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Emissiereductieverklaring 

 
Deze emissiereductieverklaring is opgesteld door Sysmex BV te Etten-Leur en Sysmex te Hoeilaart. 
 
Het emissiereductiebeleid is er op gericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en te 
beperken. Dit gebeurt door het energiegebruik te reduceren met 24% in de komende vijf jaar gerekend 
vanaf het referentiejaar (2019) in een herhalend proces van inventarisatie en evaluatie van de in ons 
bedrijf voorkomende energiestromen. 
 
In het energiemanagementplan worden doelstellingen genoemd die ons emissiereductiebeleid verder 
uitwerken. Door periodieke beoordeling zal de directie vaststellen of reductiedoelstellingen zijn 
gerealiseerd. Door het inzetten van de plan-do-check-act methodiek zal worden gestreefd naar het 
continu verbeteren van ons energiemanagementsysteem. 
 
Mede door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens ons bedrijf 
werkzaam zijn, (potentiële) opdrachtgevers en andere belanghebbenden op de hoogte gebracht van de 
reductiedoelstellingen die de directie heeft vastgesteld voor het bedrijf en, indien van toepassing, voor de 
projecten waarop een CO2-gerelateerde gunningvoordeel is verkregen. 
 
Door de directie zullen toereikende middelen beschikbaar worden gesteld om de doelstellingen te 
bereiken en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de aan ons bedrijf gerelateerde initiatieven op 
het gebied van CO2-reductie. Wij streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering op niveau 4 van de 
CO2-prestatieladder, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een 
groeiende bewustwording door de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te 
realiseren. 
 
De volgende trend is te zien met betrekking tot de historie en energiemanagementplan: 

- Sysmex heeft zich in het begin voornamelijk ingezet en de focus gelegd op het vergroenen van 
het kantoorgebouw, door middel van:  

o het vervangen van de huidige verlichting door LED verlichting,  
o het afsluiten van een energiecontract met groene energie,  
o het verwarmen van het gebouw door elektrische verwarming (via de airco unit) en de 

gasverwarming als bijverwarming in plaats van hoofdverwarming. 
- Daarnaast heeft Sysmex ook de focus gelegd op het vergroenen van de Sysmex Academy, door 

middel van een ketenanalyse. De volgende acties kwamen aan bod: 
o Het online en/of digitaal maken van de cursusmappen, waardoor minder geprint wordt. 
o Het aanbieden van e-learning, online video’s en virtuele klassikale trainingen via Sysmex 

Academy Online voor klanten, waardoor minder kilometers gereden werden door 
cursisten. 

- De huidige focus ligt op het vergroenen van het wagenpark, door middel van: 
o Het vernieuwen van het wagenpark beleid in Nederland en België, waarbij elektrisch 

rijden mogelijk wordt. 
 
Sysmex heeft de volgende eigen stellingname over het emissiereductiebeleid: 

- Ten opzichte van concurrenten zijn wij vooruitstrevend, de concurrenten hebben vrijwel allemaal 
geen CO2 prestatieladder (of gelijkwaardig) certificaat en informatie over duurzaamheid op hun 
website verwijst voornamelijk naar een Corporate Sustainability Report. Er worden wel 
percentages van reductie getoond, maar niet hoe deze tot stand zijn gekomen. 

- Ook is Sysmex vooruitstrevend in de markt. Bij aanbestedingen wordt nog niet specifiek 
gevraagd naar het CO2 prestatieladder certificaat, wel op klant aanvraag, wij hechten veel belang 
om dit certificaat te behouden. Door middel van deze certificeringen zijn vele acties omtrent 
inzicht, reductie, transparantie en participatie opgenomen in het CO2 beleid. 

- De genomen doelstellingen met betrekking tot de maatregellijst op SKAO.nl zijn ambitieus, bijna 
alle doelstellingen hebben een categorie B en daar waar categorie B reeds gehaald is een 
doelstelling op categorie C geformuleerd indien van toepassing.shan 

 
Conclusie is dat Sysmex vooruitstrevend is ten opzichte van concurrenten en de markt. En 
vooruitstrevend is en blijft in het formuleren en behalen van emissiereductiedoelstellingen. 
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Door de directie is mevrouw M. van Wintershoven aangewezen als CO2-Functionaris. 
 
 
Namens de directie van Sysmex,  
 
 
Tom Daneels 
 
 
Managing Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


