Milieu en Energiebeleid
Waarom is dit een thema voor Van Loon Group?
Klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen is één van de belangrijkste
milieuonderwerpen van dit moment en ook voor de komende jaren. Ons productieproces
zorgt voor het ontstaan van broeikasgasemissies. Wij hebben daarom de verplichting om bij
te dragen aan het behalen van de internationale afspraken op dit vlak.
Afbakening
Voor de berekening van onze CO2 footprint, houden we rekening met onze eigen
activiteiten. Dit betreft scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen
de organisatie. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie
gerelateerde activiteiten. En scope 2: de indirecte uitstoot van CO2, die vrijkomt bij de
opwekking van elektriciteit of warmte welke Van Loon Group inkoopt en verbruikt.
Ambitie
We willen, waar we kunnen, bijdragen aan de 17 door de Verenigde Naties opgestelde
Sustainable Development Goals. Wij streven ernaar om voor scope 1 en 2 te voldoen aan de
klimaatdoelstellingen van Parijs. We realiseren ons dat de grootste CO2 footprint van onze
eindproducten ‘upstream’ gecreëerd wordt, bij de teelt van veevoer en emissies in de stal.
Als ketenregisseur werken we samen met veehouders en andere partners in de keten om
ook de CO2-footprint van de hele keten te verlagen (scope 3).
Van Loon Group committeert zich aan de toepasselijke milieuwet- en regelgeving. In ons
eigen MVO beleid stellen we strengere criteria dan wettelijk vereist wanneer we geloven dat
dit een toegevoegde waarde heeft. Dit beleid is gebaseerd op 4 pijlers en is een structureel
onderdeel van onze strategie. In de pijler Duurzaam Produceren zijn alle materiële thema’s
gedefinieerd die samen ons Milieu- en Energiebeleid vormgeven. Het betreft de volgende
thema’s:
- Water
- Afval
- Duurzame energieopwekking en energie efficiency
- Verpakkingsmateriaal
- Broeikasgasemissies
Op alle thema’s zijn korte- en lange termijn doelstellingen geformuleerd. Hier wordt jaarlijks
op gerapporteerd in ons MVO jaarverslag.
Van Loon Group zorgt er voor dat zijn medewerkers op de hoogte zijn van zijn MVO beleid
en gemotiveerd zijn om dit toe te passen. Zij wijst hen op hun eigen verantwoordelijkheden
en steunt hen met opleidingen en middelen.
Getekend voor Van Loon Group
Naam:
Functie:
Datum:

Jan Weijers
CEO Van Loon Group
15-01-2022

Documentcode: BEL 301

Auteur: ESH Coördinator Van Loon Group

Versiedatum: 07-01-2022

Code: 3036

Verificateur: CTO Van Loon Group

Pagina 1 van 1

