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Bericht van het  
Daikin management
Koel-, verwarmings- en vriessystemen hebben 
bijgedragen aan betere kwaliteit van leven en 
economische groei. Ze zijn een wezenlijk onderdeel 
van onze hedendaagse samenleving. Maar de milieu-
impact van het stijgende elektriciteitsverbruik en de 
toenemende emissie van koudemiddelen baart ons 
zorgen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering. 

Bij Daikin geloven we dat een bedrijf alleen kan groeien 
als het een bijdrage levert aan het oplossen van 
milieuproblemen. Daarom stimuleren we het gebruik 
van milieuvriendelijke systemen met energiezuinige 
technologie en koudemiddelen met een lager GWP. 

In het fiscaal jaar 2019 slaagde Daikin erin om 
de broeikasgasemissie van airconditioners voor 
residentieel gebruik wereldwijd met 68 miljoen ton 
CO

2
-equivalent te verlagen, vergeleken met een 

scenario met ongewijzigd beleid. Dit was mede 
mogelijk door het gebruik van energiezuinige 
invertertechnologie en R-32, een koudemiddel met 

een lager aardopwarmingsvermogen (GWP). Met het 
oog op het klimaatakkoord van Parijs en de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties heeft 
Daikin een duurzaamheidsvisie tot 2050 aangekondigd. 
Het streven van deze langetermijnvisie is om in 2050 
netto nul CO

2
-uitstoot te realiseren.

We behalen deze doelen alleen met dank aan de 
bijdrage van iedere Daikin medewerker in elke Daikin 
regio. In dit rapport vindt u voorbeelden van wat 
medewerkers van Daikin Europe N.V de afgelopen jaren 
gepresteerd hebben in Europa, het Midden-Oosten en 
Afrika.

Als u geïnteresseerd bent in de wereldwijde bijdrage 
van de Daikin groep, nodigen we u van harte uit om de 
volgende website te bezoeken: 
www.daikin.com/csr/index.html.

Graag willen wij al onze medewerkers bedanken voor 
hun bijdragen aan deze uitmuntende resultaten. 3



Duurzame ontwikkelingsdoelen als 
wegwijzer naar waardecreatie 

Waarde creëren 
voor mensen 
Daikin streeft naar betere gezondheid en 
meer comfort voor mensen. Dat doen 
we door innovatieve technologie toe te 
passen die voorziet in koeling, verwarming, 
vochtregeling en een betere algemene 
luchtkwaliteit.

Daarnaast draagt Daikin met haar 
koudemiddeloplossingen bij aan de 
vermindering van het mondiale verlies 
van levensmiddelen door oplossingen te 
bieden die een optimale koelketen van 
levensmiddelen garanderen.

Daikin draagt bij aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelen door waarde te creëren op 
het gebied van het comfort en de gezondheid van 
mensen, de steden waarin zij wonen en het milieu 
waarvan zij afhankelijk zijn.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) omvatten 
zeventien mondiale ontwikkelingsdoelen die in 2015 
zijn afgesproken door de Verenigde Naties. Ze hebben 
als doel de wereldwijde duurzame ontwikkeling 
te bevorderen en om bepaalde uitdagingen aan 
te pakken, zoals armoede, gezondheid, onderwijs, 
energie, klimaatverandering en gendergelijkheid. 

Aan het einde van 2030 moeten deze doelen zijn 
bereikt. Ga voor meer informatie over de duurzame 
ontwikkelingsdoelen naar: sdgs.un.org/goals. 

In dit milieurapport staan verschillende verwijzingen 
naar de SDG's. 

Waarde creëren  
voor de aarde
Daikin streeft ernaar om waarde te creëren voor de aarde. Dit doen 
we door ons te richten op het verbeteren van het rendement 
van systemen, allesomvattende oplossing te vinden om een 
optimale werking van systemen te bereiken en door koudemiddel 
terug te winnen en te recyclen. Het resultaat daarvan is de 
Duurzaamheidsvisie 2050 van Daikin. Het doel daarvan is om in 2050 
netto nul CO

2
-uitstoot door ons bedrijf en onze systemen en  

services te realiseren.

Waarde creëren  
voor steden
Daikin streeft ernaar om waarde te creëren voor steden 
door onze focus te verleggen van de levenscyclus van 
onze apparatuur naar de levenscycli van hele gebouwen 
en steden. Ons doel is om gebouwen en steden 
energiezuiniger en duurzamer te maken.
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 › Energiezuinigere systemen
 › Koudemiddel met een laag GWP ontwikkelen en toepassen
 › De milieu-impact van materialen beperken gedurende de volledige levenscyclus

Wat overblijft compenseren: 
 › Andere bedrijven ondersteunen, bijvoorbeeld door het gebruik van 
koudemiddel met een lager GWP te stimuleren

 › Koudemiddel terugwinnen en hergebruiken
 › Warmtepomptechnologie stimuleren
 › Bijdragen aan herbebossings- en bosbeschermingsprojecten
 › Overige

 › Energiebeheer toepassen voor een efficiënte werking van centrale 
gebouwsystemen voor energiezuinigheid en duurzame energie 

 › Diensten bieden door de hele waardeketen heen, ter bevordering van het 
energierendement

Door producten Door oplossingen

De weg naar nul CO2-uitstoot
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Vermindering door 
energiezuinige 
constructies en 
verspreiding van 
duurzame energie

Compensatie
2050 scenario met 
ongewijzigd beleid

CO2-neutraal in 2050

Door 
producten

Door 
de kracht  
van lucht

Duurzaamheidsvisie 
2050 van Daikin

Door 
oplossingenWe zetten ons volledig in om veilige 

en gezonde lucht te leveren en 
streven ernaar om tegen 2050  

CO2-neutraal te zijn.

Duurzaamheidsvisie 2050 van Daikin
We streven ernaar om tegen 2050 
onze bedrijfsactiviteiten, producten en 
diensten volledig CO2-neutraal te maken. 
Daarbij volgen we Fusion, ons strategisch 
managementplan waarin we elke vijf jaar 
nieuwe doelen stellen en bijpassende 
maatregelen treffen. Door in te zetten 

op kunstmatige intelligentie, open 
oplossingen en het internet der dingen 
(IoT) voorzien wij in de wereldwijde vraag 
naar luchtbehandelingsoplossingen 
die bijdragen aan een veilig en 
gezond milieu en oplossingen voor de 

wereldwijde milieuproblemen.

Ga voor meer informatie over 
onze duurzaamheidsvisie naar 
www.daikin.com/csr/company/
vision.html.

Producten en diensten bieden met hoge milieuprestaties 
 › Een hoger energierendement behalen door de toepassing van o.a. 

invertertechnologie en meer warmtepomptechnologie
 › HFK-32 en andere koudemiddelen met een lager GWP introduceren en 

een nieuwe generatie koudemiddelen ontwikkelen
 › De milieu-impact van materialen beperken gedurende de volledige 

levenscyclus, van inkoop tot afvoer en recycling

Duurzame oplossingen ontwikkelen
 › Energiebeheer toepassen voor een 

optimale werking van systemen waarin 
airconditioners, warmtepompen en 
koudetechniektoepassingen zijn verwerkt en 
van de daarbij behorende randapparatuur, 
gebouwen en duurzame energie

 › Koudemiddel terugwinnen en hergebruiken

Betere lucht creëren
 › Een omgeving creëren die mensen beschermt 

tegen luchtvervuiling
 › Extra waarde creëren door de luchtkwaliteit te 

verbeteren, bijvoorbeeld in kantoren of thuis
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Onze impact op de samenleving  

door de waardeketen heen

Het Environment Research Centre maakt 
dat Daikin vooruit blijft lopen op de constant 
veranderende milieuwetgeving, normen en 
onderzoekthema's. Het team neemt deel aan 
verschillende samenwerkingsverbanden met 
Europese en internationale besluitvormers en 
normalisatie-instellingen. De medewerkers 
verrichten niet alleen onderzoek naar koelings- 
en verwarmingsoplossingen voor bijna-
energieneutrale gebouwen (BENG), maar ook 
naar koelingsoplossingen voor een duurzame 
cold chain. Meer informatie op pagina 8–11.

Het European Development Centre 
probeert voortdurend de milieu-impact 
van systemen voor de Europese, Midden-
Oosterse en Afrikaanse markten te reduceren, 
bijvoorbeeld energiezuinigheid van de 
apparatuur te verbeteren en de milieu-
impact van koudemiddelen te verlagen. Het 
centrum speelt ook een globale rol in de 
Daikin groep als een ontwikkelingscentrum 
waar nieuwe verwarmingstechnologieën zoals 
warmtepompen ontwikkeld en getest worden. 
Meer informatie op pagina 8–11.

Het is van cruciaal belang dat Daikin 
Europe N.V. de productiviteit verhoogt en 
tegelijkertijd de productiekwaliteit verbetert 
en wereldwijd de milieu-impact van alle 
productielocaties vermindert. Dit geldt ook 
voor de productielocatie van Daikin Europe 
in Oostende (België). De fabriek in Oostende 
verdiende in 2018 een zilveren medaille en in 
2019 een gouden medaille op basis van een 
nieuwe wereldwijde evaluatiemethode van 
Daikin. Meer informatie op pagina 12–13.

Duurzame inkoop is een essentieel 
onderdeel van Daikin's inkoopstrategie. 
Daikin spoort leveranciers actief aan 
om de milieuverantwoordelijkheid te 
delen en bij iedere stap oog te hebben 
voor duurzaamheid. 
Meer informatie op pagina 14.

Om ons milieubeleid en onze milieudoelen te ondersteunen, 
nemen we in elk aspect van onze bedrijfsactiviteiten het 
initiatief. De volgende pagina's laten zien hoe iedere afdeling 
en iedere medewerker van Daikin Europe N.V. bijdraagt aan de 
bedrijfsfilosofie van Daikin om "een toonaangevend bedrijf te 
zijn op het vlak van milieuvriendelijke activiteiten".

ONDERZOEK EN 
ONTWIKKELING

PRODUCTIE

INKOOP
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De verkooporganisaties van Daikin dragen 
bij aan de verbetering van het milieu door 
klanten aan te sporen om voor duurzame 
koel-, verwarmings- of vriessystemen 
te kiezen. Een voorbeeld hiervan is het 
aansporen van consultants en architecten 
om duurzame gebouwen met een goede 
BREEAM- of LEED-score te ontwikkelen. 
Daarbij steunen de verkooporganisaties 
verschillende lokale projecten met 
medewerkers en klanten. 
Meer informatie op pagina 16–19.

De grootste impact van Daikin producten 
wat betreft CO

2
-uitstoot komt voort uit 

het gebruik van de apparaten, mede door 
elektriciteitsverbruik en koudemiddellekkage. 
Daikin's visie is netto nul CO

2
-emissies te 

bereiken voor 2050. 
Meer informatie op pagina 5. 

Daikin werkt hard om de milieu-impact van 
de logistiek te minimaliseren. Een van de 
grootste uitdagingen voor Daikin Europe 
N.V. is om CO

2
-uitstoot van transport te 

verminderen. 
Meer informatie op pagina 15.

Defecte koel-, verwarmings- en vriessystemen 
veroorzaken niet alleen kwaliteitsproblemen, 
maar leiden ook tot milieuproblemen zoals 
koudemiddellekkage. Aftersales is dan ook essentieel 
voor het optimaliseren van de levenscyclusprestaties 
van een product. Zorgvuldige recycling van apparatuur 
en koudemiddelen is van cruciaal belang om de milieu-
impact te verminderen. 
Meer informatie op pagina 20–21. 

SUPPLY CHAIN
& LOGISTIEK

VERKOOP

GEBRUIK

AFTERSALES,  
TERUGWINNING EN HERGEBRUIK
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 › Grondgebonden 
warmtepomp

 › Daikin Altherma 3 GEO

 › Koudemiddel: R-32

 › GWP: 675

 › Energierendement: A+++

 › Commerciële airconditioner 
voor koeling en verwarming

 › Sky Air Bluevolution gamma
 › Koudemiddel: R-32
 › GWP: 675
 › Energierendement: tot A++

Het European Development Center

Het European Development Center ontwikkelt 
koel-, verwarmings- en vriessystemen voor 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
Tijdens de ontwikkelingsfase is het verminderen 
van de milieu-impact van onze systemen 
een belangrijke overweging. We doen dit 
door de energiezuinigheid te verbeteren en 
koudemiddelen met een lagere milieu-impact 
te kiezen. Op deze pagina vindt u enkele 
voorbeelden. 

Zie pagina 10 voor meer informatie over 
Daikin's koudemiddelbeleid.

De Duurzaamheidsvisie 2050 is gericht op de reductie van CO
2
-uitstoot tot netto nul aan de hand van 

drie aandachtspunten: energiezuinigere systemen, het aanbieden van oplossingen voor energiezuinige 
gebouwen en het terugwinnen en hergebruiken van koudemiddelen. Op deze pagina kunt u 
verschillende voorbeelden vinden van hoe het EDC en het Environment Research Centre bijdragen aan 
deze doelen. Zie pagina's 20 en 21 voor meer informatie over Daikin's inspanningen om koudemiddelen 
terug te winnen en te hergebruiken.

Onderzoek

 › Luchtgekoelde multiscroll-
koudwatermachine

 › Koudemiddel: R-32

 › GWP: 675

 › Energierendement: A+++

 › CO
2
-koelunit

 › Koudemiddel: CO
2

 › GWP: 1

 › Commerciële koelinstallatie

 › Koudemiddel: R-290 
(propaan)

 › GWP: 3

Bijdrage van producten aan de 
Duurzaamheidsvisie 2050 

en ontwikkeling
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Bijdrage van oplossingen aan de 
Duurzaamheidsvisie 2050

Foto: Het eerste prototype dat werd geïnstalleerd op locatie bij Daikin Europe N.V. 9

Project 'Natural HVACR 4 Life' 

Het Environment Research 
Centre van Daikin Europe 
neemt deel aan het LIFE-
programma van de EU 
met het 'NATURAL HVACR 
4 LIFE' project.

Met dit project wil Daikin de rendabiliteit 
aantonen van geïntegreerde koel-, 
verwarmings- en airconditioningssystemen voor 
levensmiddelenzaken, met CO

2
 als koudemiddel. 

Een is al een prototype geïnstalleerd in een 
simulatiewinkel in de Daikin fabriek in België en 
er volgen er nog 20 in supermarkten in Spanje en 
Duitsland. De prestaties van deze installaties zullen 

nauwgezet worden gevolgd.

Bovendien zullen er opleidingen worden 
georganiseerd voor installateurs en klanten. De 
ervaring die daar wordt opgedaan, zal worden 
ingezet om veiligheidsnormen te herzien en 
de mogelijkheden voor een energielabel voor 
multifunctionele systemen te onderzoeken. Tevens 
zal er een binnendeel van het cassettemodel 
ontwikkeld worden om te laten zien hoe koude 
opslag de TEWI (Total Environmental Warming 
Impact) verbeterd.

Ga voor meer informatie naar  
www.naturalhvacr4life.eu.



Apparatuur 
ontwikkelen en 

produceren

Geen algemeen verbod op koudemiddel, maar voor sommige toepassingen gelden GWP-beperkingen

Uitdagingen voor Daikin bij het bereiken van een duurzame 
levenscyclus van koudemiddel en apparatuur

Behalve de keuze van een koudemiddel is ook het 
beheer van koudemiddel gedurende de levensduur, 
waaronder de mogelijkheid tot terugwinning van 
de stof, van belang. En hoewel we als Daikin volledig 
achter het Kigali-verdrag en het streven om het 
gebruik van hfk's in CO

2
-equivalent af te bouwen staan, 

is het GWP niet de enige waarde op basis waarvan 
koudemiddelen worden beoordeeld,  

zelfs niet binnen het Kigali-kader. Er is een uitgebreide 
aanpak noodzakelijk waarbij ook de mogelijkheid 
tot lekkagepreventie, terugwinning en recycling van 
het middel getoetst worden. We zullen daarnaast 
de energie-efficiëntie van al onze producten blijven 
verbeteren om zo de milieuvoetafdruk van de 
producten te verlagen.

Acties en doelen voor koudemiddel

Rol van koudemiddelfabrikant
Daikin streeft ernaar verschillende 
koudemiddelen te gebruiken en 
aan te bieden die aan verschillende 
behoeften voldoen om zo de 
klimaatregel-, verwarmings- en 
koelsector te verduurzamen.

Samenwerking met andere 
belanghebbenden 
Daikin blijft samenwerken met andere 
belanghebbenden om een duurzame 
klimaatregel-, verwarmings- en koelsector 
te verwezenlijken.

Rol van fabrikant van apparatuur
Daikin zal ernaar blijven streven om 
de energiezuinigheid van apparatuur 
en systemen te verbeteren en voor 
elke specifieke toepassing de beste 
koudemiddelen blijven selecteren.

1
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Koudemiddelen 
ontwikkelen en 

produceren

Apparatuur en 
koudemiddelen 

terugwinnen
Gebruiken

Koudemiddelen 
vernietigen

Koudemiddelen 
recyclen

Installeren

Onderhoud

  Transitie naar koudemiddel met een lager GWP
  Koudemiddelen ontwikkelen die zijn afgestemd op een specifieke toepassing

CO
2-e

qu
iv

al
en

t v
er

br
ui

k

  De hoeveelheid koudemiddelvulling verlagen
  Lekkage verder beperken

  Koudemiddel terugwinnen, hergebruiken en recyclen

De milieu-impact van 
koudemiddel beperken

Brede benadering van de afbouwregeling voor 
CO

2
-equivalent verbruik 

Levenscyclus van 
koudemiddel en 

apparatuur

Conform Daikin's koudemiddelbeleid (openbaar sinds 2015)

Wat is GWP? Het GWP (Global Warming Potential) is een getal dat de invloed weergeeft van een 
koudemiddel op de aardopwarming als het in de atmosfeer vrijkomt. Het is een relatieve waarde 
die de impact vergelijkt van 1 kilo koudemiddel ten opzichte van 1 kilo CO

2
, over een periode van 

100 jaar. Deze impact kan vermeden worden door lekkages te voorkomen en ervoor te zorgen dat 
koudemiddel teruggewonnen kan worden aan het einde van de levenscyclus. Maar ook kan de 
keuze voor een koudemiddel met een lager aardopwarmingsvermogen kan het risico voor het milieu 
verlagen als er onverhoopt toch een lekkage plaatsvindt. De hoeveelheid koudemiddel die gebruikt 
wordt, vermenigvuldigd met de GWP waarde, wordt uitgedrukt als het 'CO2-equivalent verbruik'.

GWP is echter niet de enige parameter waarmee het aardopwarmingsvermogen van apparatuur 
vastgesteld wordt. Een voorbeeld: kiezen voor een koudemiddel dat een laag GWP heeft, maar 
veel energie verbruikt, is geen goede keuze. Het totale product heeft zo namelijk nog steeds een 
relatief groot negatief effect op de opwarming van de aarde. Daarom hanteert Daikin een brede, 
allesomvattende aanpak om een duurzame levenscyclus van koudemiddel apparatuur te behalen. 

Het koudemiddelbeleid 
van Daikin
Daikin gelooft in een breed aanbod van koudemiddelen

Koudemiddel is een middel om warmte over te 
dragen. Het wordt gebruikt in airconditioners, 
warmtepompen en koelapparatuur. De 
keuze van een koudemiddel is afhankelijk 
van veel verschillende factoren, zoals GWP, 
veiligheid, energiezuinigheid, betaalbaarheid, 

grondstofrendement, terugwinbaarheid en 
herbruikbaarheid. Geen enkel koudemiddel kan 
voldoen aan alle eisen voor ieder apparaat. Daarom 
gebruiken we bij Daikin een breed scala aan 
verschillende koudemiddelen. 

Daikin's acties en doelen op het gebied van koudemiddelen

10



Apparatuur 
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Geen algemeen verbod op koudemiddel, maar voor sommige toepassingen gelden GWP-beperkingen

Uitdagingen voor Daikin bij het bereiken van een duurzame 
levenscyclus van koudemiddel en apparatuur
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Acties en doelen voor koudemiddel
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Daikin streeft ernaar verschillende 
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koelsector te verduurzamen.
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Daikin blijft samenwerken met andere 
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te verwezenlijken.
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de energiezuinigheid van apparatuur 
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Conform Daikin's koudemiddelbeleid (openbaar sinds 2015)

Uitgebreide aanpak omtrent de afbouw van CO
2
-equivalent verbruik.

Daikin's brede aanpak om de consumptie van  
hfk-koudemiddelen te verminderen
Daikin maakt gebruik van verschillende soorten 
koudemiddelen, waaronder zowel hfk's als 
niet-hfk's. Daikin omarmt zowel de Europese 
F-gassenverordening als het Kigali-amendement 
van het Protocol van Montreal, die gericht zijn op 
het afbouwen van het CO

2
-equivalent verbruik 

van hfk-koudemiddelen (fluorkoolwaterstoffen). 
Daikin heeft al vele producten gelanceerd die de 
vermindering van hfk-verbruik steunen en blijft 
onderzoek doen en actie ondernemen om de  
hfk-reductiedoelen te bereiken. 

De toekomst van Daikin's koelmiddelen

R-32

R-32, CO
2

WONINGBOUW COMMERCIEEL & INDUSTRIEEL

R-32

R-32

R-32, R-1234ze(E), R-1233zd(E), 
andere hfo's, hfo-mengsels.

R-32, R-407H, hfo's, hfo-mengsels,  
CO

2
, koolwaterstoffen etc.

Wist u dat Daikin als eerste bedrijf ter wereld airconditioners, 
warmtepompen en scrollkoudwatermachines introduceerde die als 
koudemiddel R-32 gebruikten in plaats van R-410A? De GWP-waarde van 
R-32 is slechts een derde van de GWP-waarde van R-410A. Met het oog op 
Daikin's Duurzaamheidsvisie 2050, gaf Daikin Industries in 2019 een lijst 
vrij van verpande octrooien gerelateerd aan HVAC-R-apparatuur dat R-32 
gebruikt. Hiermee kunnen ook andere fabrikanten de milieu-impact van 
koudemiddelen verminderen. Ga voor meer informatie naar  
www.daikin.com/press/2019/190701/index.html.

Wilt u meer lezen over ons koudemiddelbeleid? 
www.daikin.com/csr/information/influence/daikin_policy-en.pdf
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De prestaties van Daikin fabrieken worden 
beoordeeld op basis van onze interne 
standaard, de Green Heart Factory standaard. 
Deze methode helpt ons zowel de sociale 
bijdrage als de inspanningen voor het 
milieu te evalueren. Denk hierbij aan de 
vermindering van watergebruik, energie, 
fluorkoolstofgas, afval en VOS-uitstoot. 
Fabrieken die goed scoren, zoals de fabriek 
van Daikin Europe N.V. in Oostende, zijn 
geclassificeerd als Green Heart fabrieken.

De Green Heart Factory standaard is 
in 2017 herzien om de kwaliteit van 
verduurzamingsactiviteiten te verbeteren. 
Ook werden vier onderscheidingsrangen 
opgesteld. De Daikin Europe N.V. fabriek 
in Oostende behaalde op basis daarvan 
in 2018 een zilveren medaille en in 2019 
een gouden medaille. De doelen voor de 
periode van 2016–2020 zijn gebaseerd op 
het gemiddelde resultaat van 2013–2015. 
We richten ons erop om dit gemiddelde 
ieder jaar met 1% te verbeteren. 
Het doel voor de hfk-uitstoot is om onder 
0,2% te blijven.

Energieverbruik 
De CO

2
-uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van 

aardgas voor procesverwarming, verwarming van testruimtes, 
fabrieksgebouwen, ovens en andere apparatuur. Elektriciteit 
staat niet in de grafiek onder de naam van Daikin Europe N.V. 
De fabriek in Oostende betaalt voor groene elektriciteit die in 
België wordt opgewekt. 

De uitstoot in 2019 is drastisch verminderd, mede dankzij het 
warmtenet dat het district van duurzame warmte voorziet. 
Bovendien werken wij er constant aan om de verwarming van 
de fabriek, het gebruik van intelligente regeling en nieuwe 
technologieën in de testruimtes te optimaliseren. 

Daarbij neemt Daikin Europe N.V. al sinds 2015 deel aan de 
Vlaamse Energiebeleidsovereenkomst. Dit is een vrijwillige 
overeenkomst die garandeert dat Vlaamse bedrijven die 
veel energie verbruiken, zo energiezuinig mogelijk blijven of 
worden. Daikin Europe N.V. heeft besloten om tot 2022 aan dit 
doel te blijven werken.

Voetnoot: Deze resultaten zijn gebaseerd op de volgende sub-KPI's: 

procesverwarming, verwarming van fabrieken, testruimtes, ovens, overige.

Hfk-uitstoot 
In de grafiek staat de uitstoot van hfk-koudemiddelen 
weergegeven. Deze uitstoot komt vrij bij het vullen en legen 
van koudemiddel in airconditioners en warmtepompen.

Dankzij een geleidelijke productieverschuiving naar R-32, een 
koudemiddel met een lager aardopwarmingsvermogen, blijft 
deze uitstoot ruim onder het doel van 0,2%. 

De grafiek hieronder laat het doel en de resultaten 
van de Daikin Europe-fabriek in België zien 
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Fluorkoolwaterstofuitstoot VOS-uitstoot (vluchtige 
organische stoffen)
VOS-uitstoot kwam tot 2015 voornamelijk voor 
door het gebruik van verdampende olie in het 
productieproces van binnenwarmtewisselaars. 
Sinds 2016 worden deze warmtewisselaars niet meer 
geproduceerd in de Daikin fabriek te Oostende. Dit 
verklaart waarom de VOS-uitstoot is afgenomen. 

De komende jaren zullen kleine verbeteringen deze 
uitstoot nog verder verminderen. 

Waterverbruik 

Het waterverbruik, dat vooral afkomstig is van sanitaire 
voorzieningen, testruimtes en productie, blijft relatief 
verminderen. 

Dit komt doordat we steeds meer regenwater 
gebruiken, de sanitaire voorzieningen geleidelijk 
verbeteren, voortdurend acties ondernemen om 
het waterverbruik te verminderen en nieuwe 
technologieën gebruiken in onze testfaciliteiten, die 
geen water meer verbruiken.

Voetnoot: Deze resultaten zijn gebaseerd op de volgende sub-KPI's: 

sanitaire voorzieningen, testruimtes, productie.

Afvoer van afval
Ondanks de pogingen van Daikin Europe N.V. is 
het niet gelukt om het afvalverminderingsdoel 
voor 2019 te bereiken. Dit komt voornamelijk 
doordat assemblageactiviteiten, die voorheen 
elders plaatsvonden, nu binnen de fabrieken zelf 
plaatsvinden.

Een van de acties die we hebben genomen om de 
hoeveelheid afval te verminderen, is pallets uit de 
fabrieken door te verkopen aan een lokale handelaar 
die de pallets hergebruikt.

Voetnoot: Deze resultaten zijn gebaseerd op de volgende sub-KPI's: 

metalen, hout, overige.

Wist u dat de wereldwijde nettoverkoop van Daikin 
verdrievoudigde tussen 2005 en 2018 terwijl de totale 
CO2-uitstoot van de Daikin fabrieken daalde met 75%? 
Wilt u meer weten over de resultaten van 
onze andere fabrieken? Bekijk ons wereldwijde 
duurzaamheidsrapport www.daikin.com/csr/report
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Groene inkooprichtlijnen
11e editie

Daikin groep
Juni 2020 – herziene editie

Rotex GE

  18%
  64%
  18%
  0%
  0%

  Uitstekend

  Huidige status goed, maar onder doorlopend toezicht

  Samenwerking blijft doorgaan, maar verbeteringen zijn nodig

  Geen nieuwe projecten toegewezen

  Verdere samenwerking niet mogelijk

Inkoop
Duurzame inkoop is een essentieel onderdeel van Daikin's inkoopstrategie. 

Daikin spoort leveranciers actief aan om de milieuverantwoordelijkheid te delen en bij ieder stap oog te 
hebben voor duurzaamheid.

Groene inkooprichtlijnen vereisen dat leveranciers:

 › Actief naar ISO 14001-certificering toewerken

 › Zich houden aan alle huidige Europese milieuwetgevingen en richtlijnen

 › In de afgelopen twee jaar geen milieuwetten hebben overtreden

 › Milieubewust omgaan met chemische stoffen

 › Bepaalde chemische stoffen vermijden (zoals cadmium, lood, asbest etc.)

 › Ecologisch verantwoorde verpakkings- en ontwerprichtlijnen volgen

De jaarlijkse evaluatie van groene inkoop bij Daikin Europe N.V. toont aan dat 98% van de belangrijkste 
leveranciers van de Daikin Europe N.V. fabriek en 82% van de belangrijkste leveranciers van Rotex goed/
uitstekend scoorde.

  11%
  87%
  2%
  0%
  0%

Daikin Europe N.V. 

Groene inkooprichtlijnen van 
de Daikin groep
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CO2 uitstoot (kg) per verkoopvolume (m³)

Daikin werkt hard om de milieu-impact van zijn logistieke processen te minimaliseren. 
Een van de grootste uitdagingen voor Daikin Europe N.V. is om de CO

2
-uitstoot van transport te 

verminderen en zo CO
2
 te besparen.

SUPPLY CHAIN & LOGISTIEK

In 2019 werd een aanmerkelijke afname in de CO
2
-uitstoot van transport gerealiseerd.

Dit komt door de volgende stappen die we hebben genomen:

1. Het efficiënter laden van trucks: op verschillende locaties werden projecten gestart om het laden van onze 
trucks efficiënter te maken. 

2. Meer transport over zee: in 2019 werden meer goederen over zee vervoerd in plaats van over de weg. 

3. Minder dubbele transfers: Daikin Europe N.V. streeft ernaar om slechts één magazijn te hebben tussen de 
fabriek en de klant. Iedere afwijking van dit principe wordt geregistreerd met de KPI 'dubbele transfers' 
(foutscore, toont extra transfers tussen magazijnen). In 2019 behaalde Daikin Europe N.V. deze KPI met een 
score van 6,6% (5,8% onder het doel).
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Wist u dat er internationale 
evaluatiemethoden voor 
gebouwen bestaan, bekend 
als BREEAM en LEED? Met 
deze methodes worden 
duurzaamheidsscores 
berekend op basis van 
verschillende criteria. 
Daarbij bestaan er ook nog 
verscheidene nationale 
certificeringsprogramma's 
voor gebouwen, zoals 
DGNB in Duitsland en 
CasaClima in Italië. Op de 
volgende pagina's vindt u 
verschillende voorbeelden 
van gecertificeerde 
bouwprojecten.

Daikin België levert alles-in-een-
oplossing aan supermarktketen

Een supermarktketen in België was op zoek naar een 
milieuvriendelijke alles-in-een-oplossing voor zijn 
verwarmings- en koelbehoeften. Bij de aanvraag werd 
specifiek aangegeven dat de oplossing hfk-vrij moest zijn, 
een mogelijkheid tot warmteterugwinning moest bieden 
en stil genoeg moest zijn voor toepassing in stadscentra. 

Het voorstel van Daikin België bestond uit een compleet 
koel-, verwarmings- en terugwinsysteem in een enkele 
BOX (container). Deze BOX bevat een water/water-
waterpomp (R1234ZE), een buffertank, een droogkoeler, 
expansievaten en isolatie. Door het ontwerp van de BOX 
was het geluidsniveau op locatie bijna 9 dB(A) lager dan 
bij een conventionele oplossing.

duurzame steden
Daikin's bijdrage aan

Daikin streeft ernaar om waarde te creëren voor steden door onze focus te verleggen 
van de levenscyclus van onze apparatuur naar de levenscycli van hele gebouwen 
en steden. Ons doel is om gebouwen en steden energiezuiniger en duurzamer te 
maken. Dit zijn enkele voorbeelden van projecten in Europa waar Daikin's koel-, 
verwarmings- en vriesoplossingen bijdragen aan duurzame gebouwen en steden.

Daikin Nederland werkt samen met Brontechnologie om de 
toepassing van ATES-systemen in de markt te stimuleren.

ATES staat voor Aquifer Thermal Energy Storage. In de zomer koelt koud grondwater een 
gebouw af en wordt warmte uit het gebouw opgeslagen in de grond. 's Winters verwarmt 
een warmtepomp het gebouw weer met warm grondwater. Dit systeem zorgt voor een 
hoge seizoensredementverhouding. Daarbij is de terugverdientijd kort en is er weinig 
visuele of geluidsimpact. 

Daikin Nederland heeft zich met samen met Brontechnologie verenigd in de EnergyHUB, 
met als doel om van warmtepompleverancier uit te groeien tot leverancier van 
totaaloplossingen. 
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Daikin's bijdrage aan

Daikin Middle East & Daikin Romania werken tijdens de Solar 
Decathlon in Dubai samen met universiteiten

De Solar Decathlon is een internationale wedstrijd waarin universiteiten uit alle 
hoeken van de wereld samenkomen om een huis te ontwerpen dat aangesloten is 
op het net en op zonnekracht draait. In de laatste fase van de competitie bouwen 
de teams hun huizen in een openbaar expogebied terwijl ze tegelijkertijd meedoen 
aan verscheidene wedstrijden. De Solar Decathlon werd in 2018 in Dubai gehouden. 
Daikin Middle East en Daikin Romania werkten samen met verschillende universiteiten 
om ze te helpen een keuze te maken voor de meest efficiënte systemen voor koeling, 
comfort en laag energieverbruik, zoals de Daikin High Ambient wandgemonteerde 
Split inverter op basis van R-32.

7 van de 15 deelnemende teams gebruikten oplossingen van Daikin. Team EFdeN, het 
Roemeense team dat het huis op de foto heeft gebouwd, eindigde op de vierde plaats.

Gecertificeerd bouwen met Daikin Germany

Certificering van duurzame bouwprocessen wordt steeds belangrijker.

In Duitsland is het certificeringsprogramma van de German Sustainable Building Council (DGNB System - DGNB 
= Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) marktleider op dit gebied. Het DGNB System is verantwoordelijk 
voor meer dan 80% van de certificeringen in de nieuwbouwsector en meer dan 64% in de 
renovatiesector. 

Omdat de klant het beste geholpen is met een goede begeleiding door het 
certificeringsproces, is Daikin Duitsland in 2015 lid geworden van DGNB. Sinds 2019 is er ook 
een gecertificeerde DGNB-auditor intern bij Daikin actief. Deze legt klanten uit hoe Daikin 
apparatuur geïntegreerd kan worden in duurzame gebouwen. 

Een voorbeeld van een DNGB-gecertificeerd gebouw is het SEGRO Logistics 
Park in Bischofsheim, dat volledig in overeenstemming met de Duitse 
Energiebesparingsrichtlijnen werd gebouwd en DGNB Gold gecertificeerd is. Het 
magazijn van ongeveer 20.000 m2, dat wordt gebruikt om gebak op te slaan, wordt 
gekoeld door 32 Split airconditioningssystemen van Daikin. Het gebouw kenmerkt zich 
door het gebruik van alternatieve materialen en een schone energiebalans.

Daikin Greece deed mee aan het LEED Platinum project in Athene

Al vanaf het begin waren de verwachtingen voor het nieuwe hoofdkantoor van 
MYTILINAIOS in Athene hooggespannen. Dit gebouw in een voorstad van Athene 
zou qua ontwerp een schoolvoorbeeld worden van ambitieuze functionaliteit 
en esthetiek. Het oppervlak van 8.000 vierkante meter ontving in maart van 
2019 de LEED Platinum onderscheiding, de hoogste LEED score voor een 
nieuwbouwproject in het land. Om dit te bereiken, heeft een team van ingenieurs 
en consultants van Daikin Greece samen met de eigenaar verschillende strategieën 
toegepast om het energie- en waterrendement te maximaliseren en een gezonde 
werkomgeving tot stand te brengen. Tegelijkertijd slaagden ze erin de milieu-
impact en de bedrijfskosten te verlagen. Dit werd mede mogelijk door een passief 
ontwerp met thermisch glas, een HVAC-systeem voorzien van verschillende 
upgrades (Daikin watergekoelde warmtepompen en luchtbehandelingskasten met 
hoog rendement) en een strenge focus op het gebruik van duurzame materialen. 
Met een score van 82 op de LEED-scorecard legt het 'Artemidos 8 Building' de lat 
voor de snelgroeiende markt voor duurzame gebouwen hoog. 
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Eerste toepassing van koudwatermachines 
in het VK met Daikin Bluevolution-
technologie op basis van R-32

De eerste koudwatermachines in het VK met R-32, onderdeel 
van Daikin's Bluevolution technologie, werden geïnstalleerd 
bij Astor house, een kantoorgebouw in Newbury. Deze 
EWAT-B systemen verbeteren het seizoensrendement met 
10% vergeleken met de voorgaande serie op basis van 
R-410A. Onder nominale omstandigheden zijn deze systemen 
geschikt voor koeltoepassingen zonder verwarming en voor 
warmteterugwinningstoepassingen  
met een koelvermogen  
van 80 kW tot 700 kW. 

duurzame steden
Daikin's bijdrage aan

Daikin UK steunt project met hybride 
systemen in Zuid-Wales

Het Freedom Project is een initiatief in Zuid-Wales waarbij 
75 hybridesystemen bestaande uit een combinatie van 
luchtwarmtepompen en hoogrendementsketels in 
woonhuizen geïnstalleerd zijn. Het project toont aan dat 
een hybride verwarmingssysteem aanzienlijke besparingen 
in het elektriciteitsnet kan opleveren omdat er minder 
geïnvesteerd hoeft te worden in dure energieopwekking en 
netwerkinfrastructuur om te voldoen aan de onregelmatige 
maar hoge pieken in de vraag. 

Daikin was een van de deelnemende 
warmtepompfabrikanten, met een unieke geïntegreerde 
hybride warmtepompoplossing.

Eerste Daikin CO2-koelsysteem geïnstalleerd in Frankrijk

Biocoop, marktleidend distributeur van biologisch voedsel, besloot om een nieuw 
slachthuis en laboratorium voor de verwerking van vleeswaren te openen in het 
zuidwesten van Frankrijk en was op zoek naar een koel-/vriesoplossing.
 
Ondanks de hogere systeem- en installatiekosten ten opzichte van een traditioneel systeem koos Biocoop er, geheel in lijn met de 
eigen duurzame ontwikkelingsfilosofie, voor om CO

2
 als koudemiddel te gebruiken. Dit natuurlijke koudemiddel heeft een lagere 

ecologische impact dan traditionele koudemiddelen. Daikin heeft Biocoop voorzien van een Tewis/Daikin koel-/vriesoplossing die 
voldeed aan de vereisten van het nieuwe laboratorium. De veiligheid werd gegarandeerd door aanvullende CO

2
-lekdetectoren toe te 

voegen.

"We zijn er trots op om Daikin te steunen met deze eerste installatie van een transkritisch CO
2
-koelsysteem. 

We hebben altijd vertrouwen gehad in hun technologieën en hun ingenieurs slagen er altijd in om oplossingen te vinden voor iedere 
omgeving," aldus de vertegenwoordiger van Biocoop.
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Action werkt samen met Daikin om koudemiddelen te recyclen en hergebruiken

Action is een snelgroeiende non-food discountwinkelketen waarvan de hoofdvestiging in Nederland staat. Het bedrijf heeft zich tot 
doel gesteld om de milieu-impact zo laag mogelijk te houden. In het kader daarvan heeft het bedrijf besloten om samen met Daikin 
een project op te zetten voor het terugwinnen en hergebruiken van koudemiddelen uit gerenoveerde panden.

Gedurende het eerste halfjaar van 2019 verzamelden Action en Daikin R-410A uit oude installaties in 12 panden die werden 
gerenoveerd. Het equivalente totale volume ingezameld koudemiddel werd vervolgens hergebruikt in 10 nieuwe Action-panden 
verspreid over heel Europa. Action was hierdoor verzekerd van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het teruggewonnen 
koudemiddel. Het valt binnen de AHRI700-normen en is 
kwalitatief gelijk aan nieuw koudemiddel. 

Daikin's bijdrage aan

Daikin Italy draagt bij aan de eerste 
CasaClima Gold-certificering voor 
een bijna-energieneutrale winkel in 
Genua

De winkel NaturaSì in Genua, die in maart 2019 
zijn deuren opende, heeft de Gold-klasse behaald 
in het CasaClima-certificeringsprogramma. Bij het 
ontwerp van de winkel lag de nadruk op volledige 
thermische isolatie, maximale energiezuinigheid van 
systemen en het gebruik van hernieuwbare energie.  
Het gemiddelde energieverbruik van huizen en 
winkels in Italië bedraagt 180 kWh per vierkante 
meter per jaar. Het energieverbruik van de NaturaSì 
winkel ligt daar ver onder, met slechts 5 kWh per 
vierkante meter per jaar.

In de winkel werd een Daikin Conveni-Pack 
met R-410A koudemiddel geïnstalleerd die 
het hele jaar door comfort garandeert dankzij 
een van stille werking, ingebouwde hoge- en 
lagetemperatuurkoeling, airconditioning en 
warmteterugwinning. Vooral dit laatste levert een 
aanzienlijke besparing op. Aangezien de restwarmte 
van het koelsysteem naar de 
airconditioningssystemen in de 
winkel kan worden gestuurd, is 
het comfort in de winkel hoog, 
zonder dat daar extra kosten 
aan verbonden zijn.

Daikin Turkey draagt bij aan  
project met LEED Gold-score in Istanbul

Het Selenium Retro-project in Istanbul, dat werd gebouwd 
door Aşçıoğlu Construction, bestaat uit twee torens van 
18 verdiepingen, woningbouw en kantoorgebouwen. Het 
project werd beloond met een Gold-onderscheiding volgens 
de LEED-evaluatiemethode. Daikin Turkey werd ingeschakeld 
als oplossingspartner voor het project en adviseerde in het 
planningsproces van het project over de selectie en installatie 
van de apparatuur.

Door VRV technologie van Daikin te gebruiken, werd er 
voldaan aan de energiecriteria van LEED. Deze technologie 
levert een hoog rendement, lage geluidswaarden, 
een laag energieverbruik, thermisch comfort en 
bewakingsmogelijkheden door het gebruik van 
de iTouch Manager.
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Aftersales, 

Daikin zet zich in om de airconditioning-, verwarmings- en koelindustrie duurzamer te maken door te 
investeren in het terugwinnen en hergebruiken van koudemiddelen. Op de lange termijn zal dit de 
beschikbaarheid van hfk's voor de installatie en het onderhoud van HVAC&R-systemen ten goede komen.

In de lente van 2019 lanceerde Daikin een nieuw initiatief waarin het bedrijf het principe van toegepast 
gecertificeerd teruggewonnen koudemiddel introduceerde. Hiermee biedt Daikin klanten een nieuwe 
manier om de milieu-impact van airconditioningsystemen verder te verminderen.

De cirkel rond maken

terugwinning en hergebruik

Wist u dat u het hergebruik van koudemiddel 
stimuleert en ieder jaar helpt te voorkomen dat meer 
dan 150.000 kg nieuw gas wordt geproduceerd 
als u kiest voor een systeem dat teruggewonnen 
koudemiddel toegewezen gekregen heeft? 

20

Extern gecertificeerde kwaliteit
Teruggewonnen koudemiddel wordt beoordeeld door een 
onafhankelijk laboratorium, voldoet aan de AHRI700-standaard en is 
daarom kwalitatief hetzelfde als nieuw koudemiddel.

Teruggewonnen en gerecycled binnen Europa
Onder 'teruggewonnen' verstaan we koudemiddel dat op 
hoogwaardige wijze en in overeenstemming met de bepalingen 
in de F-gassenverordening is geregenereerd. Dit houdt in dat 
teruggewonnen koudemiddel buiten de quota valt die worden 
gesteld door de F-gassenverordening.

Het terugwinnen van R-410A is 
slechts het begin
Er is zoveel R-410A beschikbaar in bestaande installaties. 
Helpt u ons in ons streven om deze circulaire economie te 
scheppen? Nu voor R-410A, en in de toekomst voor andere 
koudemiddelen?

Gecertificeerde toegewezen 
hoeveelheid
In de fabriek van Daikin Europe wordt gebruik gemaakt van 
zowel nieuw geproduceerd als gerecycled koudemiddel. Met 
een auditingproces zorgen we ervoor dat het teruggewonnen 
koudemiddel administratief wordt toegewezen aan de 
fabrieksvulling van onze VRV IV+  
en Mini VRV systemen.
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Teruggewonnen koudemiddel wordt op dit moment toegewezen aan Daikin's Mini-VRV en VRV IV+ aanbod 
met warmteterugwinning op basis van R-410A, evenals in Daikin koudwatermachines op basis van R134a. 
Dit unieke Daikin initiatief verzekert klanten van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het teruggewonnen 
koudemiddel.

 ›  Op al onze locaties wordt gebruikgemaakt van een mengsel van gerecycled en nieuw koudemiddel.
 ›  Alle systemen worden gevuld met dit mengsel van gerecycled en nieuw koudemiddel.
 ›  Een onafhankelijk auditproces verzekert dat het teruggewonnen koudemiddel wordt toegewezen 

aan de fabrieksvulling van de VRV IV+ serie met warmteterugwinning en de VRV IV S serie, die worden 
geproduceerd in onze fabriek in Oostende.

Hoe werkt het?

terugwinning en hergebruik

Apparatuur 
ontwikkelen en 

produceren

Geen algemeen verbod op koudemiddel, maar voor sommige toepassingen gelden GWP-beperkingen

Uitdagingen voor Daikin bij het bereiken van een duurzame 
levenscyclus van koudemiddel en apparatuur

Behalve de keuze van een koudemiddel is ook het 
beheer van koudemiddel gedurende de levensduur, 
waaronder de mogelijkheid tot terugwinning van 
de stof, van belang. En hoewel we als Daikin volledig 
achter het Kigali-verdrag en het streven om het 
gebruik van hfk's in CO

2
-equivalent af te bouwen staan, 

is het GWP niet de enige waarde op basis waarvan 
koudemiddelen worden beoordeeld,  

zelfs niet binnen het Kigali-kader. Er is een uitgebreide 
aanpak noodzakelijk waarbij ook de mogelijkheid 
tot lekkagepreventie, terugwinning en recycling van 
het middel getoetst worden. We zullen daarnaast 
de energie-efficiëntie van al onze producten blijven 
verbeteren om zo de milieuvoetafdruk van de 
producten te verlagen.

Acties en doelen voor koudemiddel

Rol van koudemiddelfabrikant
Daikin streeft ernaar verschillende 
koudemiddelen te gebruiken en 
aan te bieden die aan verschillende 
behoeften voldoen om zo de 
klimaatregel-, verwarmings- en 
koelsector te verduurzamen.

Samenwerking met andere 
belanghebbenden 
Daikin blijft samenwerken met andere 
belanghebbenden om een duurzame 
klimaatregel-, verwarmings- en koelsector 
te verwezenlijken.

Rol van fabrikant van apparatuur
Daikin zal ernaar blijven streven om 
de energiezuinigheid van apparatuur 
en systemen te verbeteren en voor 
elke specifieke toepassing de beste 
koudemiddelen blijven selecteren.

1
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Koudemiddelen 
ontwikkelen en 

produceren

Apparatuur en 
koudemiddelen 

terugwinnen
Gebruiken

Koudemiddelen 
vernietigen

Koudemiddelen 
recyclen

Installeren

Onderhoud

  Transitie naar koudemiddel met een lager GWP
  Koudemiddelen ontwikkelen die zijn afgestemd op een specifieke toepassing

CO
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  De hoeveelheid koudemiddelvulling verlagen
  Lekkage verder beperken

  Koudemiddel terugwinnen, hergebruiken en recyclen

De milieu-impact van 
koudemiddel beperken

Brede benadering van de afbouwregeling voor 
CO

2
-equivalent verbruik 

Levenscyclus van 
koudemiddel en 

apparatuur

Conform Daikin's koudemiddelbeleid (openbaar sinds 2015)

Lees meer informatie over Daikin's initiatieven om bij te dragen aan een 
circulaire economie op  www.daikin.nl/building-a-circular-economy.
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Het gerecycled koudemiddel 

wordt 100% toegewezen aan de 

VRV IV+ heat recovery en  

Mini-VRV S-series systemen

Nieuw

Gemengd

Gerecycled

In onze fabriek wordt een mix 

gemaakt van gerecycled en nieuw 

geproduceerd koudemiddel

Deze mix van gerecycled en nieuw 

geproduceerd koudemiddel wordt gebruikt bij 

de vulling van onze systemen

Audit en externe 

certificering
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Daikin's andere  

programma's en 
prestaties

Daikin Europe stimuleert de biodiversiteit op locatie en daarbuiten
Daikin Europe wil zowel op onze eigen locaties als daarbuiten een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De afgelopen jaren heeft Daikin 
geïnvesteerd in het aantrekken van torenvalken door nestkasten te plaatsen. Dit jaar zijn er twee nieuwe projecten van start gegaan: het 
aanleggen van een milieuvriendelijke berm en de bouw van een insectenhotel bij de toegangspoort van het terrein. 

De berm bestaat uit inheemse boom- en struiksoorten zoals de geoorde wilg en de meidoorn. Dit project ondersteunt en vergroot de 
biodiversiteit en trekt verschillende soorten vogels en insecten aan. Het doel van het insectenhotel is hetzelfde, alleen wordt hier vooral 
gebruik van gemaakt door solitaire bijen.

Daarbij heeft Daikin Europe in maart 2019 een 
boomplantevenement georganiseerd. Medewerkers en 
hun familieleden konden meedoen en voor wat meer 
groen zorgen in Oostende.

Daikin Turkey wint prijs voor 
bijdragen aan training van 
eindgebruikers
Elk jaar organiseert het Turkse ministerie van Milieu en Verstedelijking 
een evenement dat 'the Ozone Panel' heet. Dit jaar vond het evenement 
in Istanbul plaats. Het thema was 'Energiezuinigheid'. Daikin Turkey was 
daarbij aanwezig een ontving een prijs voor zijn vele bijdragen aan 
trainingen voor eindgebruikers.

Eerste prijs voor VRV 
IV+ met toegepast 
gecertificeerd 
teruggewonnen 
koudemiddel bij  
de HVR Awards 
In het najaar van 2019 won Daikin's VRV IV+ met 
toegepast gecertificeerd 
teruggewonnen 
koudemiddel de eerste 
prijs bij de HVR Awards in 
het VK.  
Het systeem won in 
de categorie Product 
van het jaar voor de 
commerciële industrie. 
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Certificering
Daikin Europe N.V wordt erkend als een goed bestuurde 
onderneming die zich inzet om het milieu te beschermen. 

Onze ISO-certificeringen en het duurzaamheidscharter zijn het 
bewijs van dit voortdurende streven.

ISO 14001: 2015 
Milieumanagement

ISO14001 is de breedst 
erkende norm voor 
milieumanagementsystemen ter 
wereld. Certificering volgens deze 
norm toont aan dat een bedrijf 
ernaar streeft om de milieu-
impact van zijn bedrijfsactiviteiten 
te beheersen. Daikin Industries 
Ltd behaalde zijn eerste 
ISO 14001-certificering in 1996, 
gevolgd door Daikin Europe N.V. 
in 1998. In de afgelopen paar jaren 
hebben verschillende partners en 
productiefaciliteiten dit voorbeeld 
gevolgd. De huidige certificering 
van Daikin Europe N.V. is geldig tot 
maart 2022.

Ga voor meer informatie over het 
milieubeleid en de doelen van 
Daikin Europe naar  
www.daikin.eu/en_us/about/
environmental-responsibility.html.

ISO 50001: 2011 
Energiemanagement

ISO 50001 is de internationale 
norm die organisaties helpt om 
de systemen en processen in te 
richten die nodig zijn om hun 
energiezuinigheid, -gebruik en 
-verbruik te beheren. De norm is 
gericht op het verminderen van 
de milieu-impact, CO2-uitstoot en 
energiekosten op de werkvloer.

De kern van ISO 50001 is het 
opzetten en toepassen van een 
energiemanagementsysteem 
(EnMS) dat energiebeheer en 
-besparingsdoelen vaststelt en 
systemen en processen definieert 
om te verzekeren dat deze doelen 
worden behaald. De huidige 
certificering van Daikin Europe N.V. 
is geldig tot maart 2022.

Ga voor meer informatie over het 
milieubeleid en de doelen van 
Daikin Europe naar  
www.daikin.eu/en_us/about/
environmental-responsibility.html.

VOKA Charter Duurzaam 
Ondernemen

Het West-Vlaamse Charter 
Duurzaam Ondernemen is 
erop gericht om bedrijven met 
vestigingen in België te helpen 
hun prestaties op maatschappelijk, 
economisch en milieugebied te 
verbeteren. Door het handvest 
te tekenen, geven bedrijven aan 
dat ze zich proactief inzetten 
voor het bereiken van de 
jaarlijks gedefinieerde doelen 
en acties die in tien thema's zijn 
ingedeeld. Enkele hiervan zijn: 
verstandig gebruik van energie, 
mensvriendelijk functioneren, 
communicatie en dialoog, en 
duurzame inkoop. Deelname is 
vrijwillig. 
Na 16 jaar deelname volgt Daikin 
Europe N.V. nog steeds het charter. 
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This is to certify that the Management System of:

Daikin Europe N.V.
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

has been approved by LRQA to the following standards:

 ISO 14001:2015 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Issued by: Lloyd's Register EMEA

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the 
locations applicable to this approval are listed.

Current issue date: 2 March 2019
Expiry date: 1 March 2022
Certificate identity number: 10176289

Original approval(s):
ISO 14001 – 17 February 1998

Approval number(s): ISO 14001 – 0016568 

The scope of this approval is applicable to:
Development, manufacturing, sales, technical support and customer service related to heat pumps, 

aircondioners, applied systems and refrigeration units.
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This is to certify that the Management System of:

Daikin Europe N.V.
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

has been approved by LRQA to the following standards:

 ISO 50001:2011 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Issued by: Lloyd's Register EMEA

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Current issue date: 2 March 2019
Expiry date: 1 March 2022
Certificate identity number: 10176291

Original approval(s):
ISO 50001 – 14 January 2015

Approval number(s): ISO 50001 – 00019167 

The scope of this approval is applicable to:
Development of production processes, manufacturing, sales and technical support related to heat pumps, 

airconditioners, applied systems and refrigeration units.



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting 

voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met de 

grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete 

garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 

geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie 

en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 

zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk 

iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste 

betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de 

interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht 

van Daikin. 

 

Gedrukt op chloorarm papier. 

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.
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Wilt u meer weten over Daikin's wereldwijde 
duurzaamheidsinitiatieven?  
Bezoek onze website: www.daikin.com/csr/report.
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