
CO2 DOELSTELLINGEN DAEL GROEP
VOOR 2024

De DAEL Groep zet zich actief in om de CO2-uitstoot te verlagen en de impact op het milieu te 
minimaliseren. Wij berekenen jaarlijks onze CO2-footprint en stellen aan de hand van dit meetpunt 

doelstellingen op. De DAEL Groep hanteert de CO2 Prestatieladder om prestaties op het gebied van milieu 
inzichtelijk en meetbaar te maken. De doelstelling waar we komende jaren naartoe werken is een 

verlaging van de CO2-emissie van minimaal 30% voor 2024 ten opzichte van 2019.

Voor 2024
16% minder diesel 

verbruiken per 
gereden kilometer
Ten opzichte van 2019

DOEL | Voor 2024 de CO2-emissie met minimaal 30% verlagen

Voor 2024
14% minder benzine 

verbruiken per 
gereden kilometer
Ten opzichte van 2019

Voor 2024
10% van de 

benzinewagens 
vervangen door 

elektrische wagens

Voor 2024
100% van de 

afgenomen stroom 
uit duurzame 

bronnen verkrijgen

2020 Voor 2021 zijn alle 
doelstellingen behaald. 

Daarom blijven we op 
deze positieve weg 

doorgaan

2021Vanaf dit jaar zal de DAEL 
Groep de door haar opgewekte 
groene stroom aanvullen met 
ingekochte groene stroom. Zo 
stapt de DAEL Groep volledig 
over op 100% groene stroom.

2021Benzine-auto’s in 
het wagenpark 
worden verder 
vervangen door 
elektrische 
voertuigen

2022 Nieuwbouw DAEL Groep
Wij streven naar een 

energieneutraal nieuw 
pand met het oog op de 

milieuprestaties

2024Wij streven continu naar het verkleinen van onze 
voetafdruk en het verlagen van onze milieu-impact

Doelstelling
CO2-emissie met minimaal 30% verlagen ten 
opzichte van 2019

Duurzame
energie

De DAEL Groep 
stapt volledig over 
naar 100% groene 

stroom.

DIT DOEN WIJ AAN CO2-REDUCTIE

Verduurzaming 
wagenpark

Benzine-auto’s in het 
wagenpark worden 
verder vervangen 
door elektrische 

auto’s.

Pilot voor chiptuning 
van motoren

Het motormanagement 
van ons wagenpark 

verder optimaliseren 
om de motoren nog 
zuiniger te maken.

Ecodrive
Challenge

Deze onderlinge competitie 
waarin medewerkers 

gestimuleerd worden om 
zuiniger te rijden wordt 

komende jaren voortgezet.

Ideeën of suggesties voor DAEL 
Groep om CO2 te reduceren?

Mail deze dan naar 
marketing@dael.com.
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