
Waar staan bedrijven vandaag?  

Een nieuw en belangrijk punt op de agenda 

Met het actieplan voor ‘zero pollution’ (nulvervuiling) wil de Europese Commissie de 
energietransitie van bedrijven in een stroomversnelling brengen en tegelijkertijd de 
impact op het milieu verminderen. Tegen 2050(1) moeten lucht-, bodem- en 
waterverontreiniging aanzienlijk gereduceerd zijn. 

Hoe is ‘zero pollution’

toe te passen in jouw bedrijf?
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ZERO POLLUTION
De uitdaging voor 
ecologische bedrijven 

Een kantoorwerker produceert tussen de 

Digitale toepassingen veroorzaken

 4% VAN DE BROEIKASGASEMISSIES. 
Dat percentage wordt 

verwacht te zullen VERDUBBELEN 
TEGEN 2025(5).

In 2025 zullen DATACENTRA  
MEER ENERGIE VERBRUIKEN   

dan mensen(4)

Een E-MAIL MET EEN BIJLAGE VAN 

100MB verbruikt evenveel energie 
als een LAMP DIE EEN UUR BRANDT(6)

Oud papier 
verwerken kost

en
AFVAL PER JAAR(2)

VAN HET AFVAL wordt gerecycleerd(3)

MINDER DAN EEN DERDE 80% VAN DE MENSEN die zich bewust 
zijn van digitale vervuiling, 

wil dat er iets aan wordt gedaan(4).

Stel een preventieplan op 
om de belangrijkste bronnen van 

vervuiling in jouw bedrijf 
te bestuderen. 

Maak je team bewust 
van de kleine veranderingen 

waarmee ze elke dag de ecologische 
voetafdruk van je bedrijf 

kunnen reduceren.  

Koop of huur energiezuinige 
elektronica (computers, 

smartphones, tablets, enz.)(6)

Verminder de opslagtijd 
van gegevens. Zo bespaar je 
10% tot 15% opslagcapaciteit 

op je servers.  

Stel geautomatiseerde 
regels in voor e-mails, zodat ze niet 
langer dan nodig opgeslagen blijven. 

DE DIGITALE VOETAFDRUK is gelijk 
aan die van een land  

TWEE TOT DRIE 
KEER GROTER DAN FRANKRIJK(5)

TOT €/JAAR(3)


