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Bij Proximus vormen onze 
missie, onze bedrijfswaarden 
(Samenwerking, Wendbaarheid 
en Verantwoordelijkheid), ons 
Corporate Governance Charter, 
onze Gedragscode, ons compliance 
office en onze policy’s de 
basis van onze verbintenis om 
maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Verder werd onze 
bedrijfsstrategie uitgestippeld met 
het oog op duurzame groei.

Onze interne MVO-governance- 
en -rapporteringsstructuur 
bestaat uit drie entiteiten: het 
Executive Committee, het 
MVO-team (Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen) 
en vertegenwoordigers in 
elke business unit voor de 
implementering van de 
actieplannen.

Gezien het nauwe contact met 
onze retailklanten behoort het 
MVO-team sinds 2014 tot de 
Marketing & Communication-
divisie van onze Consumer 
Business Unit. Het team behoudt 
wel zijn transversale rol in de hele 
onderneming. De MVO Manager 
rapporteert via de Chief Corporate 
Affairs Officer op regelmatige basis 
aan het Executive Committee.
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Governance strategie

Onze MVO-strategie streeft naar het creëren van gemeenschappelijke waarden in onze onderneming en bij onze 
stakeholders. Met de uitoefening van onze activiteiten willen wij actief bijdragen tot de economische, technische 
en sociale vooruitgang. 

Onze drie strategische pijlers
Onze MVO-strategie is opgebouwd 
rond drie pijlers: opleiding, 
gemeenschappen en milieu. Als 
onderneming hechten wij veel 
belang aan de integriteit van onze 
MVO-principes. We maken er 
dan ook een punt van ervoor te 
zorgen dat ook onze leveranciers 
en onderaannemers MVO-normen 
toepassen in hun eigen activiteiten.

Wat opleiding betreft, streven we 
ernaar onze technologieën zó 
vertrouwd te maken dat iedereen ze 
veilig en gemakkelijk kan gebruiken.

Wij stellen onze technologieën ten 
dienste van gemeenschappen en 
denken daarbij speciaal aan zieke 
kinderen en mensen met een 
beperking.

We willen bijdragen tot de 
bescherming van het milieu 
door onze koolstofvoetafdruk te 
beperken en onze klanten te helpen 
hetzelfde te doen. We promoten 
ook de inzameling en recyclage van 
verouderd materiaal.

Safer Internet
& Web Expert 
voor scholen

Bednet & Take off
voor langdurig zieke kinderen

Inzamelen en recycleren  
voor scholen en klanten

Smart Café
voor allen

Toegankelijke toestellen
voor mensen met beperkingen

Reductie van de CO2 voetafdruk
voor Proximus en haar klanten

Proximus Foundation
& Technobel

voor jonge werkzoekenden
Medisch onderzoek

Groene producten
voor business klanten

MVO-normen van onze leveranciers en onderaannemers verhogen

Opleiding Gemeenschappen Milieu
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Onze 
medewerkers
Uit onze interne 
mobiliteitsenquête en onze 
personeelstevredenheidsenquête 
blijkt dat 70% van onze 
medewerkers het belangrijk vindt 
dat onze onderneming zichzelf 
ambitieuze doelstellingen oplegt 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Ons intranet 
houdt alle personeelsleden op 
de hoogte van onze projecten en 
verwezenlijkingen op het vlak van 
MVO en geeft hun de kans deel 
te nemen aan de discussie door 
commentaren te posten.

Investeerders
Via ons Investor Relations-
departement nemen we deel 
aan enquêtes van ratingbureaus 
betreffende SRI (Sustainable 
and Responsible Investment) en 
ESG (Environmental, Social and 
Governance). We wonen ook 
vergaderingen bij met verschillende 
van deze bureaus.

Onze  
MVO-partners
We komen geregeld samen met 
onze MVO-partners (ten minste 
tweemaal per jaar) om de balans 
op te maken van onze gezamenlijke 
projecten en meer inzicht te 
verwerven in de problematiek.

Onze 
leveranciers
Een belangrijke doelstelling van 
het aankoopdepartement van onze 
onderneming bestaat erin onze 
leveranciers aan te moedigen om 
het bij de levering van producten 
en diensten beter te doen dan de 
wettelijke normen door sociale, 
ethische, duurzaamheids- en 
milieuaspecten op te nemen in 
hun activiteiten. Tegelijk stimuleren 
we onze leveranciers om dezelfde 
MVO-principes te promoten onder 
hun eigen partners en leveranciers.

Sinds 2010 gebruiken 
we een extern platform 
dat onze leveranciers een 
gestandaardiseerde tool biedt 
om hun prestaties op het vlak van 
MVO te meten en overlappingen te 
vermijden. Op dit platform kunnen 
onze belangrijkste leveranciers en 
onze risicoleveranciers een SAQ 
(Self Assessment Questionnaire) 

uitvoeren om hun MVO-prestaties 
te analyseren en te valideren.

Proximus maakt samen met 
Deutsche Telekom, Orange, 
Verizon, TeliaSonera, France 
Telenor Telecom Group, Telecom 
Italia, KPN, Swisscom en Vodafone 
deel uit van de JAC (Joint Audit 
Cooperation), die on-site MVO-
audits laat uitvoeren door derde 
partijen. De resultaten worden 
gedeeld met de leden van de JAC.

Overheden
In 2014 organiseerde ons 
Public Affairs-departement 
informatiesessies voor lokale 
overheden, waarin MVO-
opleidingsinitiatieven werden 
voorgesteld.

Andere 
stakeholders
We delen beste praktijken inzake 
MVO met andere ondernemingen 
die deel uitmaken van de Business 
& Society- en Be.Face-netwerken 
en met ETNO en GSMA.
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Vrijwilligerswerk
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implementatie
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oplossingen voor
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resources

Corporate
Governance
en Compliance

Digitale inclusie
en toegankelijkheid

Privacy & veilig gebruik
van producten
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efficiëntie

Elektromagnetische
velden en gezondheid

Afvalbeheer

ICT opleiding
verzekeren

Klanten-
tevredenheid

Eerlijke
concurrentie

Governance strategie

E-afval en 
recyclage gsm’s
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Bij Proximus zien 
we het als onze 

verantwoordelijkheid 
om de gebruikers van 
onze technologieën 
op te leiden en te 
ondersteunen, met 
bijzondere aandacht 
voor jongeren en 
senioren. Zelf het 
goede voorbeeld geven 
en nauw in contact 
blijven met deze 
groepen maakt deel uit 
van onze missie.
Dominique Leroy
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Vorming

Bij Proximus willen we van onze ICT-technologieën instrumenten maken die dagelijks, door iedereen, gemakkelijk 
en veilig worden gebruikt. Om dat te bereiken ontwikkelen en ondersteunen we diverse vormingsinitiatieven.

Veilig internetgebruik voor kinderen
In samenwerking met Child Focus 
bezoeken vrijwilligers van Microsoft 
en Proximus klassen van het 
vijfde en zesde leerjaar van lagere 
scholen in het hele land om hen bij 
te brengen hoe ze internet veiliger 
kunnen gebruiken. Hoewel het web 
een fantastische tool is, moeten 
we er veilig en behoedzaam mee 
omspringen. Leerkrachten zijn vaak 

niet opgeleid in dit domein. Child 
Focus is een expert in preventie 
en geeft elk jaar een cursus aan 
vrijwilligers van Proximus over 
onderwerpen als de creatie van 
wachtwoorden, de bescherming 
van persoonsgegevens, 
onlinecommunicatie, 
privacyinstellingen, cyberpesten, 
enz. Het initiatief is bedoeld als 

springplank om scholen te helpen 
deze onderwerpen bespreekbaar 
te maken. Om deelnemende 
leerkrachten te helpen dit 
onderwerp aan te kaarten in de 
klas, zorgt Child Focus voor een 
informatiekit om leerlingen te 
begeleiden om verantwoordelijke 
en sociaalvaardige 
internetgebruikers te worden.

2011 2012 2013 2014

Aantal kinderen 3600 14726 12456 10195
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Smart Café

Een initiatief waarbij we het 
hele jaar door gratis een tiental 
verschillende opleidingsmodules 
geven in onze verkooppunten in 
zestien steden in het hele land. Er 
worden ook sessies georganiseerd 
op vraag van het publiek of op 
verzoek van gemeenten en 
verenigingen. In 2014 kregen 
ruim 3150 mensen een dergelijke 
opleiding.

www.proximus.be/opleiding 

Web Experts

Het educatieve project Web 
Experts werd gelanceerd in 2011 
en moedigt jonge mensen aan 
om hun internetkennis te delen 
met senioren. Kinderen worden 
aangemoedigd om individuele 
of groepsprojecten in te dienen 
om de oudere generatie iets bij te 
brengen over de voordelen en het 
veilige gebruik van internet, sociale 
media platformen, navigatie- 
en communicatieapps, enz. Op 
de site van het project kunnen 
kinderen trainingskits downloaden 
en elke maand worden het beste 
individuele en groepsproject 
beloond met een prijs.

www.webexperts.be

Technobel

Technobel werd opgericht in 2001 
als een publiek-privaat partnerschap 
met Forem en werd in 2003 erkend 
als competentiecentrum. Het geeft 
jaarlijks meer dan 100.000 uren 
ICT-opleiding aan werkzoekenden, 
studenten, leerkrachten en 
bedrijven. In 2014 gaf Technobel 
opleidingen aan 2087 mensen. 
Het slaagpercentage ligt hoog: na 
het volgen van een Technobel-
kwalificatiecursus vond 70% van de 
werkzoekenden een job.

Algo-Bot, het op een game gebaseerde 
leersysteem van Technobel dat een 
introductie geeft op de basislogica van 
softwareontwikkeling, eindigde op de 
tweede plaats in de Serious Game Award 
2013 tijdens de Games and Learning 
Alliance-conferentie in juli 2014.

www.technobel.be

Naast de bovenstaande initiatieven 
en partnerschappen ondersteunen 
we ook Digidak en FIJ, verenigingen 
die beroepsopleiding geven, door 
middel van gratis connectiviteit.

Proximus

Technobel

Digidak

FIJ

2012 2013 2014
0

2.000

6.000

4.000

8.000

10.000

12.000Opleidingen voor 
meer dan 11.000 
personen direct of 
indirect gesteund in 
2014

Smart Café
Formations pour tous

Smart Café vous donne accès à
de nombreuses formations gratuites
et ouvertes à tout le monde!

Inscrivez-vous sur : 
www.proximus.be/formation

Smart Café
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Vorming

Multiservice-
infopunten
Een groeiend percentage van 
de bevolking leeft onder de 
armoedegrens. Informatie- en 
communicatietechnologieën 
zijn onmisbaar geworden 
in ons dagelijkse leven en 
werk. Ze vormen een motor 
voor maatschappelijke 
integratie. Daarom hebben 
we samen met onze partner 
Be.Face informatiemateriaal 
ontwikkeld. Er worden 
informatiesessies geïntegreerd 
in de nabijheidsdiensten die 
lokale overheden verlenen aan 
kansarmen. Het gaat daarbij om 
advies over het voordeligste pack, 
gebruik van wifi in plaats van 3G of 
4G, kostenbeheersing, enz.

Bright Future
Bright Future is een mentorproject 
dat werd opgesteld met onze 
partner Be.Face, bestemd voor 
getalenteerde en gemotiveerde 
studenten uit kansarme gezinnen. 
Vrijwilligers uit deelnemende 
ondernemingen helpen studenten 
bij hun eerste contact met de 
bedrijfsomgeving. Zo kunnen ze 
beginnen met de uitbouw van een 
professioneel netwerk en de zo 
belangrijke eerste stappen van een 
loopbaan zetten.
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Gemeenschappen

Bij Proximus willen we onze brede waaier van technologieën graag ten dienste stellen van die gemeenschappen 
die er het meeste baat bij hebben. We denken daarbij speciaal aan zieke kinderen en mensen met een beperking.

Het internet tot bij zieke kinderen brengen - 
Bednet en Take Off
Bednet en Take Off krijgen 
van ons internettoegang voor 
videoconferencing zodat langdurig 
zieke kinderen het sociale en 
educatieve contact met hun klas 
kunnen onderhouden. Dankzij deze 
verenigingen konden in 2014 ruim 
325 kinderen de lessen blijven volgen. 

Meer dan 90% van hen slaagde op 
het einde van het schooljaar.

In 2014 vierde Bednet zijn tiende 
verjaardag op een academische 
zitting georganiseerd door 
Proximus. De voorbije tien jaar 
heeft Bednet meer dan duizend 

kinderen geholpen. Dat aantal zal 
in de toekomst alleen maar stijgen, 
zeker nu de Vlaamse Regering 
het recht op synchroon leren via 
internet heeft erkend.

www.bednet.be 
www.takeoff-asbl.be



14 | MVO rapport 2014 

Personen met een beperking ondersteunen
We hebben onze samenwerking 
met Passe-Muraille voortgezet, 
een vereniging waarin een panel 
van personen met een beperking 
de toegankelijkheid van onze 
nieuwe toestellen test. Afhankelijk 
van de beperking worden de 
toestellen aangeduid met een 
specifiek pictogram, zowel in 
onze verkooppunten als op onze 
website. Daarnaast hebben we een 
specifieke filter ontwikkeld voor 
de website om heel eenvoudig het 
meest geschikte toestel voor elk 
type beperking te vinden.

In 2014 hebben we onze 
samenwerking met Passe-
Muraille uitgebreid door de 
toegankelijkheid van een aantal 
van onze verkooppunten voor 
mensen met een beperking te 
auditen. Bovendien kregen onze 
verkoopmedewerkers een opleiding 
om mensen met specifieke noden 
correct te bedienen.

www.proximus.be/handicap 
www.passe-muraille.be

We hernieuwden ons partnerschap 
met het Belgian Paralympic 
Committee, waarvan de atleten 
internationaal hoge ogen blijven 
gooien.

www.paralympic.be

Ook in 2014 ondersteunden we 
CAP48, een solidariteitsinitiatief 
van RTBF voor mensen met een 
beperking.

www.cap48.be

Medische 
research
We gaven onze technische en 
financiële steun aan de organisatie 
van Télévie, een actie die geld 
inzamelt voor kankeronderzoek.

www.televie.be

Daklozen
In het kader van het winterplan 
2013-2014 stelden we één van 
onze gebouwen in Brussel ter 
beschikking voor de opvang van 
vijftig daklozen. Elke dag konden 
deze mensen er terecht voor een 
bed, een warme maaltijd, een 
ontbijt en medische en sociale 
bijstand. We herhaalden deze actie 
in het winterplan 2014-2015.

www.samusocial.be

Minder 
bevoorrechten
In partnerschap met Be.Face, een 
netwerk van verantwoordelijke 
ondernemingen, organiseerden 
en coördineerden we een 
inzameling van warme kleding en 
dekens in diverse deelnemende 
ondernemingen in Brussel.

Bike to Close the Gap
In juni fietsten twintig Proximus-
werknemers de beroemde 
Paterberg op voor PC Solidarity, 
een liefdadigheidsproject van 
onze partner Close the Gap. Close 
the Gap wil ervoor zorgen dat 
iedereen de kans krijgt mee het 
digitale tijdperk binnen te stappen. 

De 291 deelnemers zamelden in 
totaal 85.000 EUR in, waarmee 
850 computers konden worden 
geschonken aan kansarme 
gezinnen. Zo kunnen ook deze 
mensen genieten van de voordelen 
van ICT.
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De klimaatverandering laat 
niemand ongemoeid

De strijd tegen de 
klimaatverandering, zeker 
wat de vermindering van 
de koolstofuitstoot betreft, 
houdt een aantal duidelijke 
uitdagingen in voor ons als 
maatschappij en voor Proximus 
als onderneming. Ze biedt 
echter ook mogelijkheden om te 
innoveren en een extra steentje 
bij te dragen tot de algemene 
inspanningen om te zorgen voor 
een koolstofarme maatschappij.

Onze actiedomeinen zijn de 
volgende:

• Onze impact op het milieu en 
meer specifiek de CO2-uitstoot 
van onze onderneming met 70% 
verminderen tussen 2007 en 2020 

• Onze klanten helpen om 
hun impact op het milieu te 
verkleinen

• Onze stakeholders 
aanspreken door ze te 
sensibiliseren en richtlijnen op 
te stellen in verband met de 
klimaatverandering en het milieu

Externe erkenning door CDP

Dit jaar hebben we voor het tweede 
jaar op rij van CDP een CPLI award 
(Climate Performance Leadership 
Index) en een CDLI award (Climate 
Disclosure Leadership Index) 
ontvangen voor de transparantie 
van onze rapportering en onze 
prestaties in de strijd tegen de 
klimaatverandering. CDP is een 
wereldwijd erkende referentie in het 
domein, een internationale non-
profitorganisatie met een wereldwijd 
systeem om milieu-informatie te 
meten, delen en beheren.

In de wereldwijde top 10 van 
telecombedrijven die worden 
erkend om hun klimaatprestaties

Proximus wordt nu wereldwijd 
erkend als leider in de strijd 
tegen de klimaatverandering. 
Onze inspanningen om 
zowel onze koolstofuitstoot 
als de bedrijfsrisico’s van de 
klimaatverandering te verminderen, 
hebben ons een plaats opgeleverd 
in de CDP Climate Performance 
Leadership Index 2014. Deze index 
bevat 187 bedrijven die aanzienlijke 
inspanningen leveren in de strijd 
tegen de klimaatverandering. 
We zijn ook opgenomen in de 
CDP Benelux Climate Disclosure 
Leadership Index (CDLI).

Milieu
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CDP Climate Performance 
Leadership Index 2014
De informatie die werd 
aangeleverd door bijna 
tweeduizend beursgenoteerde 
bedrijven werd onafhankelijk 
geëvalueerd volgens de alom 
gerespecteerde ratingmethode 
van CDP. Proximus behoort tot 
de tien telecomoperatoren die 
wereldwijd het beste scoren 
en staat hoog genoteerd in de 
wereldrangschikking van bedrijven 
die inspanningen leveren om de 
klimaatverandering tegen te gaan.

We ontvingen de CPLI-award 
omdat we vasthouden aan een 
duidelijke strategie om een 
koolstofarme onderneming te 
worden. We zijn voortdurend 

op zoek naar nieuwe manieren 
om de energie-efficiëntie van 
onze netwerken, datacenters en 
gebouwen te verbeteren, om 
een ecologisch wagenpark uit 
te bouwen en om het gebruik 
van het openbaar vervoer te 
stimuleren. Daardoor hebben we 
onze koolstofuitstoot drastisch 
kunnen verlagen – met 68% van 
2007 tot 2014 – en zijn we goed 
op weg om onze doelstelling 
van 70% tegen 2020 te halen. 
Bovendien bieden we steeds meer 
producten en diensten aan die 
onze businessklanten helpen om 
hun ecologische voetafdruk te 
verkleinen.
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CDP Benelux Climate 
Disclosure Leadership Index
We werden ook door de CDP 
Benelux Climate Disclosure 
Leadership Index (CDLI) 
erkend voor de uitgebreide en 
kwaliteitsvolle klimaatgegevens 
die we communiceren. Met 
onze score van 88/100 zijn we 
toonaangevend en kunnen onze 
gefundeerde klimaatgegevens aan 
de basis liggen van maatregelen 
om te evolueren naar een 
koolstofarme maatschappij.

De eerste stap 
naar de beheersing 

van de koolstofuitstoot 
is het meten ervan. 
In de bedrijfswereld 
geldt immers: meten is 
beheersen.
Lord Adair Turner, 
voormalig voorzitter van het Britse Committee  
on Climate Change en van de FSA

CO2-prestaties van de Groep
De meting van de CO2-uitstoot 
in de Groep gebeurt volgens 
de richtlijnen van het GHG-
protocol. Het GHG-protocol, 
een partnerschap tussen het 
World Resources Institute en 
de World Business Council for 
Sustainable Development, is een 
vooraanstaande organisatie die 
standaarden uittekent voor de 
berekening van emissies.

We meten niet alleen onze uitstoot 
in België, maar sinds 2010 ook 
de CO2-uitstoot van de filialen 
van onze Groep in het buitenland. 
Hun verbruik bedraagt 5% van 
ons totaal energieverbruik. Onze 
internationale filialen zijn BICS 
(wereldwijd), Telindus Luxemburg, 
Telindus-ISIT Nederland en 
Tango (Luxemburg). Er werd 
geen rekening gehouden met 

de koolstofuitstoot van Groupe 
Telindus France en Telindus Limited 
UK omdat deze bedrijven werden 
verkocht in de loop van 2014. 

Milieu
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Emissiegegevens worden verzameld volgens drie verschillende scopes:

Scope  

03
Scope  

01
Scope  

02
Directe emissies door 
de activiteiten die 
een onderneming 
zelf uitoefent door 
brandstof te gebruiken, 
voornamelijk voor 
verwarming en het 
wagenpark.

Emissies die vrijkomen 
bij het opwekken 
van de elektriciteit 
die nodig is voor het 
elektriciteitsverbruik van 
het bedrijf. Deze emissies 
komen in de energieketen 
vrij tijdens de omzetting 
van fossiele brandstoffen 
in elektriciteit en worden 
daarom beschouwd als 
indirecte emissies.

Andere indirecte emissies 
afkomstig van het woon-
werkverkeer van het 
personeel, zakenreizen 
en het verkeer van 
onderaannemers 
(netwerkactiviteiten van 
Proximus).

Vorig jaar slaagde de onderneming erin haar uitstoot met 12% te verminderen ten opzichte van 2013. In scope 1 
en 2 daalde de uitstoot van de internationale activiteiten met 5%. Voor scope 3 worden de internationale cijfers 
niet meegerekend.

Ook Telindus-ISIT Nederland zal in 2015 overschakelen op hernieuwbare eneregie. De energie is 
afkomstig van Nederlandse windmolenparken en draagt het label ‘Milieukeur van SMK’. 

Belgische activiteiten 
(scope 1,2 en 3)

Internationale activiteiten 
(scope 1 en 2)

Desinvestering Internationale 
activiteiten

CO2-uitstoot  
van de Groep 

0 20 40 60 80 100

kton CO2

2014 56,7 8,0 2,2

2013 65,3 8,5

2012 66,4 8,5

2011 69,0 9,2 0,4

2010 79,7 13,0
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Als we 2010 als referentie 
nemen, zien we dat de kloof 
tussen ons energieverbruik 
en onze opbrengsten steeds 
groter wordt, wat een positieve 
prestatiegraad aangeeft wat 
energie-efficiëntiemaatregelen 
betreft. Waren er geen 
maatregelen genomen, dan zou 
het energieverbruik in theorie 
dezelfde trend hebben gevolgd 
als de opbrengsten. Deze kloof 
tussen opbrengsten en verbruik 
stemt overeen met een jaarlijkse 
energiebesparing tot 9 miljoen EUR.

De kloof tussen energieverbruik en totale 
opbrengsten wordt groter

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

93%

0,338

82%

0,146

100%

0,385

0,156

Positieve evolutie energieverbruik vs. totale opbrengsten

Energie-efficiëntie-index (vs. FTE en vs. totale opbrengsten)

Totale opbrengsten met 2010 als referentie
Eigen energieverbruik met 2010 als referentie 

Energie-efficïëntie-index (energieverbruik in TJ t.o.v. totale opbrengsten in mio €)
Energie-efficïëntie-index (energieverbruik in TJ t.o.v. FTE) 

Andere energie-efficiëntie-indexen volgen 
een positieve evolutie

Het totale energieverbruik 
bleef dalen in vergelijking met 
de opbrengsten, terwijl het 
energieverbruik per werknemer 
(fte) lichtjes steeg, vooral door een 
aanzienlijke vermindering van het 
personeelsbestand naar aanleiding 
van de verkoop van de filialen 
Groupe Telindus France en Telindus 
Limited UK, twee ICT-diensten met 
een gering energieverbruik.

Milieu
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Hier volgt een overzicht van onze belangrijkste doelstellingen om ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot in 
België te verminderen.

Doelstelling Streefdatum Status

Vermindering van onze CO2-uitstoot (vs. 2007) 70% 2020 Boven doelstelling (68%)

Gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit 100% 2009 Jaarlijks vernieuwd 

Vast en mobiel netwerk Energie-efficiëntie verhogen met 
25% 2020 Op schema 

Bereikt (mobiel netwerk) 

Datacenters Gemiddelde PUE* van 1,75
Energie-efficiëntie verhogen met 25% 

2012
2020

Bereikt: 1,71
Bereikt

Transport

Voor nieuwe bedrijfsvoertuigen een 
gemiddelde CO2-uitstoot van 120 g/

km bereiken
2012 Bereikt: 111 g CO2/km

Gebruik van koolstofarm  
transport aanmoedigen 2020 Op schema

Kantoren 
Energie-efficiëntie van onze  

gebouwen monitoren  
en verbeteren

2020 Op schema

*�PUE�(Power�Usage�Effectiveness)�is�een�meeteenheid�die�wordt�gebruikt�om�de�energie-efficiëntie�van�datacenters�weer�te�geven.�Hoe�lager�de�PUE,�des�te�beter�de�energie-efficiëntie�
van het datacenter.

Milieu
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Energieverbruik voor het 
zesde jaar op rij gedaald 
Energie-efficiëntie is een belangrijk onderdeel van onze milieupolicy’s en -beheersystemen. Voor het zesde jaar 
op rij vertonen ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot een positieve trend. Dankzij de inspanningen van onze 
teams op alle niveaus van de onderneming is ons interne energieverbruik, vergeleken met het jaar voordien, met 
6% gedaald en met 19% ten opzichte van 2007.

Elektriciteit

Brandstof wagenpark

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Verwarming

2014 1363 427 172

2013 1413 454 223

2012 1468 471 227

2011 1583 466 226

2010 1626 490 285

2009 1675 496 266

2008 1667 512 290

2007 1608 507 308

Terajoule
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Doelstelling 2020 voor 
de vermindering van de 
koolstofuitstoot bijna gehaald
De CO2-uitstoot is sinds 2008 
gestaag blijven dalen zodat we 
vandaag dichter dan verwacht bij 
ons doel van 70% vermindering 
tegen 2020 zitten. Om dit doel 
te bereiken moeten we onze 
koolstofuitstoot met nog slechts 

5% verlagen, voornamelijk door 
verdere efficiëntieverbeteringen 
op het gebied van verwarming en 
transport, en door meer gebruik 
te maken van gecertificeerde 
hernieuwbare energie. 

Twee databronnen voor de 
meting van emissies door 
elektriciteitsproductie 
Voor de meting van koolstofuitstoot 
door elektriciteitsverbruik 
vereist scope 2 van de nieuwe 
GHG-norm nu een dubbele 
rapportering, waarvoor de CO2-
berekening gebaseerd is op zowel 
een marktgebaseerde als een 
locatiegebaseerde methode. 

De marktgebaseerde methode 
weerspiegelt de keuzes die 
het bedrijf maakt inzake 

elektriciteitsvoorziening, die in 
detail worden uiteengezet in 
contracten tussen het bedrijf en zijn 
energieleveranciers.

De locatiegebaseerde methode 
weerspiegelt anderzijds de 
energiemix die beschikbaar is 
op de locatie waar het verbruik 
plaatsvindt. In dit geval heeft het 
aangekochte type elektriciteit geen 
invloed. 

Milieu
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Hoeveel we echt uitstoten ...

… en wat we zouden uitstoten zonder 
rekening te houden met de gecertificeerde 
hernieuwbare energie die we aankopen

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0 50 100 150 200 250

2014

2014

43,1

43,1 74,1

13,6

13,6

2013

2013

48,7

48,7

16,6

16,6 76,8

2012

2012

49,3

49,3

17,0

17,0 79,8

2011

2011

48,8

48,8

20,2

20,2 86,1

2010

2010

54,4

54,4

25,3

25,3 99,1

2009

2009

53,6

53,6

26,3

26,3 101,4

2008

2008

56,2

56,2

26,4

26,4

23,2

115,3

2007

2007

57,5

57,5

26,8

26,8

94,5

111,5

Belgische activiteiten (scope 1)

Belgische activiteiten (scope 1)

Belgische activiteiten (scope 3)

Belgische activiteiten (scope 3)

De CO2-uitstoot daalde 
met 13% vs. 2013 en 
68% vs. 2007

De CO2-uitstoot (excl. GvO*) 
daalde met 8% vs. 2013 en 
33% vs. 2007

Belgische activiteiten  
(scope 2 - Markt gebaseerde methode)

Belgische activiteiten  
(scope 2 - Lokatie gebaseerde methode)

*Aankoop hernieuwbare energie met Garanties van Oorsprong

kton CO2

kton CO2
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Daling van het elektriciteitsverbruik met 3% in 
2014, en met 16% over de laatste vier jaar
De elektriciteit die Proximus in 
België gebruikt, is afkomstig van 
gecertificeerde hernieuwbare 
bronnen met garanties van 
oorsprong en in beperkte mate 

van zonne-energie. De jaarlijkse 
hoeveelheid groene energie die we 
aankopen, stemt overeen met het 
jaarlijkse verbruik van 108.000 
gezinnen. Hoewel het gebruik 

van hernieuwbare energie met 
garanties van oorsprong belangrijk 
is, blijft het onze grootste prioriteit 
om te investeren in energie-
efficiëntieprojecten.

In 2014 slaagden we erin ons 
elektriciteitsverbruik te doen dalen 
met 3% in vergelijking met 2013. 
In de afgelopen vier jaar heeft dat 
geleid tot een totale daling van 
16%, wat overeenkomt met het 
jaarlijkse verbruik van 20.000 
gezinnen. De bijkomende energie-
efficiëntieprojecten die in 2014 
werden uitgevoerd, zorgden voor 
een extra elektriciteitsbesparing 

van 6 GWh per jaar. Ondanks 
de toenemende activiteit op ons 
steeds uitgebreidere mobiele 
netwerk en onze datacenters zien 
we een dalende trend in ons totale 
energieverbruik. 

Het verbruik van de datacenters 
is met 2% toegenomen, terwijl 
het netwerkverbruik gedaald 
is met 4% en het verbruik van 

kantoorgebouwen gedaald is met 
6%. In totaal verbruikten we 13,7 
GWh minder dan het jaar voordien. 
Bovendien blijven we 100% 
gecertificeerde hernieuwbare 
energie aankopen, bijvoorbeeld 
met een nieuw contract voor de 
aankoop van lokaal opgewekte 
hernieuwbare energie voor ons 
hoofdkantoor, een datacenter en de 
Proximus Centers.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2014 265 60 53

2013 277 59 57

2012 286 64 58

2011 303 68 69

2010 305 74 72

2009 304 85 76

2008 301 79 84

2007 296 70 81

Vast en mobiel 
netwerk

Datacenters*

Kantoorgebouwen

*Het�elektriciteitsverbruik�van�
apparatuur van klanten in onze 
housing dienst is niet inbegrepen

MWh (x 1000)

Milieu
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Datacenters

2014 was het warmste jaar sinds 
het begin van de KMI-metingen 
in België. Dat zorgde voor een 
hogere PUE in onze datacenters, 
doordat meer energie nodig was 
voor de koeling. In de loop van het 
jaar investeerden we in een aantal 
initiatieven om het verbruik van de 
datacenters in de toekomst verder 
te verminderen:

• In ons datacenter in Machelen 
werden droogkoelers 
geïnstalleerd, waardoor bij 
een buitentemperatuur onder 
de 7 °C vrije koeling mogelijk 
wordt, wat efficiënter is dan 
compressiekoeling. 

• Installatie van een warmtepomp 
in ons datacenter in Machelen, 
die warmte van het datacenter 
verspreidt in de rest van het 
gebouw. 

• De koelsystemen in elk van 
onze datacenters werden 
geoptimaliseerd om de lucht zo 
energie-efficiënt mogelijk te koelen. 

Deze nieuwe investeringen werden 
aangegaan in het kader van de 
Europese gedragscode voor 
energie-efficiëntie in datacenters, 
die Proximus enkele jaren geleden 
ondertekende.

Vast netwerk

Mantra-project - Proximus 
migreert naar het netwerk van 
de toekomst 

De uitfasering van verouderde 
technologie is een van de 
grootste uitdagingen waarmee 
netwerkoperatoren in de toekomst 
zullen worden geconfronteerd, 
gelet op de expansie van nieuwe 
technologieën en de nieuwe 
netwerklagen die de laatste 
twee decennia aan de bestaande 
netwerken werden toegevoegd. 

Proximus heeft gekozen voor 
een pioniersrol door te migreren 
naar een hoogtechnologisch 
breedbandnetwerk dat de behoeften 
van onze klanten beter en sneller zal 
invullen. De nieuwe technologieën 
die daarbij worden gebruikt, zijn niet 
enkel compacter en goedkoper, maar 

verbruiken ook veel minder energie. 
Dit migratieproject staat bekend als 
‘Mantra’ en wordt uitgevoerd in twee 
fasen: 

• In de eerste fase gaat het om 
de verwijdering of consolidatie 
van de oudere datanetwerken en 
de klassieke telefooncentrales. 
Daardoor kunnen we 24 grote 
technische gebouwen van de hand 
doen, wat onze totale technische 
ruimte met 25% verkleint. Deze 
eerste fase moet afgerond zijn 
binnen een tijdspanne van acht jaar, 
waarvan er al twee verstreken zijn. 

• In de tweede fase willen we ons 
kopernetwerk met 25% inkrimpen 
aangezien we nog eens een derde 
van onze technische ruimte, ditmaal 
in kleinere gebouwen, zullen 
verkopen. Uiteindelijk zal onze 
netwerktechnologie voornamelijk 
geconcentreerd zijn in bestaande 
straatkasten, weliswaar aangevuld met 
nieuw ontworpen kleine containers. 

Het resultaat zal een op IP 
gebaseerd modelnetwerk zijn, dat 
niet langer honderden gebouwen 
vergt om het in onder te brengen.

Overzicht van de belangrijkste 
redenen voor verandering
› Datacenters

• Toename van de activiteiten

• Stijging van de PUE (Power Usage 
Effectiveness) van 1,63 naar 1,71

• Verdere virtualisatie van ons serverpark

› Vaste en mobiele netwerken

• Verdere installatie van vrije luchtkoeling

• Vervanging van gelijkrichters

• Vernieuwing van het vaste netwerk

• Verdere ontmanteling van oude 
netwerkkaarten

• Toenemende activiteit op het mobiele 
netwerk

› Kantoren

• Het nieuwe ‘Total Optimizing Program’ (TOP) 
focust op de vermindering van het verbruik 
en van de onderhouds- en operationele 
kosten. Er werd een selectie gemaakt van 
honderd gebouwen met een abnormaal 
energieverbruik, waarvan er al zeventien 
werden onderzocht en waarvoor 225 
actiepunten werden opgesteld. 
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Verwarming
2014 werd opgetekend als het 
warmste jaar sinds het begin van de 
KMI-metingen in België, en verbrak 
daarmee het record van 2011. De 
graaddagen, een maatstaf voor de 
temperatuur over een bepaalde 
periode die wordt gebruikt om te 
berekenen hoeveel energie nodig 
is om een gebouw te verwarmen, 

toonden aan dat 2014 maar 
liefst 28% warmer was dan het 
jaar ervoor. Het energieverbruik 
in onze technische gebouwen 
en kantoren lag niettemin 23% 
lager, terwijl de genormaliseerde 
verwarmingsbehoefte lichtjes steeg 
ten opzichte van 2013.

De trend over zeven jaar toont een daling  
van het verwarmingsverbruik met 36%

Verwarming genormalizeerdVerwarming

120.000

Genormaliseerde evolutie verwarmingsbehoefte

2007

Normalisatie�op�basis�van�de�graaddagen�met�als�referentie�het�gemiddelde�van�de�laatste�30�jaar�voor�de�periode�(1981-2010).�
Bron graaddagen:www.aardgas.be
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Transport

Daling van de transportgerelateerde koolstofuitstoot met 10%, of met 27% over de laatste vier jaar. 

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2014 17,6 14,1 7,3 4,7 1,6

2013 18,6 15,2 8,0 7,2 1,5

2012 19,8 15,3 8,0 7,7 1,3

2011 19,7 14,9 9,1 9,8 1,3

2010 21,0 15,5 8,2 15,9 1,2

2009 21,8 15,1 8,3 16,6 1,4

2008 22,3 15,7 6,9 17,8 1,7

2007 22,1 15,6 6,2 19,0 1,6

Bedrijfswagens

Utilitaire voertuigen

Woon-werk verkeer

Onderaannemers

Zakenreizen

kton CO2

Milieu
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In 2014, daalde de CO2-uitstoot van transport met 10%, vooral door de volgende acties:

Sector GHG protocol

Verandering 
t.o.v.
2013
in %

Verandering 
t.o.v. 
2013

in
kton C02

Belangrijkste drivers voor verandering 

Nutsvoertuigen Scope 1 -7% -1,1

Vervanging van 1069 kleine bestelwagens van EURO4 door 
EURO5 met een besparing van 0,5 l/100 km in brandstofverbruik

447 technici halen benodigdheden op in lokale Kiala-punten en de 
bestelwagens van 40 andere technici worden ‘s nachts bevoorraad, 
wat zorgt voor een besparing qua kilometers en tijd 

13 hybride of elektrische wagens in dienst 

Verhoging van het aantal dagen thuiswerk voor sommige functies

Bedrijfswagens Scope 1 -5% -1,0

Gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s: 109 -> 111 g CO2/km
Gemiddelde CO2-uitstoot van het volledige voertuigenpark:  
120 -> 113 g CO2/km

7% meer werknemers kozen voor het groene mobiliteitsplan en 
gebruikten het openbaar vervoer i.p.v. hun wagen voor hun woon-
werkverkeer

Invoering van het blauwe mobiliteitsplan met gelimiteerde 
brandstofkaarten en Railease-treintickets voor werknemers die vaak 
reizen 

Invoering van een gelimiteerde brandstofkaart voor alle reizende 
medewerkers 

Invoering van de laatste fase van thuiswerken 
Vervijfvoudiging van het aantal dagen thuiswerk: 57.707 dagen
Lichte daling van het aantal dagen telewerk: 4.684 dagen

Max. CO2-uitstoot van nieuwe wagens verminderd tot 130 g CO2/
km, behalve voor grote gezinnen en personen met een handicap,
en tot 155 g CO2/km voor een beperkt aantal managementwagens

89 hybride of elektrische wagens

Zakenreizen Scope 3 +6% +0,1

Deze stijging met 6% van de CO2-uitstoot is uitsluitend te wijten 
aan onze internationale divisie BICS, die goed is voor 79% van de 
afstand van verre zakenreizen van de Groep. BICS is wereldwijd 
actief en deze stijging houdt rechtstreeks verband met de 
bedrijfsgroei.

Woon- 
werkverkeer 
(excl.  
bedrijfswagens)

Scope 3 -34%  -2,4 

Invoering van de laatste fase van thuiswerken
Verzesvoudiging van het aantal dagen thuiswerk tot 69.894 
Verdubbeling van het aantal dagen telewerk tot 30.538
Personeelsinkrimpingen
Betere kwaliteit van de spoorweginformatie en toenemend gebruik 
van het openbaar vervoer 
Uitbreiding van de fietsenparking

Onderaannemers
(netwerk) Scope 3 -9% -0,7

Lichte daling van het aantal orders
Efficiëntere voertuigen

676 technici halen benodigdheden op in lokale Kiala-punten en 
de bestelwagens van 75 technici worden ‘s nachts bevoorraad, wat 
zorgt voor een besparing qua kilometers en tijd
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Daling van het brandstofverbruik per voertuig

Dankzij ons beleid om ons 
voertuigenpark ecologischer te 
maken en andere initiatieven 
om het aantal kilometers 
terug te dringen, zoals het 
mobiliteitsbudget voor pendelaars, 
thuiswerken en de optimalisering 
van de routes voor de technici, 
werd een duidelijke neerwaartse 
trend bereikt. Daarnaast werd 

vorig jaar voor meer dan 1800 
dienstverplaatsingen in Brussel 
gebruikgemaakt van fietsen van de 
openbare dienst Villo!. 

Door de inspanningen die we de 
jongste vier jaar hebben geleverd, 
heeft 98% van onze bedrijfswagens 
nu een CO2-uitstoot van minder 
dan 145 g CO2/km, ten opzichte 

van 56% in 2010. De overige 
2% bestaat uit auto’s die worden 
gebruikt door grote gezinnen, 
werknemers met een handicap en 
bepaalde managementfuncties. 
Bijna 60% van onze bedrijfswagens 
stoot nu minder dan 116 g CO2/km 
uit, terwijl de gemiddelde uitstoot 
van het wagenpark 113 g CO2/km 
bedraagt. 
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Min of meer aanvaardbaar: 116-145 g CO2/km
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Sterk vervuilend: >170 g CO2/km

Aantal bedrijfswagens per CO2-uitstoot categorie
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Ons wagenpark: groener dan het Europese 
gemiddelde

Milieubeheersysteem
Het milieubeheersysteem van 
Proximus bestaat uit verschillende 
componenten. Er zijn verschillende 
betrokken partijen en het systeem 
behelst diverse tools en middelen.

Partijen:

• Het departement Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 
(MVO), met een sterke focus op de 
milieuproblematiek en CO2 reductie

• Het departement Corporate 
Prevention & Protection, 
met inbegrip van het 
milieudepartement

• Het departement Interne Audit, 
dat rapporteert aan de Raad van 
Bestuur en audits betreffende alle 
milieuaspecten uitvoert op verzoek 
van de departementen Milieu en 
MVO, de Raad van Bestuur of het 
Executive Committee 

• Door de overheid geaccrediteerde 
onafhankelijke externe 
organisaties die ons afvalbeleid 
en onze afvalprocedures auditen 
(verpakking, AEEA, batterijen).

Tools en middelen:

• Milieupolicy

• Procedures, richtlijnen en plannen 
betreffende milieukwesties, zoals 
mobiliteit, minder verpakkingen, enz.

• Terreinbezoeken betreffende 
milieukwesties, zoals gevaarlijke 
producten, afval, controle van 
vergunningen

• MVO-jaarverslag

• Communicatiekanalen: intranet, 
news, toolboxen, interne rapportering 
aan het Executive Committee

• Geïntegreerd 
managementsysteem, ISO9001- 
en ISO14001-certificaten voor 
onze B2B ICT Services in Haasrode, 
België

140
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Onze nieuwe bedrijfswagens zijn beduidend groener dan nieuwe wagens in BE en de EU
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Nieuwe personenwagens Europa EU27 
(bron Febiac)
Nieuwe personenwagens in België  
(bron Febiac)
Nieuwe Proximus bedrijfswagens  
voor Belgische activiteiten
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Afval

100% van ons afval is recycleerbaar. 16% daarvan is restafval dat wordt gebruikt voor de terugwinning 
van energie. Het grootste aandeel van ons totaal - 52% - bestaat uit stenen en zand afkomstig van onze 
netwerkactiviteiten. 23% bestaat uit recycleerbaar materiaal, glas, plastic, papier, hout, batterijen, toners, enz. 
De overige 9% is elektronisch afval dat wordt hergebruikt of gerecycleerd.

Stenen en zand - gerecycleerd

Elektronisch afval - gerecycleerd of herbruikt

Batterijen en toners - gerecycleerd

Papier, glas, PMD - gerecycleerd

Groenafval en hout - gerecycleerd

Restafval - energieterugwinning

Metaal, varia - gerecycleerd of herwerkt

Over welk afval spreken we?

Restafval  
(met energieterugwinning)

Afval - Gerecycleerd, 
herbruikt of herwerkt
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Het restafval daalde met 1% vs. 2013 en 84% werd gerecycleerd, herbruikt of herwerkt

71%

66%
70%

75%
78%

83%
84%

Milieu

12%
3%

2%

16%

6%

52%

9%



34 | MVO rapport 2014 

In 2014 werd het restafval dat we naar afvalverwerkingsinstallaties stuurden omgezet in 827 MWh elektriciteit 
en 1,25 TJ warmte-energie. Door afval te sorteren en te scheiden konden we daarnaast de koolstofuitstoot met 
2356 ton verminderen, wat 15% meer is dan in 2013.

Enkele verbeteringen qua 
afvalbeheer in 2014

• Nieuw preventieplan voor de 
vermindering van verpakkingsafval

• Betere verpakking van simkaarten 
voor mobiele telefoons, meer 
bepaald de vervanging van de 
ABS-drager en de papieren 
informatiebrochure door een 
informatiekaart in polypropyleen, 
wat voor negen ton minder afval 
zorgde 

• Invoering van duurzame 
bodemsaneringsmethodes. 
Nutriënten en water worden 
opgewarmd door zonnecollectoren 
en pure zuurstof wordt in de bodem 
geïnjecteerd. Beide processen 
helpen bacteriën de afbraak te 
versnellen.

Ongevaarlijk afval - Gerecycleerd

Ongevaarlijk afval - Energieterugwinning

Gevaarlijk afval - Herwerkt

Gevaarlijk afval - Gerecycleerd

Ongevaarlijk afval - Herbruikt

79,7%

16,2%

2,7%

0,6%0,8%
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Water
In 2014 verbruikte onze 
onderneming in België 153 miljoen 
liter water. Hoewel water lager 
op onze prioriteitenlijst staat dan 
de koolstofuitstoot, blijft het een 
belangrijke duurzaamheidsvector. 
We hebben ons waterverbruik 
de voorbije tien jaar met 45% 
teruggedrongen. Deze dalende 
trend is het resultaat van betere 
monitoring, efficiënter sanitair en 
een vermindering van het aantal 
personeelsleden.

Ons nieuwe ‘Total Optimizing 
Program’ (TOP) focust op de 
vermindering van ons verbruik 
en van de onderhouds- en 
operationele kosten. In deze context 
wordt in 2014 en 2015 bijzondere 
aandacht besteed aan gebouwen 
met een abnormaal waterverbruik.
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GeSI SMARTer2020: de rol van ICT voor een duurzame toekomst 
Het nieuwe GeSI SMARTer2020-verslag stelt dat het gebruik van ICT-oplossingen zoals 
videoconferenties, cloud computing en intelligente bouwoplossingen de uitstoot van 
broeikasgassen met niet minder dan 16,5% kan terugdringen. 

Bron: http://gesi.org/SMARTer2020�

Vernieuwende, duurzame 
producten en diensten voor 
bedrijven
Proximus biedt tientallen 
oplossingen aan die kunnen 
bijdragen tot een duurzame 
toekomst door de kosten van de 
klanten te drukken en tegelijk 
hun voetafdruk voor transport 
en energie te verkleinen. In 2014 
werden de volgende producten en 
diensten geïntroduceerd:

• ‘Smart Cities’-diensten voor 
steden en gemeenten 

• E-commerce-cloudoplossing voor 
de ontwikkeling van onlineverkoop 
en -transacties

• Managed Services-cloudoplossing 
om klanten te helpen met het 
dagelijkse beheer van hun privé 
cloud-infrastructuur

• Bizz Switch: een oplossing 
waarmee klanten twee gsm-
nummers kunnen gebruiken op één 
smartphone, waardoor ze dus geen 
tweede toestel meer nodig hebben

• E-ticketoplossingen (bv. 
voor parkeren), waardoor 
cashtransacties en dus ook 
geldophalingen en -vervoer 
kunnen worden vermeden

• Dedicated Disaster Recovery 
Solution – een specifieke 
infrastructuur in de Proximus-
cloud, ondersteund door een 
replicatiemechanisme. Indien er 
zich bij een klant een probleem 
of ongeluk voordoet, wordt de 
back-upinfrastructuur in de cloud 
geactiveerd waardoor de downtime 
voor de klant minimaal gehouden 
kan worden

• B2B-campagne om bedrijven aan 
te moedigen om mobiele telefoons 
te recycleren

• Promotie van de Proximus 
Online Meeting Services, die 
verplaatsingen voor vergaderingen 
overbodig maken

• Met onze Engage-packs kunnen 
wij onze eigen kennis en ervaring 
gebruiken om ‘New Way of 
Working’-initiatieven te vertalen 
in adviezen en oplossingen voor 
bedrijfsklanten.  
www.proximus.be/engage
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De voetafdruk van retailklanten helpen te 
verminderen
Energieverbruik van onze toestellen

Na de lancering van de energie-
efficiënte V5-tv-decoder in 2013 
introduceerde Proximus in 2014 
de nieuwe V5 Mini voor Proximus 
TV-klanten. De V5 Mini heeft geen 
harde schijf, is lichter en zuiniger 
en heeft nog meer oog voor 
duurzaamheid. 

De introductie van deze nieuwe 
tv-decoders heeft het voorbije jaar 
bijgedragen tot een gemiddelde 
daling van het verbruik met 8%. 
Daarnaast hebben de toestellen 
een lange levensduur, kunnen ze 
worden hersteld en uiteindelijk 
worden gerecycleerd.

Proximus Cloud voor alle klanten met vast internet

Dankzij deze nieuwe dienst krijgen klanten overal beveiligde toegang tot hun bestanden, kunnen ze documenten 
opslaan, hun pc, laptop, tablet of smartphone synchroniseren en via Proximus TV inhoud delen met familie en 
vrienden. 

www.youtube.com/watch?v=IaTqMJqrJXY

De volgende drie tot vijf jaar 
zal door onze aanhoudende 
inspanningen om de energie-
efficiëntie te verhogen het 
gemiddelde verbruik van de 
tv-decoders bij onze klanten 
met de helft dalen!

Proximus heeft zich ertoe verbonden zich te houden aan de Europese 
gedragscode voor energie-efficiëntie van breedband- en digitale 
tv-apparatuur en aan de vrijwillige Europese sectorovereenkomst om 
het verbruik van tv-decoders te verlagen. De V5-decoder voldoet 
ruimschoots aan de criteria. 

Bovendien lanceerden wij in 2014 onze nieuwe modem, de b-box 3, die 
gemiddeld 20% zuiniger is dan zijn voorganger, de b-box 2.
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Meer dan 1 miljoen Proximus-
klanten hebben gekozen voor 
elektronische facturatie

Proximus zet zich in voor een 
verantwoord gebruik van papier en 
biedt zijn klanten al meer dan tien 
jaar de mogelijkheid om te kiezen 
voor elektronische facturen. Het 
beheer van de facturen verloopt 
heel eenvoudig en betrouwbaar 
via de MyProximus-website. De 
klant krijgt een handig overzicht 
van zijn laatste 24 facturen, zonder 
een hele papierwinkel thuis en 
zonder het risico facturen kwijt te 
spelen. Hij kan zijn factuur zelfs 
betalen via de MyProximus-link 
naar zijn bank, of via zijn eigen 
dienst voor internetbankieren. 
Proximus moedigt zijn klanten ook 

aan hun elektronische facturen 
niet te printen als het niet echt 
nodig is. Dat betekent een jaarlijkse 
besparing van 36 miljoen vellen 
papieren, of een papierberg van 
bijna vier kilometer hoog! Tegen 
het einde van 2014 werd 38% van 
de facturen elektronisch verstuurd, 
tegenover 23% in 2013. 

Een deel van de besparingen 
gaat naar het project ‘Kids for a 
GoodPlanet’. Met dit project wil 
Proximus scholen helpen om 
deel te nemen aan educatieve 
workshops over natuur en 
biodiversiteit georganiseerd door 
GoodPlanet Belgium. 

www.goodplanet.be/
kidsforagoodplanet/nl

Recyclage van oude mobiele 
telefoons en smartphones

Door mobiele telefoons te 
recycleren of te hergebruiken 
kunnen we besparen op energie 
en op de grondstoffen die nodig 
zijn voor de productie van nieuwe 
toestellen, en goedkopere toegang 
bieden tot mobiele technologie aan 
mensen die zich geen gloednieuw 
toestel kunnen veroorloven. 
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Onze groene partner GoodPlanet Belgium
Proximus en GoodPlanet 
Belgium zetten de succesvolle 
inzamelactie van mobiele 
telefoons in scholen voort

Gsm’s en smartphones zijn niet 
meer weg te denken uit ons 
dagelijkse leven. Wereldwijd 
werden er in 2014 meer dan 1,8 
miljard mobiele telefoons verkocht. 
Er wordt echter nog geen 2% 
van alle toestellen gerecycleerd, 
en dat is de aanleiding geweest 
voor een samenwerking tussen 
Proximus, GoodPlanet Belgium 
en Recupel om in alle Vlaamse 
scholen een grote inzamelactie op 
te zetten, gepaard gaand met een 
sensibiliseringscampagne over 
de levenscyclus van een mobiele 
telefoon.

In Europa heeft 95% van de 
jongeren een gsm of smartphone. 
Aangezien de gemiddelde 
levensduur van een telefoon 
slechts een jaar bedraagt, wilden 
wij jongeren in scholen ertoe 
aanzetten om ongebruikte 
telefoons niet zomaar ergens in 
een kast te laten liggen of, erger 
nog, in de vuilnisbak te gooien. 
Mobiele telefoons kunnen net als 
andere elektronische apparaten 
worden hergebruikt. Als beloning 
en als bewijs daarvan krijgen 
deelnemende scholen gratis 
kwaliteitsvolle gerecycleerde 
laptops, tablets en desktops.

www.goodplanet.be/gsm

Een paar cijfers (schooljaar 2013-2014 en de eerste helft van 
schooljaar 2014-2015):
› 21.500 mobiele telefoons ingezameld

› 250 deelnemende scholen 

› 77.000 studenten bereikt (en hun ouders)

› 570 laptops, desktops of tablets geschonken door Proximus
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Onze�gsm-
inzamelactie in 

2014�was�een�onverwacht�
succes. Dit initiatief is 
immers meer dan een 
gewone inzameling, het 
heeft een enorme impact. 
Het�biedt�de�ideale�mix�voor�
een succesvolle campagne: 
een pedagogisch 
aspect, een systeem van 
beloningen in de vorm van 
IT-apparatuur�en�aandacht�
voor duurzaamheid in 
scholen. We hebben al 
meer dan vijfhonderd 
inschrijvingen voor de 
lopende campagne!
Matthias Ghyselen,

GoodPlanet Belgium

inzameling

hergebruik

recyclagegrondstoffen

productie

gebruik
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Onze medewerkers
Mobiliteitsenquête

In onze grootschalige 
mobiliteitsenquête vroegen 
we onze medewerkers naar 
hun gewoonten, ervaringen 
en voorstellen in verband met 
mobiliteit. De resultaten tonen 
onder meer aan dat meer dan 66% 
van onze medewerkers niet met de 
wagen naar het werk komt, maar 
daarvoor een ander vervoermiddel 
kiest. We zullen de resultaten van 
deze enquête gebruiken om ons 
mobiliteitsbeleid verder te verfijnen.

Proximus en een ‘New Way of 
Working’ 

De New Way of Working (NWOW) 
is een krachtig instrument dat 
de productiviteit verhoogt, het 
concurrentievermogen aanscherpt 
en het talent van onze medewerkers 
naar boven haalt. Het heeft ook een 
positieve impact op het milieu en 
de mobiliteit door de nadruk die het 
legt op een duurzame transitie naar 
telewerken, een mobiliteitsbudget, 
minder verkeer, onlinevergaderingen 
en een beter evenwicht tussen werk 
en privéleven. 

Onze leveranciers
Elke dag dragen ruim vijfduizend 
leveranciers bij tot het succes 
van Proximus. Dankzij hun 
professionalisme en kennis van 
de sector kan ons bedrijf zijn 
klanten nieuwe en betrouwbare 
producten blijven aanbieden. Op 
de jaarlijkse ‘Supplier day’ op 16 
oktober 2014 bekroonde Proximus 
de grootste succesverhalen van 
zijn leveranciers in de categorieën 

Innovation, Sustainability en Quality 
of Supply. Proximus wil hiermee 
zijn erkentelijkheid tonen voor hun 
uitmuntende werk.

Onze logistieke partner H. Essers 
werd verkozen in de categorie 
Sustainability voor zijn inspanningen 
om zijn ecologische voetafdruk 
te verminderen en duurzame 
oplossingen te ontwikkelen. 

Het BREEAM-certificaat dat 
Essers haalde, de installatie van 
zonnepanelen en de investering 
in windenergie vormen daarvan 
enkele voorbeelden. H. Essers werkt 
ook samen met de sociale sector en 
organiseert cursussen rond zowel 
milieubewustzijn als ecologisch 
verantwoord en veilig rijden voor al 
zijn chauffeurs.
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Voet-
noot 2012 2013 2014

Algemene  
informatie

Totale opbrengsten (mio EUR) 6.462 6.318 6.112

Nettowinst (mio EUR) 711 630 654

Totaal aantal werknemers (Full Time Equivalent) 15.859 15.699 14.187

Totaal aantal werknemers (Gemiddeld personeelsbestand) 16.956 16.147 14.770

Bereik van het mobiele netwerk - 4G 51,7% 85,0%

Bereik digitale tv 92,2% 93,3% 94,0%

Educatie

% van de Belgische bevolking (16-74 jaar) dat nog nooit 
gebruikgemaakt heeft van internet 15,4% 15,1% 12,9%

% van de Belgische kansarme bevolking dat op regelmatige 
basis gebruikmaakt van internet 64,3% 68,1% 71,6%

ICT-opleiding – opgeleide personen in België 1 8.585 10.388 11.611 v

Aantal kinderen dat van onze werknemers een opleiding kreeg 
over 'veilig gebruik van internet' in België 8 14.726 12.456 10.195 v

Gemeenschappen

Investering in gemeenschappen (financieel, in natura, in tijd) 
(mio EUR) 9 1,9 1,4 1,5

Bedrag gemeenschapsfinanciering in percentage van net-
towinst 9 0,3% 0,2% 0,2%

Milieu

Energie-efficiëntie-index (energieconsumptie t.o.v. totale 
opbrengsten) 6  0,355  0,350  0,338     

Energie-efficientie-index (energieconsumptie t.o.v. aantal 
werknemers (FTE)) 0,144 0,141  0,146     

Elektriciteit (terajoule) - België/Groep 6 1.468/1.532 1.413/1.475 1.363/1.427

Percentage hernieuwbare elektriciteit - België/Groep 100%/98% 100%/97% 100%/97%

Verwarming (terajoule) - België/Groep 227/234 223/228 172/176

Brandstof voertuigen wagenpark (terajoule) - België/Groep 471/524 454/509 427/462

Vermindering van CO2-uitstoot (t.o.v. 2007) - enkel België 63% 63% 68%

CO2-uitstoot (kton) - België/Groep 66/75 65/74 57/65 v

CO2-uitstoot scope 1 – verwarming en brandstof wagen-
park (kton) - België/Groep 49/54 49/53 43/46 v

CO2-uitstoot scope 2 – elektriciteit (kton) - België/Groep 0/4 0/4 0/5 v

CO2-uitstoot scope 3 (kton) - enkel België 5 17 17 14 v
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Voet-
noot 2012 2013 2014

Milieu

Afval (ton) - enkel proximus 10.651 12.402 12.582 v

Percentage gevaarlijk afval - enkel proximus 2,1% 2,0% 3,5% v

Percentage hergebruikt/gerecycleerd afval - enkel proxi-
mus 78% 83% 84% v

Ongevaarlijk afval - gerecycleerd of herbruikt (ton) - enkel 
proximus 7 10.104 v

Ongevaarlijk afval - met energieterugwinning (ton) - enkel 
proximus 7 2.032 v

Gevaarlijk afval - gerecycleerd of herwerkt (ton) - enkel 
proximus 7 445 v

Mobiele telefoons ingezameld voor hergebruik en recyclage 2 104.461 39.932 51.812

Water ('000L) 151.537 148.796 152.687

Eeen verantwoor-
delijke bevoor-
radingsketen 
ontwikkelen

 Geïdentificeerde risicovolle leveranciers op totaal aantal lever-
anciers dat werd geëvalueerd op MVO-risico's 4 12/235 59/140 43/109 v

% geïdentificeerde risicovolle leveranciers met opvolging van 
een verbeteringsplan (volgend jaar) 4 92% 100% 100%

Een positieve 
werkcultuur 
promoten

Werknemerstevredenheid met Belgacom als werkgever 3 79% n/a n/a

Werknemersengagement met Belgacom als werkgever 72% 76% 76%

Percentage werknemers dat minstens één opleiding heeft 
gevolgd 92% 81% 73%

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer 22 23 26

Percentage vrouwen in het totale personeelsbestand 30% 30% 31%

Percentage vrouwen in het topmanagement 17% 18% 19%

Percentage werknemers ouder dan 50 jaar 35% 34% 38%

Frequentiegraad arbeidsongevallen (index) 4 8,3 8,5 7,6

Ziekteverzuim (incl. langdurige ziekte) 6,1% 6,0% 6,4%

Aantal werknemers dat deeltijds werkt 3.209 2.534 2.579

Vrijwillig personeelsverloop (beslissing werknemer) 1,87% 1,56% 1,27%

Onvrijwillig personeelsverloop (beslissing werkgever) 1,00% 0,95% 0,54%

Interne loopbaanbewegingen 850 472 1.099

Externe rekruteringen 842 540 317

v : EY gaf een beperkte externe assurance m.b.t. deze indicatoren voor 2014 
1. Aanpassing van de berekeningsmethode van Technobel van 2012 en 2013 
2.  De resultaten van Proximus, The Phone House, Tango en de GSM inzamelactie in scholen met GoodPlanet Belgium.  De cijfers van 2012 

en 2013 werden herzien.  
3. Berekeningsmethode gewijzigd in 2012 
4. Alle cijfers hebben betrekking op Proximus activiteiten (staat voor 90% van onze werkkrachten) 
5.  Scope 3 omvat woon-werkverkeer, zakenreizen en transport van onze onderaannemers (netwerk) voor de Belgische activiteiten (geen 

rapportering voor onze internationale filialen)  
6. Herziening 2012/2013 cijfers omwille van betere datakwaliteit 
7. Nieuwe kerncijfers volgens de GRI4.0 norm 
8. Gebaseerd op de cijfers bij inschrijving van de scholen - effectieve aanwezigheid van de kinderen werd niet gecontroleerd 
9. De Proximus Art Collection wordt niet meer opgenomen in dit cijfer 
 


