

TOTAAL KM A4 
2,25 km 1,12 km 2.25 

km 

0.5 km 
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KM A4 PER 

MEDEWERKER 

0,56 km 0,28 km 0.56 

km 

0.16 

km 

TREND (per jaar)  -50% +100% -70% 

 

De cijfers tonen een afname in papierconsumptie per werknemer van 70% tussen 2019 en 2020. In 2018 tonen de cijfers een afname 

met 50% van de papierconsumptie per werknemer. In 2019 was er een toename van 100%. Deze cijfers hangen volledig af van de 

voorraden, aangezien deze gegevens niet de effectief verbruikte, maar wel de aangekochte hoeveelheid in beschouwing neemt. Dit 

kan significante jaarlijkse  schommelingen veroorzaken. Bovendien is het dalende aantal werknemers voor deze telling cruciaal; in 

2018 waren hier 4 mensen tewerkgesteld, in 2019 slechts 3. Het gebruikte papier is 100% ecologisch en PEFC gecertificeerd. 

 

 

 

 

b. Elektriciteitsverbruik 

De belangrijkste indicator is kWh/per medewerker per jaar. 

Elektriciteitsverbruik 2017 2018 2019 2020 

kWh 10,974 10,045 10,172 1,125 

kWh PER 

MEDEWERKER 

2,743 2,511 3,390 375 

TREND (per jaar)  -8.5% + 26% -89% 
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De cijfers tonen een afname van het elektriciteitsverbruik per werknemer tussen 2017 en 2018. In 2019 nam het elektriciteitsverbruik 

per werknemer toe met 26% wegens een verhoogd gebruik van airconditioning.  

De verbruiksgegevens zijn niet beschikbaar voor 2020. Dit komt doordat de elektriciteitskosten inbegrepen zijn bij de huurkosten van 

het nieuwe kantoor. De cijfers die voorgegeven worden zijn een schatting. Deze schatting neemt als startpunt een studie van de ENEA, 

die een gemiddelde jaarlijkse verbruik van 125 kWh/ m2 inschat voor de klimaatzone van Pisa (D)2 

De nationale energiemix (samenstelling van de nationale mix die in 2019 gebruikt werd om elektriciteit te produceren)3 

Primaire bronnen in % 

-Hernieuwbare bronnen: 41,51% 

-Steenkool: 8,52% 

- Aardgas 42,86% 

- Pre-olieproducten 0,51% 

- Nucleair 3,50% 

- Overige bronnen 3,10% 

 

                                                
2 Bron: ENEA – Caratterizzazione dei consumi energetici nazionali delle strutture da uso ufficio in Italia 

3 Bron: GSE 
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c. Verwarming 

Centrale verwarming 2017 2018 2019 2020 

m³ 760 754 1,209 229.5 

m³ PER MEDEWERKER 190 188.5 403 76.5 

TREND (per jaar)  -0.8% +113.8% -81% 

 

Het verbruik per werknemer in 2018 staat gelijk aan dat van 2017. Wat het verbruik van verwarming betreft tonen de cijfers een 

substantiële toename van de hoeveelheid verwarming per werknemer tussen 2018 en 2019. Ook dit is te verklaren door de afname 

van het aantal werknemers.  De verbruiksgegevens zijn niet beschikbaar voor 2020. Dit komt doordat de elektriciteitskosten inbegrepen 

zijn bij de huurkosten van het nieuwe kantoor. De cijfers die voorgegeven worden zijn een schatting. Deze schatting neemt als startpunt 

een studie van de ENEA, die een gemiddelde jaarlijkse verbruik van 9 m3 / m2 inschat voor de klimaatzone van Pisa (D)4 

 

 

 

                                                
4 Bron: ENEA – Caratterizzazione dei consumi energetici nazionali delle strutture da uso ufficio in Italia 
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d. Biodiversiteit 

Voor wat betreft de biodiversiteitsindicator deelt EURid het totale aantal vierkante meter door het aantal medewerkers, dus de indicator 

is: 

JAAR m2 gehuurd 
aant. 

medewerkers 

Indicator 

BIODIVERSITEIT 

2017 170 m2 4 42,5 m2/mdw. 

2018 170 m2 4 42,5 m2/mdw. 

2019 170 m2 3 56.7 m2/emp 

2020 25,5 m2 3 8.5 m2 /emp 

EURid heeft besloten de indicator te berekenen, ook al is het aspect biodiversiteit niet bijzonder relevant voor de organisatie. 

e. Vervoer 

Sinds 2016 staat EURid de medewerkers toe vanuit thuis te werken. Deze maatregel heeft bijgedragen aan een verdere afname van 

emissies en overige effecten van vervoer van en naar het werk. Het gaat om ongeveer 67% van de gebruikers. In 2020 werkten de 

meesten vanuit thuis omwille van de COVID-19 pandemie.  

06C. LOKALE AANWEZIGHEID PRAAG – TSJECHIË 

AANTAL MEDEWERKERS 

JAAR PARTTIME/FULLTIME TOTAAL TREND 

2017 3 full-time and 1 part-time 4  
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2018 3 full-time and 1 part-time 4  

2019 3 fulltime en 1 parttime 4  

2020 3 fulltime en 2 parttime 5 

Alle gegevens over het verbruik zijn berekend aan de hand van het aantal medewerkers, zodat mettertijd een indicator (de 

verbruiksindex) wordt verkregen die steeds opnieuw kan worden vergeleken. Het kantoor bevindt zich in het district Praag 7. 

DIRECTE MILIEUASPECTEN 

a. Papierverbruik 

 2017 2018 2019 2020 

TOTAAL A4-VELLEN 2,600 2,500 2,500 2000 

VELLEN A4 PER 

MEDEWERKER 

650 625 625 400 

TOTAAL KM A4 0.78 km 0.75 km 0.75 km 0.48 km 

     

KM A4 PER 

MEDEWERKER 

0.19 km 0.18 km 0.18 km 0.1 km 

TREND (per jaar)  -3.8% -16% -46% 

 

Het verbruik per werknemer in 2019 staat gelijk aan dat van 2017 en 2018. Het gebruikte papier is 100% gerecycleerd. In 2020 daalde 

de consumptie / medewerker met 46% ten opzichte van 2019. Deze daling kwam door de COVID-19-pandemie. 
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b. Elektriciteitsverbruik 

De belangrijkste indicator is kWh/per medewerker per jaar. 

Elektriciteitsverbruik 2017 2018 2019 2020 

kWh 5,972 4,613 4,082 358 

kWh PER 

MEDEWERKER 

1,493 1,153 1,021 71,6 

TREND (per jaar)  -22.7% -11,5% -93% 

 

In 2018 en 2019 nam het verbruik per werknemer af omdat werknemers regelmatig werden gewezen op het belang van 

energiebesparing en omdat de werknemers één dag per week thuis mogen werken. In 2020 is er een forse afname in 

elektriciteitsverbruik. Dit komt door de COVID-19 pandemie 

 

Nationale energiemix5 

 

Hernieuwbare bronnen - totaal 3,9% 

    - Zon 1,66% 

    - Water 0,44% 

    - Biomassa 1,81% 

Fossiele bronnen - totaal 5,01% 

    - Bruinkool 46,18% 

                                                
5 Bron: VEMEX Energie 
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    - Steenkool 2,84% 

    - Aardgas 7,74% 

    - Olie en olieproducten 0,15% 

    - Secundaire bronnen en overige 0,1% 

Nucleaire bronnen - totaal 39,09% 

c. Waterverbruik 

Water wordt geleverd via de centrale waterleiding en wordt gebruikt voor de toiletten, een kleine vaatwasser, voor keukengebruik en 

voor de schoonmaak. EURid in Praag is niet voorzien van een afzonderlijke watermeter. Het totale waterverbruik wordt onder de 

huurders verdeeld op basis van het aantal gehuurde vierkante meter kantoorruimte. 

 

Water 2017 2018 2019 2020 

m³ 74.31 32.88 80.10 43.73 

m³ PER MEDEWERKER 18.58 8.22 20,02 8.75 

TREND (per jaar)  -55.7% +143.6% -56.3% 

 

Het gebouw heeft in het voorjaar van 2018 een andere eigenaar gekregen en de afname van het waterverbruik is afhankelijk van de 

verrekening met de vorige eigenaar. De cijfers voor 2019 zijn ook gestegen vanwege de gedateerde infrastructuur van het gebouw en 

een stijgend verbruik. De verhuurder werkt aan een vernieuwing van de meting van het verbruik. De hittemeters werden reeds 

verwisseld, waarna het waterverbruik wordt aangepakt. Het kantoor heeft hoe dan ook een beperkte invloed op dit aspect. 
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d. Afvalproductie 

EURids aanwezigheid in Praag wordt niet als afvalproducent beschouwd. Huishoudelijk afval, papier en plastic worden apart in het 

kantoor verzameld en daarna verplaatst naar hoofdcontainers. Vuilnisbakken worden geledigd door Euroservice Clean CR a.s., een 

schoonmaakbedrijf onder aanneming. Sinds 2019 worden ook tetraverpakkingen gesorteerd.   

 Vergelijkende berekeningen van jaarlijkse afvalproductie in EURids kantoor: 

 

Afvalproductie 2017 2018 2019 2020 

Plastic EAC:150102  0.021 t 0.018 t 0.040 t 0.046 t 

Papier EAC:150101  0.018 t 0.028 t 0.086 t 0.140 t 

Tetraverpakking EAC:150105  - - 0.0006 t 0.004 t 

Glas EAC:150107  0.001 t 0.014 t 0.017 t 0.016 t 

Vast huishoudelijk afval EAC:200301  0.484 t 0.405 t 0.379 t 0.310 t 

 

Lege inktpatronen worden vervangen door Office Depot s.r.o., een verdeler van kantoorartikelen. 

Afgedankte elektronische apparaten (PCs, elektrische toestellen) werden in april opgehaald door Benefit Computers, s.r.o., een 

verwerker van elektronisch afval. EURids aanwezigheid in Praag heeft geen andere vormen van afval zoals KGA of grofvuil 

geproduceerd. 

e. Verwarming 

Centrale verwarming 2017 2018 2019 2020 

Mj 14,800 13,800 12,700 1,100 

Mj PER MEDEWERKER 3,700 3,450 3,175 220 
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TREND (per jaar)  -6.7% -8% -93% 

 

In 2018 en 2019 nam zowel het totale verbruik als het verbruik per werknemer af omdat werknemers regelmatig warden gewezen op 

het belang van energiebesparende maatregelen en omdat werknemers één dag per week thuis kunnen werken. In 2020 is het verbruik 

flink gedaald door de COVID-19 pandemie. 

f. Biodiversiteit 

Voor wat betreft de biodiversiteitsindicator deelt EURid het totale aantal vierkante meter door het aantal medewerkers. De indicator is 

derhalve als volgt: 

JAAR m2 gehuurd 
aant. 

medewerkers 

Indicator 

BIODIVERSITEIT 

2017 180 m2 4 45 m2/emp 

2018 180 m2 4 45 m2/emp 

2019 180 m2 4 45 m2/emp 

2020 180 m2 5 36 m2/emp 

g. Vervoer 

Sinds 2016 staat EURid de medewerkers toe eenmaal per week thuis te werken. Deze maatregel heeft bijgedragen aan een verdere 

afname van emissies en overige effecten van vervoer van en naar het werk. Het gaat om ongeveer 75% van de gebruikers. In 2020, 

omwille van de COVID-19 pandemie en de lock-down, werkten de werknemers het grootste deel van de tijd thuis.  
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NALEVING VAN DE REGELGEVING (voor alle kantoren) 

EURid heeft een systeem ingesteld waardoor het in staat is informatie te identificeren en te leveren over de wettelijke verplichtingen 

die van toepassing zijn op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfspanden. Dit systeem voldoet aan de eisen van de EMAS-regelgeving. 

INDIRECTE MILIEUFACTOREN (voor alle kantoren) 

Indirecte milieufactoren zijn factoren die voortvloeien uit de interactie van de organisatie met derden. De factoren kunnen onderhevig 

zijn aan beslissingen van betrokkenen om zich te laten certificeren overeenkomstig EMAS. Het is voor niet-industriële organisaties als 

EURid van belang om te kijken naar de invloed van kernactiviteiten op het milieu. Het is niet voldoende om alleen een inventaris op te 

stellen met milieufactoren die zijn gerelateerd aan de vestiging en faciliteiten van de organisatie. 

Voor EURid hebben indirecte milieufactoren betrekking op de volgende activiteiten: 

 Beheer van administratieve activiteiten (bij voorbeeld keuze van leveranciers); 

 Beheer van voorlichtingsactiviteiten; 

 Organisatie van en deelname aan evenementen. 

Onze betrekkingen met belanghebbenden hebben hoofdzakelijk betrekking op relaties met klanten en leveranciers. Tijdens het 

selectieproces voor leveranciers van apparatuur en materialen proberen we, waar mogelijk, ‘groene’ leveranciers te kiezen. Ook willen 

we materialen selecteren die een beperkt effect op het milieu hebben, zeker wanneer het om materialen voor evenementen en beurzen 

gaat. Wat betreft de catering geeft EURid de voorkeur aan het gebruik, voor zover mogelijk, van materialen die opnieuw kunnen worden 

gebruikt. 

De belangrijkste indicator is: het percentage volgens milieunormen gecertificeerde producten of leveranciers van het totale aantal voor 

EURid relevante leveranciers. 
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In 2020 bedraagt het aantal groene leveranciers 31% van het totale aantal relevante leveranciers (dat is 27 van de 87). Er zijn geen 

veranderingen in de lijst van leveranciers, behalve de onderneming die video’s verzorgt aangezien zij nu ook veiligheidscamera’s 

gebruiken die werken op zonnebatterijen.   

 

De volgende tabel bevat de typen groene leveranciers die door EURid worden gebruikt (voornamelijk op het hoofdkantoor): 

SOORT PRODUCT MILIEUKEURMERKEN 

Apple iPad, iPod Energy Star 

Papier en reinigingsproducten FSC, de EU-milieukeur, Blue Angel 

IT-apparatuur (computers, servers) Energy Star, Gold & Blue Angel 

Printers Energy Star, Blue Angel 

Kantoorbenodigdheden (papier, etiketten) FSC, PEFC, Blue Angel 

Verpakkingsmaterialen en kantoorartikelen PEFC, Blue Angel 

Vaatwasser EU-energielabel A 

SOORT DIENST MILIEUCERTIFICERINGEN* 

Leaseauto’s ISO 14001 

Videoconferentiesystemen ISO 14001 

Vaste telefoonlijnen ISO 14001 

Frankeermachine ISO 14001 

Software ISO 14001 

Datacenters ISO 14001 

Hotels EMAS 
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Afvalbeheersmaatschappij EMAS 

Verbindingen ISO 14001 

* ISO 14001 of EMAS 

** MILIEUKEUR of FSC of PEFC of BLUE ANGEL of NORDIC SWAN of ENERGY STAR of EU-ENERGIELABEL (klasse A/A+/A++) 

Om dit groene beleid in praktijk te brengen, heeft EURid besloten twee van de milieuvriendelijkste datacenters in Europa te gebruiken, 

TelecityGroup en EBRC. 

Een andere kernindicator voor deze sectie is het aantal ingekochte milieuvriendelijke merchandiseartikelen (% per jaar). Sinds 2015 is 

100% van de promotieartikelen aangekocht vanuit het oogpunt van groene criteria en van bedrijven die compatibel zijn met de 

milieubenadering van EURid. 
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7. BEPROEFDE METHODEN EURid 

De activiteiten en het communicatieplan van EURid werden getroffen door de COVID-19-pandemie in 2020. 

Desondanks slaagde EURid erin betrokken te raken bij een CENTR-project om onze best practices op het gebied van CO2-beoordeling 

en compensatie-inspanningen te delen. De Swedish Internet Foundation, AFNIC, EURid en DNSBelgium hebben allemaal 

duurzaamheidsprogramma's. In 2020 hielpen consultants van Ecolife (een Belgisch bedrijf dat bekend is bij DNSBelgium) de registries 

om hun duurzaamheidsstatistieken te vergelijken en gemeenschappelijke metingen en prestatie-indicatoren te vinden. Het resultaat 

hiervan was een rapport met een kleine set van meetwaarden voor elke registry, evenals suggesties voor het opzetten van een 

duurzaamheidsplan.  

Tussen december 2020 en januari 2021 werden drie webinars gegeven aan de CENTR-gemeenschap om het project voor te stellen. 

ORGANISATIE VAN EN DEELNAME AAN EVENEMENTEN. 

Een van de doelstellingen van het milieuprogramma van EURid is dat ten minste 90% van de jaarlijkse promotionele activiteiten van 

EURid wordt georganiseerd in overeenstemming met milieucriteria. Tussen 2012 en 2019 heeft EURid meer dan 80% van de 

bewustwordings- en marketingevenementen georganiseerd vanuit het oogpunt van ten minste vier milieucriteria, zelfs al was het de 

doelstelling om 50% van de evenementen op deze manier te organiseren. 

De handleiding van het milieuprogramma van de Verenigde Naties voor het beleggen van groene bijeenkomsten omschrijft een groen 

evenement als “een evenement dat zo wordt opgezet, georganiseerd en geïmplementeerd dat de negatieve invloed ervan op het milieu 

wordt geminimaliseerd en er een positief gevoel bij de organiserende gemeenschap achterblijft.” 

Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft EURid een Handleiding voor het organiseren van evenementen met beperkte invloed op 

het milieu opgesteld om het personeel te helpen milieuprocedures te implementeren bij het organiseren van of deelnemen aan 
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evenementen/beurzen. Doel van de handleiding is het bieden van een waardevol hulpmiddel voor het organiseren van 

bijeenkomsten/evenementen door beproefde methoden en aanbevelingen voor de duurzaamheid daarvan te introduceren. De 

handleiding bevat zeven hoofdstukken, elk met specifieke milieucriteria die betrekking hebben op alle activiteiten die noodzakelijk zijn 

om een evenement te organiseren en beheren. 

Voor interne bedrijfsbijeenkomsten bestaat een van de geplande manieren om de CO2 -uitstoot te beperken uit een toenemend gebruik 

van het videoconferentiesysteem van EURid om de gevolgen van reisbewegingen tussen het hoofdkantoor van EURid en de regionale 

kantoren te beperken. Voordat EURid een bijeenkomst organiseert, wordt altijd eerst gekeken of een virtuele vergadering mogelijk is 

als meest milieuvriendelijke en duurzame optie. 

In 2020 heeft EURid een virtuele gala georganiseerd voor de Web Awards. Deze event nam plaats op 16 december in Pisa, welliswaar 

zonder publiek. Er werd geen andere even georganiseerd omwille van de COVID-19 pandemie.  

 

CO2-EMISSIES 

Reizen per vliegtuig en over de weg behoort tot de kernelementen van de activiteiten van EURid. Deze vervoersmethoden zijn evenwel 

ook schadelijk voor het milieu omdat hierbij grote hoeveelheden CO2 worden geproduceerd, de grote boosdoener als het gaat om 

klimaatveranderingen. Om deze reden was, is en blijft het een van de toezeggingen van EURid om zoveel mogelijk gebruik te maken 

van vervoerders met CO2-emissiecompensatieprogramma’s om deze effecten te neutraliseren. 

Een van de belangrijkste toezeggingen voor het huidige milieuprogramma is de voortzetting van de beoordeling van de jaarlijkse 

ecologische voetafdruk van EURid en de compensatie van daadwerkelijke CO2-emissies. 
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De beoordeling van zijn ecologische voetafdruk (EV) is gebaseerd op een methodiek voor de identificatie en kwantificering van 

broeikasgasemissies met betrekking tot de voornaamste activiteiten doorheen EURid’s kantoren en aanwezigheden. Deze beoordeling 

is periodiek geactualiseerd door informatie en gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het kwantificeren van de jaarlijkse 

ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk is gekwantificeerd overeenkomstig de vereisten van ISO 14067:2013 en ISO 

14064:2006. De LCA-studie die nodig is om de EV te kwantificeren is ontwikkeld volgens ISO 14040:2006 en ISO 14044:2006. 

Als we de levenscyclus van de activiteiten van EURid in beschouwing nemen, kan de ecologische voetafdruk over 2019 voor de 

kantoren in Diegem, Pisa, Praag en Stockholm worden vastgesteld op 159 ton CO2eq, hoger dan het jaar voordien. In 2015 is de totale 

hoeveelheid broeikasgasemissies van het hoofdkantoor in Diegem met 19% gestegen, vooral als gevolg van een hoger energiegebruik 

en aantal vluchten. Vanaf 2016 zijn de cijfers sterk gedaald.  

De ecologische voetafdruk van Stockholm, Praag en Pisa is afgenomen, mede dankzij de goede ecologische praktijken. Voor het 

hoofdkwartier te Diegem steeg de ecologische voetafdruk aanzienlijk in 2019 vanwege de keuze de 20 EURO 6 wagens niet als hybride 

wagens op te nemen in de berekening (plug-ins/benzine of elektrisch/benzine). Aangezien het berekeningsmodel Sima Pro nog niet 

voorziet in de optie “hybride voertuig” met de bijhorende uitstootfactor werd ervoor gekozen de 20 wagens als volwaardige 

benzinevoertuigen te beschouwen, hetgeen een conservatieve schatting oplevert.    

 

JAAR EFFECTCATEGORIE EENH. DIEGEM PISA PRAAG STOCKHOLM 

2017 

IPCC GWP 100a ton CO2eq 

116.6 11.9 5.8 0.5 

2018 120.2 9.6 4.6 1 

2019 145.4 8 4.4 0,9 

% trend broeikasgasemissies 2018 vs. 2019 +21% -20% -4.5% -11% 



Verdeling: Extern 
Status: Extern 
Datum & Versie: 19/052020 
Auteur: EURid    
 

 
 

 

Het CO2-voetafdrukcijfer voor 2020 zal pas in juni 2021 beschikbaar zijn.  

Als compensatie voor de CO2-uitstoot, biedt EURid sinds 2016 steun aan het Borehole Rehabilitation-project in Oeganda. 

Het doel van het Borehole Rehabilitation-project is deze situatie te verbeteren door samen met Oegandese gemeenschappen te werken 

aan de reparatie van beschadigde boorgaten en de toegang tot schoon en veilig drinkwater te herstellen. De directe voordelen van het 

project zijn dat gezinnen niet langer grote afstanden hoeven af te leggen om water te verkrijgen of water te koken om eventuele 

verontreinigende stoffen onschadelijk te maken, waardoor er brandhout wordt bespaard, en wordt voorkomen dat er koolstofemissies 

in de atmosfeer terechtkomen.  

 

In 2019 ging bijzondere aandacht uit naar de hernieuwde ondersteuning van de installatie van een zonne- en verlichtingssysteem voor 

de basisschool Amunamun in Oeganda. 

Licht is de sleutel tot onderwijs voor de 1.173 leerlingen van deze school die geen toegang had tot elektriciteit. De installatie van het 

zonne- en verlichtingssysteem werd vervolledigd aan het eind van januari 2019 en voorziet in twee zonnepanelen, 20 ledlampen en 

een batterij van 12 volt. Dit zal het onderwijs voor de leerlingen verbeteren doordat ze nu ook ’s nachts de mogelijkheid hebben te 

studeren; voordien was het immers onmogelijk te lezen wanneer het donker werd. Het licht dat geschonken werd door het project geeft 

de leerlingen extra studietijd, wat helpt om vooruitgang te boeken in hun opleiding.      
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Het project gaat verder in 2019 met de installatie van controlepunten om je handen te wassen en water te halen, sanitaire trainingen, 

en voorlichtingen omtrent hygiëne. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan vier doelstellingen van duurzame ontwikkeling: een goede 

gezondheid en welzijn, kwaliteitsvol onderwijs, schoon water en sanitaire voorzieningen en betaalbare en schone energie. Het doel 

van het Oeganda Borehole Project is om deze situatie te verbeteren door samen te werken met de plaatselijke bevolking in het 

herstellen van beschadigde boorgaten en zo de toegang tot schoon en veilig drinkwater te herstellen.      

Om de CO2-uitstoot te compenseren, ondersteunde EURid in 2020 het "Water is Life"-project in Madagaskar, met als doel veilig water 

te bieden aan gezinnen die rond de stad Tulear wonen, en om de hygiëne, sociale, economische en milieukwesties te verbeteren. 

Details van de bijdrage op verschillende vlakken worden opgesomd in EURid’s carbon footprint External Communication Report van 

2020.  

 

EURid’s inzet om een groen bedrijf te zijn, wordt gepubiceerd in het gedeelte ‘Going Green’ op https://eurid.eu/en/welcome-to-

eurid/going-green/ 

STEUN AAN SOCIALE EN MILIEUPROJECTEN 

Net als in voorgaande jaren heeft EURid in december 2019 EURid de Surfrider Foundation ondersteund met een donatie tijdens de 

vakantieperiode. De Surfrider Foundation zet zich in voor de bescherming van de oceanen, zeeën en stranden van de wereld via een 

scala aan activistische campagnes en programma’s. De organisatie richt zich vooral op behoud van stranden, bescherming van schoon 

water en preventie van plastic afval. De steun van EURid was in het bijzonder gericht op het Ocean Campus Project, dat mensen 

wereldwijd online en offline leermogelijkheden biedt over relevante onderwerpen als zwerfvuil op zee, duurzame kustontwikkeling, 

waterkwaliteit, bescherming tegen golfslag, en meer. Hieronder vallen zelfs eenvoudige en duurzame doe-het-zelfrecepten die u in uw 

http://en.oceancampus.eu/
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eigen dagelijkse routine kunt opnemen om de oceaan te beschermen tegen schadelijk zwerfvuil. Naast online video’s en artikelen, 

omvat het project eveneens een waaier aan educatieve initiatieven die samenwerking met Europese scholen beogen. 

Sinds 2015 werkt EURid aan een nieuw project om de wereld te inspireren afval met andere ogen te bekijken en anders over rommel 

te gaan nadenken. Het project draait om de circulaire economie, van productie tot consumptie, afvalbeheer en de markt voor secundaire 

grondstoffen. In samenwerking met BORSEGGI (‘zakkenrollers’), een Italiaanse kleermakerij die is gevestigd in de Opera-gevangenis 

van Milaan, wordt met dit project een bijdrage geleverd aan ‘het sluiten van de cirkel’ van productlevenscycli door middel van meer 

recycling en hergebruik, waardoor voordelen worden geboden voor zowel milieu als economie. Door hoogwaardig kleermakerswerk 

blaast BORSEGGI verschillende marketingmaterialen van EURid – gebruikt tijdens de EuroDIG-bijeenkomst in juni 2016 en andere 

evenementen gedurende 2017, 2018 en 2019. T-shirts en rugzakken werden hersteld door BORSEGGI, opdat deze hergebruikt zouden 

kunnen worden op de talrijke evenementen die EURid in de toekomst zal bijwonen.   

In 2019 was de video die gebruikt werd om de categorie “Better World” bij de .eu Web Awards te introduceren gewijd aan de 

samenwerking die EURid sinds 2012 heeft met Borseggi teneinde ongebruikt marketingmateriaal te hergebruiken. EURid kende de 

“.eu Champion award” voor 2019 toe aan Borseggi voor hun ongelooflijke steun en medewerking doorheen de jaren.   

. 

COMMUNICATIEACTIVITEITEN in 2020 

 De milieupagina op onze openbare website bijgewerkt: http://www.eurid.eu/en/about-us/going-green; 

 Een speciaal milieu-onderdeel in het kwartaalrapport ontwikkeld, gepubliceerd op de eurid.eu-site en gedistribueerd via PR-

kanalen; 

 De milieutoezeggingen gedeeld met belanghebbenden via regelmatige artikelen over onze milieumaatregelen en inzet via onze 

profielen op sociale media (Facebook, Twitter, YouTube). Eén wekelijks bericht over onze milieu-inzet op Facebook/Twitter; 

http://www.eurid.eu/en/about/going-green
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 Gecommuniceerd met branchegenoten in het kader van CENTR-workshops voor marketing en administratie; 

 Regelmatig updates gegeven over de voortgang van de EMAS-doelstellingen en -maatregelen ingevoegd in de halfjaarlijkse 

rapporten voor de Europese Commissie; 

 Doorgegaan met de speciale categorieonderscheiding voor de beste .eu-milieuwebsite – ‘Better World’ – bij de .eu Web Awards 

2019 en een inleidende video over de milieu-inzet van EURid met Borseggi gepresenteerd tijdens de galabijeenkomst. 

INFORMATIEBEVEILIGING 

Informatiebeveiliging is een van de hoekstenen van de bedrijfsvoering van EURid. Om de informatie in technisch en bedrijfsmatig 

opzicht op een gestructureerde manier te beveiligen, volgen we de richtlijnen uit de beveiligingsnorm ISO 27001. 

EURid heeft zijn ISO 27001-certificering ontvangen op 22 november 2013 (certificaatnummer IS 5999234). 

Over ISO 27001 

In de norm ISO/IEC 27001 worden de vereisten omschreven voor het realiseren, implementeren, handhaven en continu verbeteren 

van een beheersysteem voor informatiebeveiliging binnen de context van een organisatie. De norm bevat daarnaast eisen voor het 

beoordelen en behandelen van risico’s ten aanzien van de informatiebeveiliging. De werkwijze kan worden afgestemd op de behoeften 

van de organisatie. Als onderdeel van het certificeringproces heeft EURid een beheersysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) 

geïmplementeerd dat voldoet aan de eisen van de norm ISO 27001:2005. Het ISMS is bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit en 

beschikbaarheid te beschermen van de informatie die we ontvangen, verwerken en in de EURid-omgeving opslaan. Om de inzet voor 

en het besef van informatiebeveiliging binnen de gehele organisatie te waarborgen, wordt het ISMS-forum op managementniveau 

aangestuurd. 

Het ISMS-systeem is gebaseerd op een risicoaanpak en garandeert dat EURid het volgende kan bewerkstelligen: 

 Informatiebeveiligingsrisico’s middels een gepaste risicobeoordeling in kaart brengen; 
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 Controlemechanismen selecteren (beleidsmaatregelen, normen, procedures en technische maatregelen) om de gesignaleerde 

risico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken; 

 De controlemechanismen regelmatig controleren, evalueren en onderhouden, en ze bovendien up-to-date houden om opkomende 

bedreigingen en risico’s het hoofd te bieden. Bij de evaluatie van informatiebeveiligingsrisico’s houden we rekening met de vereisten 

op het gebied van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiemiddelen van EURid. 

Het beheerprogramma van EURid voor bedrijfscontinuïteit en planning voor noodgevallen, waarmee we in 2006 als een van de eerste 

registers in Europa begonnen, is ook opgenomen in het ISO 27001-programma. Zoals in de norm is beschreven wordt EURid jaarlijks 

geauditeerd en om de drie jaar gehercertificeerd. 
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8. MILIEUPROGRAMMA 2021-2023 

N. DOELSTELLINGEN 
RELEVANT 

MILIEUBELEID 

MILIEUEFFECT 

VAN NIET-

NALEVING 

INDICATOREN EINDDATUM 

1 

Verminderen van de 

invloed van vervoer 

op het milieu. 

E.P. 19.01.2015 ‘De 

implementatie van een 

plan voor groenere 

bedrijfsauto’s.’ 

Toename van de 

hoeveelheid CO2 in 

de atmosfeer. 

 Aantal EURO 6-

bedrijfsleaseautoֹ’s in 

gebruik/totaalaantal 

bedrijfsleaseauto’s in gebruik op 

jaarbasis (% per jaar) 

 Aantal videoconferenties per jaar 

uitgevoerd door personeel van 

EURid 

December 

2023 

2 

Beoordelen van de 

ecologische 

voetafdruk van EURid 

en compensatie van 

de daadwerkelijke 

CO2-uitstoot. 

E.P. 19.01.2015 ‘De 

berekening van 

broeikasgasemissies die 

resteren na de 

implementatie van de 

reductiemaatregelen, 

teneinde onze 

ecologische voetafdruk te 

schatten (geverifieerd 

overeenkomstig ISO 

14064) en de totale 

hoeveelheid te 

compenseren door de 

inkoop van 

Toename van de 

hoeveelheid CO2 

en broeikasgassen 

in de atmosfeer. 

 Uitstoot van CO2 en 

broeikasgassen door het EURid-

domein per jaar 

 De gecompenseerde uitstoot van 

CO2 en broeikasgassen per 

jaar/de totale hoeveelheid CO2- 

en broeikasgasemissies als 

gevolg van activiteiten van EURid 

per jaar 

December 

2023 
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N. DOELSTELLINGEN 
RELEVANT 

MILIEUBELEID 

MILIEUEFFECT 

VAN NIET-

NALEVING 

INDICATOREN EINDDATUM 

emissiereducties uit 

hoogwaardige projecten.’ 

3 

Organiseren van ten 

minste 90% van de 

jaarlijkse 

promotionele 

activiteiten 

overeenkomstig 

milieucriteria. 

E.P. 19.01.2015 ‘Een 

efficiënt gebruik van 

producten en materialen 

(zoals papier) en waar 

mogelijk de keuze voor 

dagelijkse artikelen die 

een minimale milieudruk 

opleveren voor wat betreft 

de extractie of winning 

van materialen en de 

productie, het gebruik en 

de verwijdering ervan’ en 

‘de aanname van 

verantwoordelijke 

milieucriteria bij de 

organisatie van elk 

evenement.’ 

Gebruik van niet-

hernieuwbare 

bronnen 

 Aantal evenementen 

georganiseerd in 

overeenstemming met ten minste 

vijf milieucriteria 

(P08.02)/totaalaantal 

georganiseerde evenementen (% 

per jaar) 

 Aantal externe milieugerelateerde 

initiatieven georganiseerd door 

het bedrijf per jaar 

December 

2023 
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N. DOELSTELLINGEN 
RELEVANT 

MILIEUBELEID 

MILIEUEFFECT 

VAN NIET-

NALEVING 

INDICATOREN EINDDATUM 

4 

Voortzetten van de 

implementatie van 

een strategie om de 

gemeenschap van 

registrars en de 

belanghebbenden te 

informeren over onze 

milieu-inzet. 

E.P. 19.01.2015 ‘De 

ontwikkeling van een 

communicatiestrategie 

met betrekking tot onze 

milieudoelstellingen, om 

interne en externe 

belanghebbenden te 

informeren’ en ‘het delen 

van onze beproefde 

methoden op 

milieugebied met onze 

branchegenoten’. 

 

 Aantal gerealiseerde 

milieucommunicaties (alle typen) 

per jaar 

 Aantal milieugerelateerde 

klachten per jaar 

 Aantal persberichten over de 

milieuactiviteiten van EURid per 

jaar 

 Aantal genomineerde .eu-

milieuwebsites per jaar binnen de 

categorie ‘Better World’ van het 

Web Awards-initiatief 

December 

2023 

5 

Vergroten van de 

betrokkenheid van 

managers en 

medewerkers bij door 

EURid gepromote 

milieuactiviteiten en -

projecten. 

E.P. 19.01.2015 ‘De 

ontwikkeling van een 

communicatiestrategie 

met betrekking tot onze 

milieudoelstellingen, om 

interne en externe 

belanghebbenden te 

informeren.’ 

 

 Aantal opleidingsuren gewijd aan 

het milieu per jaar 

 Aantal uitgevoerde 

milieuactiviteiten per jaar 

 Aantal medewerkers betrokken bij 

milieuactiviteiten/totaal aantal 

medewerkers (% per jaar) 

 Aantal managers met 

milieuverantwoordelijkheden/totaa

laantal managers (% per jaar) 

December 

2023 

6 

Introduceren van een 

gestructureerd 

systeem om het 

E.P. 19.01.2015 ‘Het 

terugdringen van afval en 

zorgvuldig beheer van 

Toename van de 

hoeveelheid afval 

en hergebruik van 

 Hoeveelheid gerecyclede niet-

gebruikte merchandiseartikelen 

van het bedrijf 

December 

2023 
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N. DOELSTELLINGEN 
RELEVANT 

MILIEUBELEID 

MILIEUEFFECT 

VAN NIET-

NALEVING 

INDICATOREN EINDDATUM 

gebruik van 

merchandiseartikelen 

van het bedrijf te 

volgen en mogelijke 

recycling te plannen 

indien deze niet 

gebruikt worden. 

afvalverwijdering, op 

basis van het principe 

“verminderen, 

hergebruiken en 

recyclen”’. 

niet-hernieuwbare 

bronnen 

7 

Opnemen van een 

milieucriterium bij de 

knoppen voor 

registrars bij 

geavanceerd zoeken 

naar registrars 

E.P. 19.01.2015 ‘De 

ontwikkeling van een 

communicatiestrategie 

met betrekking tot onze 

milieudoelstellingen, om 

interne en externe 

belanghebbenden te 

informeren’ en ‘het delen 

van onze beproefde 

methoden op 

milieugebied met onze 

branchegenoten’. 

 
 Aantal registrars dat zich 

aanmeldt voor dit criterium 

December 

2023 

DOELSTELLING 1: Verminderen van de invloed van vervoer op het milieu. 

ACTIEN

UMMER 
ACTIES 

VERANTWOOR

DELIJKE 

(ROL) 

GESCHATTE 

KOSTEN 
EINDDATUM INDICATOR 

MIJLPAAL 
PRESTATIECONTROL

E 
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1 

Bedrijfswagens vervangen 

door hybride auto’s om de 

CO2-uitstoot te reduceren. 

Human 

Resources 

Manager 

Geen extra 

kosten 

December 

2021 

 Aantal hybride 

en elektrische 

wagens /totaal 

aantal 

bedrijfswagens 

op jaarbasis (% 

per jaar) 

 

 Aantal 

videoconferenti

es per jaar 

uitgevoerd door 

personeel van 

EURid 

September 

2021 
 

Geen extra 

kosten 

December 

2022 

September 

2022 
 

Geen extra 

kosten 

December 

2023 

September 

2023 
 

2 

Implementatie van 

videovergaderingen voor 

personeelsleden om het 

aantal vluchten tussen 

Brussel en de andere drie 

regionale vestigingen te 

verminderen. 

Management 

en EMSR 

- 
December 

2021 

September 

2021 

Van regionale 

kantoren naar 

lokale 

aanwezigheden. 

- 
December 

2022 

September 

2022 
 

- 
December 

2023 

September 

2023 
 

3 

Plannen van 

videovergaderingen met 

belanghebbenden om het 

aantal vluchten te 

verminderen. 

Management 

en EMSR 
- 

December 

2021 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
 

4 

Medewerkers die geen 

bedrijfsauto hebben, 

aanmoedigen gebruik te 

maken van het openbaar 

vervoer, daarbij 

overwegend dat zij 

vergoed worden door 

EURid (75%). 

Human 

Resources 

Manager 

- 

December 

2021 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
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DOELSTELLING 2: Beoordelen van de ecologische voetafdruk van EURid en compensatie van de daadwerkelijke CO2-uitstoot. 

ACTIENU

MMER 
ACTIES 

VERANTWO

ORDELIJKE 

(ROL) 

GESCHATT

E KOSTEN 
EINDDATUM INDICATOR MIJLPAAL PRESTATIECONTROLE 

1 

Validatie van de 

eindberekening van CO2-

uitstoot door een 

onafhankelijke erkende 

instantie. 

EMSR/Fin

ance Mgr 
25.000 

EUR/jaar 

Juni 2021 

 Uitstoot van 

CO2 en 

broeikasgasse

n door het 

EURid-domein 

per jaar 

 De 

gecompenseer

de uitstoot van 

CO2 en 

broeikasgasse

n per jaar/de 

totale 

hoeveelheid 

CO2 en 

broeikasgasse

n als gevolg 

van activiteiten 

van EURid per 

jaar 

Februari 2021  

Juni 2022 Februari 2022  

Juni 2023 Februari 2023  

2 

Zoeken naar mogelijke 

vrijwillige 

compensatiemaatregelen. 

EMSR/Fin

ance Mgr 

Juni 2021 Februari 2021  

Juni 2022 Februari 2022  

Juni 2023 Februari 2023  

3 

Compensatie van CO2-

uitstoot (door de aanschaf 

van emissierechten of 

VER-credits - Voluntary 

Emissions Reduction). 

EMSR/Fin

ance Mgr 

7.000 

EUR/jaar 

September 

2021 
Juni 2021  

September 

2022 
Juni 2022  

September 

2023 
Juni 2023  

4 

Directe steun voor 

herbebossingsprojecten in 

samenwerking met 

milieuorganisaties om een 

bijdrage te leveren aan de 

strijd tegen 

klimaatverandering. 

EMSR/Fin

ance Mgr 

6.000 

EUR/jaar 

September 

2021 
Juni 2021  

September 

2022 
Juni 2022  

September 

2023 
Juni 2023  
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DOELSTELLING 3: Organiseren van ten minste 90% van de jaarlijkse promotionele activiteiten overeenkomstig milieucriteria. 

ACTIEN

UMMER 
ACTIES 

VERANTWOOR

DELIJKE 

(ROL) 

GESCHATTE 

KOSTEN 
EINDDATUM INDICATOR 

MIJLPAAL 
PRESTATIECONT

ROLE 

1 

Toepassing van de 

procedure P08.02 

‘Handleiding voor het 

organiseren van 

evenementen met beperkte 

invloed op het milieu’ bij het 

organiseren van 

milieuvriendelijke 

evenementen. 

Marketing 

Coordinator / 

External 

Relations 

Manager 

80.000 

EUR/jaar 

December 

2021 
 Aantal 

evenementen 

georganiseerd 

in 

overeenstemmi

ng met ten 

minste vijf 

milieucriteria 

(P08.02)/totaal

aantal 

georganiseerde 

evenementen 

(% per jaar) 

 

 Aantal externe 

milieugerelatee

rde initiatieven 

georganiseerd 

door het bedrijf 

per jaar 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
 

2 

Het kiezen van uitsluitend 

milieuvriendelijke 

promotieartikelen voor 

belanghebbenden. 

Marketing 

Coordinator / 

External 

Relations 

Manager 

30.000 

EUR/jaar 

December 

2021 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
 

3 

Waar mogelijk selecteren 

van cateringdiensten die 

milieuvriendelijke 

procedures volgen 

Marketing 

Coordinator / 

External 

Relations 

Manager 

90.000 

EUR/jaar 

December 

2021 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
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DOELSTELLING 4: Voortzetten van de implementatie van een strategie om de gemeenschap van registrars en de 

belanghebbenden te informeren over onze milieu-inzet. 

ACTIEN

UMMER 
ACTIES 

VERANTWOOR

DELIJKE 

(ROL) 

GESCHATTE 

KOSTEN 
EINDDATUM INDICATOR 

MIJLPAAL 
PRESTATIECONT

ROLE 

1 

Voortzetting van het 

bijwerken van de eurid.eu-

webpagina die gewijd is 

aan de milieu-inzet en -

initiatieven van EURid. 

Publicatie van nieuws 

over onze groene 

beleidsmaatregelen in de 

nieuwsbrief voor 

registrars. 

EMSR / 

External 

Relations 

Manager 

- 

December 

2021 
 Aantal 

gerealiseerde 

milieucommunic

aties (alle 

typen) per jaar 

 

 Aantal 

milieugerelateer

de klachten per 

jaar 

 

 Aantal 

persberichten 

over de 

milieuactiviteite

n van EURid 

per jaar 

 

 Aantal 

genomineerde 

.eu-

milieuwebsites 

per jaar binnen 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
 

2 

Organiseren van een 

communicatie-evenement 

om de milieufilosofie van 

EURid binnen het EMAS-

kader te delen 

EMSR 15.000 EUR Juni 2022 
November 

2022 
 

3 

Voorbereiden van ten 

minste één presentatie 

per jaar op 

internetgerelateerde 

forums om de 

milieubenadering van 

EURid met 

branchegenoten te delen. 

EMSR - Juni 2022 
November 

2022 
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4 

Toename bewerkstelligen 

van het aantal .eu-

milieuwebsites per jaar 

binnen de categorie 

‘Better World’ van het 

Web Awards-initiatief. 

External 

Relations 

Manager 

- 

December 

2021 

de categorie 

“Better World” 

van het Web 

Awards-initiatief 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
 

DOELSTELLING 5: Betrekken van managers en medewerkers bij door EURid gepromote milieuactiviteiten en -projecten. 

ACTIENU

MMER 
ACTIES 

VERANTWOOR

DELIJKE 

(ROL) 

GESCHATTE 

KOSTEN 
EINDDATUM INDICATOR 

MIJLPAAL 
PRESTATIECONT

ROLE 

1 

Interne voorlichtingssessie 

om personeel te 

informeren over de 

mogelijkheden die 

voortvloeien uit correct 

milieubeheer op kantoor. 

EMSR en 

Human 

Resources 

manager 

- 
December 

2021 

 Aantal 

opleidingsuren 

gewijd aan het 

milieu per jaar 

 

 Aantal 

uitgevoerde 

milieuactiviteiten 

per jaar 

 

 Aantal 

medewerkers 

betrokken bij 

milieuactiviteiten/t

otaalaantal 

medewerkers (% 

per jaar) 

 

September 

2021 
 

- 
December 

2022 

September 

2022 
 

- 
December 

2023 

September 

2023 
 

2 

Deelname aan externe 

seminars over 

milieukwesties. 

EMSR 3.000 EUR 
December 

2022 

September 

2022 
 

3 

Webinar over de 

milieubenadering van 

EURid voor personeel. 

EMSR 2.000 EUR 
December 

2022 

September 

2022 
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 Aantal managers 

met 

milieuverantwoor

delijkheden/totaal

aantal managers 

(% per jaar) 

DOELSTELLING 6: Introduceren van een gestructureerd systeem om het gebruik van merchandiseartikelen van het bedrijf te 

volgen en mogelijke recycling te plannen indien deze niet gebruikt worden. 

ACTIENU

MMER 
ACTIES 

VERANTWOOR

DELIJKE 

(ROL) 

GESCHATTE 

KOSTEN 
EINDDATUM INDICATOR 

MIJLPAAL 
PRESTATIECONT

ROLE 

1 

Opstellen van een 

inventaris van ongebruikte 

merchandiseartikelen van 

het bedrijf en plannen van 

de recycling en 

herdistributie daarvan 

gedurende de door EURid 

georganiseerde 

evenementen van het 

daaropvolgende jaar. 

EMSR 
15.000 

EUR/jaar 

December 

2021 

 Hoeveelheid 

gerecyclede niet-

gebruikte 

merchandiseartik

elen van het 

bedrijf 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
 

2 

Voortzetting van de 

implementatie van het 

communicatieplan om de 

belanghebbenden van 

EURid te informeren over 

deze bijzondere 

benadering voor het 

beheer van ongebruikte 

EMSR 2.000 

EUR/jaar 

December 

2021 

September 

2021 
 

December 

2022 

September 

2022 
 

December 

2023 

September 

2023 
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merchandiseartikelen van 

het bedrijf. 

DOELSTELLING 7: Opnemen van een milieucriterium bij de knoppen voor registrars bij geavanceerd zoeken naar registrars. 

ACTIENU

MMER 
ACTIES 

VERANTWOOR

DELIJKE 

(ROL) 

GESCHATTE 

KOSTEN 
EINDDATUM INDICATOR MIJLPAAL 

PRESTATIECONT

ROLE 

1 

Technisch voorbereiden 

van het scherm voor 

geavanceerd zoeken naar 

registrars met een nieuwe 

knop voor een 

milieucriterium 

EMSR / 

Technical 

Manager 

- 

Juni 2022 

 Aantal registrars 

dat zich aanmeldt 

voor dit criterium 

April 2022  

2 

Promotie van het nieuwe 

milieucriterium onder 

registrars en 

eindgebruikers 

EMSR / 

Technical 

Manager 

Juni 2022 Februari 2022  

Juni 2023 Februari 2023  

   

LET OP: Het nieuwe milieuprogramma voor 2021-2023 verwijst alleen naar de vestigingen in Diegem en de lokale aanwezigheden in 

Praag en Pisa, die zich binnen het EMAS-programma bevinden. De doelstellingen, acties, indicatoren en verantwoordelijke personen 

gelden derhalve niet voor de lokale aanwezigheid in Stockholm. 



Verdeling: Extern 
Status: Extern 
Datum & Versie: 19/052020 
Auteur: EURid    
 

 
 

9. AFKORTINGEN 

EURid Europees register voor internetdomeinnamen 

EMAS EU Eco-Management and Audit Scheme 

EMSR Verantwoordelijke voor het milieubeheersysteem 

FSC Forest Stewardship Council 

ISO Internationale organisatie voor normalisatie 

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification 

UNEP Milieuprogramma van de Verenigde Naties 

EV Ecologische voetafdruk 

Deze milieuverklaring is opgesteld overeenkomstig Bijlage IV (Milieurapportage) bij VERORDENING (EG) nr. 1221/2009. 
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10. VALIDATIE 

De milieuverklaring van EURid is gebaseerd op EG-verordening 1221/2009 van het Europees Parlement en van de Europese Raad, 

dd. 25 november 2009, Verordening (EG) 1505/2017 van 28 augustus 2017 en de EG-Verordening 2026/2018 van 19 December 2018 

, middels welke organisaties op vrijwillige basis mogen deelnemen aan een gemeenschappelijk milieubeheer- en auditsysteem (EMAS). 

The milieuverificateursorganisatie is RINA SERVICES spa. De organisatie heeft in 2021 de EMAS-registratie vernieuwd voor de 3-

jarige periode 2021-2023. 

Deze milieuverklaring is gecontroleerd. Alle opgenomen informatie is objectief en gebaseerd op de gegevens die zijn verkregen uit de 

interne en externe controleprocessen die zijn ontwikkeld door de organisatie en gecontroleerd door de gemachtigde instanties. 

Dit document is geverifieerd door: 

 

RINA SERVICES spa 

Via Corsica 12, Genova – 

ITALIË 

 

IT-V-0002 


