
Verscheidene van onze camionettes en 
vrachtwagens rijden op CNG of LPG. Er 
zitten ook wat plug-in hybrides bij, maar 
onze strategie is dat we uiteindelijk naar 100% 
elektrisch evolueren. Momenteel hebben 
we drie mensen op onze R&D-afdeling 
die hiermee bezig zijn: onderzoek, testen, 
gesprekken met leveranciers. Dat zorgt 
natuurlijk voor financiële uitdagingen, maar ik 
geloof vast dat die op termijn zullen renderen.
Daarnaast hebben we dochteronderneming 
Citydepot geïntegreerd. Citydepot bouwt rond 
een aantal grote en middelgrote steden in elke 
provincie (nog niet in Luxemburg) een hub, 
waar we de bestellingen met vrachtwagens 
en camionettes heenbrengen. Van daaruit 
worden de binnensteden bediend met kleinere 
en meer milieuvriendelijke voertuigen die 
op CNG (aardgas) rijden, of met onze fietsen 
en elektrische voertuigen. Dus minder 
zwaar vervoer en minder vervuiling in de 
steden. Citydepot is er overigens niet alleen 
voor bpost, maar bedient ook alle andere 
leveranciers en transporteurs die daar om 
vragen.

Ondanks de toename van ons transport, 
willen we tegen 2020 een vermindering met 
45% van onze koolstofuitstoot, ten opzichte 
van 2007. Hiervoor werken we samen met 
CO2Logic.”

Voor de salariswagens van 
kantoormedewerkers heeft bpost nog geen 
strak beleid voor elektrische salariswagens, 
maar de medewerkers worden aangemoedigd 
om alternatieve vormen van woon-
werkvervoer te kiezen (trein, tram, bus en fiets) 
en als het niet anders kan om wagens te kiezen 
met een zo klein mogelijke uitstoot.

Sociaal en ecologisch
Een duurzaamheidsbeleid dat zich toespitst 
op de kernactiviteiten van een bedrijf is mooi, 
maar een echte MVO-houding leidt tot een 
bredere blik. 

Thibault d’Ursel: “Wat onze eigen medewerkers 
betreft, hebben we programma’s opgezet rond 
inclusie en diversiteit, in samenwerking met 
partners uit de sociale sector. We zoeken ook 
permanent naar een grotere werktevredenheid 
bij onze medewerkers.

Toen we merkten dat bijvoorbeeld bij ons 
poetspersoneel veel mensen niet voldoende 
konden lezen, is daar het idee uit gegroeid om 
alfabetiseringsprogramma’s te steunen. Zo gaat 
een deel van de opbrengst van de verkoop van 
de kerstpostzegels naar het bpost Fonds voor 
Alfabetisering. Daarmee ondersteunen we 
organisaties en projecten die ongeletterdheid 
tegengaan. Het Fonds wordt door de Koning 
Boudewijnstichting beheerd. Met een ander 
project ondersteunen we laaggeschoolde 
medewerkers om hun diploma secundair 
onderwijs te halen. Vorig jaar zijn er zo 243 
geslaagd.”

Naast het Fonds voor Alfabetisering, 
organiseert bpost een programma om 6- tot 
12-jarigen te stimuleren om te schrijven. 
Daartoe staan op de website van bpost 
verschillende hulpmiddelen voor leerkrachten 
ter beschikking. Dit leidt onder meer tot 
300.000 sinterklaasbrieven die jaarlijks 
geschreven worden. Bpost zet medewerkers in 
om die te beantwoorden.

Personeelsleden van het bedrijf die zich 
vrijwillig inzetten voor sociale, culturele, 
maatschappelijke of ecologische projecten, 
krijgen een pluim via het Star4U programma. 
De uitgekozen projecten sluiten nauw aan bij 
de waarden van bpost: sociale dienst, zorg, 
cultuur, ontwikkelingshulp, sport, natuur 
en milieu. Een jury van bpost-medewerkers 
en onafhankelijke experten evalueert de 
verdiensten van de projecten jaarlijks. Tenslotte 
sponsort bpost een aantal sociale doelen, 
zoals Child Focus, Artsen zonder Grenzen, 
Consortium 12-12…

Bij de overgang van overheidsbedrijf De Post 
naar de commerciële marktspeler bpost, 
hoorden heel wat efficiëntieverbeteringen. 
Indertijd kwam er nogal wat kritiek op het feit 
dat ‘de facteur’ daardoor geen sociaal contact 
meer zou hebben met ouderen en mensen die 
in sociaal isolement leefden. Dat gebeurde 

vroeger bijvoorbeeld bij het rondbrengen van 
de pensioenbrieven. Die dienst (hij heet nu 
bclose) heeft bpost nu in een andere vorm terug 
ingevoerd in samenwerking met OCMW’s. 
De postbode gaat langs met een vragenlijst bij 
mensen waarvan de OCMW’s vermoeden dat 
ze extra hulp van de desbetreffende diensten 
kunnen gebruiken .

Thibault d’Ursel: “Ook onze 
milieudoelstellingen gaan verder dan papier, 
afvalbeheer en ons wagenpark. Zo installeerden 
we voor 2,45 MWp zonnepanelen en komt 
onze aangekochte elektriciteit voor 100% 
uit hernieuwbare bronnen. We proberen 
overigens ons uitgebreide en vaak verouderde 
gebouwenpark te vergroenen door efficiëntere 
verlichting en isolatie. En dat gaat over 
ongeveer 880 gebouwen, goed voor meer 
dan 953.450 m², alleen al in België. We 
trachten daar alvast om ons energieverbruik 
voor verlichting te halveren via relighting-
programma’s.” 

SDG’s en internationale programma’s
Verschillende internationale rapporterings- 
en evaluatiesystemen rond MVO zijn een 
onderdeel van de inspanningen van bpost: UN 
Global Compact, EcoVadis, het Science Based 
Targets Initiative, Global Reporting Initiative 
(GRI). Maar zijn de SDG’s nuttig geweest in het 
sturen van de duurzaamheidsinspanningen?

Thibault d’Ursel: “Ons duurzaamheidsbeleid 
is opgestart in 2011, een jaar waarin er heel 
wat veranderd is voor bpost en we veel 
persaandacht kregen. We hadden de SDG’s 
dus niet nodig om met duurzaamheid bezig te 
zijn. Maar ze zijn wel een fantastische nieuwe 
kapstok om na te gaan welke positieve impact 
onze inspanningen hebben op wereldwijd 
gedeelde duurzaamheidsthema’s.

De laatste jaren is er heel wat verschoven. Zo 
was er de nieuwe EU-regelgeving die oplegt 

Thibault d’Ursel: “De SDG’s 
zijn een fantastische nieuwe 

kapstok om na te gaan 
welke positieve impact 

onze inspanningen hebben 
op wereldwijd gedeelde 
duurzaamheidsthema’s”

Op de corporate website van bpost staat te 
lezen: ‘Onze ambitie is om duurzaamheid 
te verankeren in onze bedrijfsprocessen 
en bedrijfscultuur, om zo onze missie 
van duurzame groei waar te maken 
en erkenning te verkrijgen bij onze 
stakeholders (klanten, aandeelhouders, 
overheid, werknemers, leveranciers, 
vakbonden, ngo’s) als een sterk 
maatschappelijk verantwoordelijk bedrijf.
Als een bedrijf dat sterk verankerd is in de 
maatschappij, zijn we ook een rolmodel en 
willen we dat onze klanten weten dat hun 
brieven en pakjes op een verantwoordelijke 
manier worden verzonden’.

De traditionele 3 ‘P’s (people, planet, 
profit) vullen ze bij bpost op een wat 
alternatieve manier in: people, planet, 

proximity.

Van papier naar vervoer
Dat is niet altijd zo geweest. Oorspronkelijk 
had bpost immers nog een vierde ‘P’: paper.
 
Thibault d’Ursel, Global Head of Sustainability: 
“Dat laatste is vandaag veel minder een issue. 
Papier is hernieuwbaar, wordt gerecycleerd 
en er zijn labels die duurzaam bosbeheer 
garanderen. 99% van ons papier en karton 
is ofwel gerecycleerd ofwel gelabeld door 
FSC of PEFC. Ook al onze postzegels dragen 
het FSC-label. Daarnaast wordt 37% van 
ons afval gebruikt voor energiewinning, 
en 62% van het papier en karton wordt 
gerecycleerd. Maar doordat we steeds minder 
een brievenbesteldienst zijn en steeds meer 
een pakjesdienst, is onze grote uitdaging ons 
vervoerspark.” 

De postdiensten leiden inderdaad tot 
rondrijden, voor een deel met fietsen, maar 
voor een groter deel met auto’s. Hoe ga je zoiets 
ecologisch optimaliseren?

Thibault d’Ursel: “Via verschillende 
maatregelen. Omdat we niet van 

vandaag op morgen kunnen overschakelen 
naar 100% elektrische voertuigen, zijn we 
alvast begonnen met in onze opleidingen voor 
postbodes een luik ecodriving op te nemen. Ook 
controleren we regelmatig de bandenspanning 
van de wagens. Zo krijgen we al 10 tot 15% 
brandstofbesparing. In 93 van onze wagens 
installeerden we intussen dataloggers, die 
aangeven wanneer de postbode te veel verbruikt, 
zoals bij te snel optrekken. Maar we zijn er nog 
niet, want we hebben 7.828 bestelwagens, 1.144 
bromfietsen en 546 vrachtwagens.

Onze ‘last mile’ voertuigen zijn vaak nog 
brommertjes. Die vervangen we stelselmatig 
door elektrische fietsen, specifieke elektrische 
driewielers met een groter laadvermogen en 
kleine elektrische bestelwagentjes. Anderzijds 
kunnen we met onze fietsen niet zo veel pakjes 
meegeven. Noodgedwongen moeten we dus 
naar grotere vrachtcapaciteit. Momenteel zetten 
we voor die laatste kilometers zowat 38% fietsen 
en elektrische voertuigen in. In 2017 hebben we 
313 elektrische voertuigen gekocht. We werken 
zo verder naar een totale vergroening van onze 
vloot.

Sustainable Developmens Goals 
in de Belgische bedrijven
Bpost duurzaamste postbedrijf 
ter wereld

Tekst: Peter Thoelen 
Beeld: bpost
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dat er naast de financiële rapportage, ook 
gerapporteerd wordt over niet-financiële zaken 
zoals MVO. Die is in ons land vrij snel omgezet 
in Belgische regelgeving. Als we niet voorbereid 
geweest zouden zijn, waren we daarmee 
nooit op tijd klaar geweest. Nu voldoen we 
aan verschillende internationale standaarden 
en werken we ook samen met verscheidene 
organisaties en netwerken rond duurzaamheid. 

Duurzaamheid is geïntegreerd in alles wat 
we doen. Zo sloot bpost in oktober 2017 
een innovatieve overeenkomst voor een 
‘Revolving Credit Facility’ (RCF) van 300 
miljoen euro. De intrestvoet van die lening 
daalt naarmate bpost’s duurzaamheidsscore 
stijgt. De duurzaamheidsscore wordt bepaald 
door een onafhankelijke organisatie. Hoe meer 
duurzame initiatieven bpost dus neemt, hoe 
gunstiger de intrestvoet zal zijn.” (meer hierover 
op www.sustainalytics.com).

Programmabeleid
Het bpost-duurzaamheidsbeleid is opgestart 
door huidig CEO Koen Van Gerven, gevolgd 
door de Raad van Bestuur. Wat meespeelde was 
de druk van stakeholders: klanten begonnen 
te informeren naar milieuverantwoorde 
leveringen, NGO’s stelden vragen. 

Thibault d’Ursel: “Maar nieuw is dat sinds een 
paar jaar zelfs investeerders wensen dat hun 
bedrijven duurzamer werken. En dan moet een 
Raad van Bestuur daar natuurlijk op ingaan. Zo 
is de cirkel rond. Want op onze beurt vragen 
wij ook van onze leveranciers dat ze voldoen 
aan MVO-criteria. Zij worden beoordeeld 
aan de hand van het EcoVadis-systeem, dat 
internationaal bedrijven beoordeelt op vlak 
van MVO. Bij Ecovadis scoren wij zelf in de 
top 1%, en dat voor alle categorieën. Onze 
aankoopdienst werkt ook aan de hand van 
sociale en ecologische criteria die de afdeling 
Milieu van de Europese Commissie voorstelt 
inzake GPP (Green Public Procurement 
of groene overheidsaanbestedingen). 
Onze aankoopdienst volgt dit echt wel op: 
een clausule in onze contracten verplicht 
leveranciers om proactief verbeterprogramma’s 
op te stellen. En het is al gebeurd dat we 
leveranciers schrappen. We verwachten van 
leveranciers ten eerste duurzame diensten en 
producten, maar ook een juiste MVO-houding. 

Voorheen was mijn rol die van 
duurzaamheidsverantwoordelijke. Dat is nu 
uitgegroeid tot het laten doordringen van 
duurzaamheid en MVO in al onze filialen, 
waar ter wereld ze zich ook mogen bevinden. 
We zien duurzaamheid niet als silo binnen ons 
bedrijf, maar als een transversaal programma, 
waarbij alle afdelingen betrokken worden 
en waar ze aan meewerken. Daarom hebben 
we ook geen aparte afdeling duurzaamheid, 
maar ben ik programmamanager voor alle 
afdelingen. Daarbinnen ben ik zelf vooral bezig 
met het luik energie en milieu.
Via onze strategie van de 3P’s, creëren we 

‘shared value’, die op termijn moet leiden 
tot meer rendement, loyauteit van klanten, 
MVO bij leveranciers en het welbevinden van 
onze medewerkers. We meten en analyseren 
overigens ook jaarlijks de tevredenheid van 
onze medewerkers en van onze klanten.”
Haar globale aanpak levert bpost voor het 
vijfde jaar op rij een eerste plaats op in de 
rangschikking van IPC (International Post 
Corporation) van groenste postbedrijven ter 
wereld. 

Als businessklant van bpost kan je zelf 
ook bijdragen aan duurzamere post- of 
pakjesbezorging. Op de website vind je een 
‘Carbon Meter’, waarmee je de ecologische 
voetafdruk van je pakjesbezorging kan 
berekenen. Deze voetafdruk kan je 
compenseren door een extra financiële 
vergoeding. Daarvoor werkt bpost samen 
met CO2Logic, dat het geld investeert in 
onder meer CO2-reducerende projecten in 
ontwikkelingslanden.

Het is alleen spijtig dat je dit initiatief niet vindt 
op de publiekssite, maar via de corporate site 
corporate.bpost.be. Een suggestie om dit ook 
op de homepagina zichtbaar te maken?

Dit artikel kwam tot stand met steun van de 
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Eco-Driving Challenge 
Sinds 2011 organiseert bpost tweejaarlijks 
de Eco-Driving Challenge om de 
bewustwording over het werkelijke 
brandstofverbruik van de postbodes 
te verhogen. In 2016 kwam het tot een 
internationale Eco-Driving Challenge op 
het parcours van Spa-Francorchamps. Dit 
event verzamelde de minst verbruikende 
chauffeurs onder de postbodes van 
verschillende postdiensten, gebaseerd 
op hun brandstofverbruik van de 6 
voorafgaande maanden. Teams bestaande 
uit een professionele chauffeur en een 
manager werkten samen aan een reeks 
testen voor automanoeuvres, eco-driving, 
veiligheid en klantenservice.

Biodiversiteit 
Bpost levert ook inspanningen voor 
biodiversiteit. Zo heeft het bedrijf een 
aantal gronden in eigendom, waarvan het 
beheer toevertrouwd is aan Natuurpunt: 
in het natuurgebied ‘Oude Landen’ in 
Ekeren en bij de aanplanting van een 
hectare bos in het Waverbos in Lier. 

Op het dak van haar Brusselse 
hoofdkantoor oogst BeePost veel 
sympathie: zo’n 800 volgers op Facebook 
houden er het leven van de bijenkolonie 
en de posts van de imker in het oog.

EnergiebarometER
update augustus 2018

De afgelopen maanden zijn de elektriciteitsprijzen op de lange 
termijnmarkt gestegen met 10 euro/MWh voor cal 19 – een stijging 
van bijna 20 procent: 

Deze forse stijging is het gevolg van verschillende factoren: sterke 
korte-termijnprijzen (de day-ahead prijzen voor de maand juli zijn 
substantieel hoger t.o.v. voorgaande jaren), de CO2-certificaten 

die nog steeds in een stijgende trend zitten, de sterke prijsstijgingen in de 
omliggende landen en de hoge prijzen op de gas- en kolenmarkten. 
De hoge korte-termijn (day-ahead) prijzen werden voornamelijk veroorzaakt 
door de hete temperaturen sinds juni, lage nucleaire beschikbaarheid en 
de historisch lage windoutput de laatste twee maanden. De hittegolf heeft 
ervoor gezorgd dat de vraag veel hoger is (airco) maar zorgt er ook voor 
dat de temperaturen van de rivieren hoger liggen. Dat heeft op zijn beurt 
een impact op koelwater dat gebruikt wordt voor de nucleaire installaties 
en resulteert in lagere en onbetrouwbare output voor veel centrales. Naast 
België hadden vooral Frankrijk en Duitsland hier grote problemen mee. Dit 
beínvloedde onze import/export-capaciteit van energie en zorgde voor hoge 
korte-termijnprijzen in heel wat Europese landen. 

Sinds Q2 blijven de prijzen stijgen en we staan vandaag op het hoogste 
niveau sinds begin 2017. Ook de CO2-prijzen zijn bezig aan een non-stop 
opwaartse beweging sinds bijna drie jaar. Momenteel zitten we net onder 18 
euro/ton. 

De belangrijkste oorzaak van de huidige stijging van de elektriciteitsprijzen, 
is het bullish karakter van de CO2-prijzen. Sinds 1 maart zijn deze met 
ongeveer 35% gestegen van 10 euro tot 13,5 euro per MWh.

De gasprijzen zijn heel volatiel maar de algemene tendens blijft 
heel bullish. We zijn op het hoogste niveau sinds begin 2017: 

De korte-termijnprijzen zijn heel volatiel maar blijven heel hoog omwille van 
verschillende redenen. De elektriciteitsproductie uit windenergie was historisch 
laag de afgelopen maanden. Samen met de problemen bij veel Europese 
nucleaire installaties, zorgde dit ervoor dat dit alles gecompenseerd moet 
worden via gascentrales. De seizoensgebonden onderhoudsbeurten zijn volop 
aan de gang waardoor vooral de Noorse en de Britse gasproductie laag is. Dit 
is vooral het geval voor de Forties pijplijn (link tussen VK en Noorwegen). De 
lange-termijnprijzen  blijven ook sterk, ondanks de lagere olie prijzen.

Olieprijzen stagneren en tonen tekenen van wat meer 
neerwaartse druk: 

De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven aangroeien. Ook 
de lagere productieniveaus in Saoedi-Arabië en VS (lagere voorraden) zorgen 
ervoor dat de daling maar heel traag verloopt. De redenen waarom we 
eventueel toch een sterkere daling kunnen zien in de komenden maanden, zijn 
veelzijdig. Een handelsoorlog tussen VS, China en Europa kan de economische 
vraag beïnvloeden. De dollar blijft sterk t.o.v. van de meeste munten. Libië 
neemt opnieuw een aantal exportterminals in dienst en een aantal OPEC-
landen en Rusland hebben beslist om hun productie op te voeren.

Weetjes: overzicht van elektriciteits- en gasmarkten in België 
• Lange-termijnmarkten: ICE ENDEX – Producten gaan van M+1 (maand) 

over Q (kwartaal) tot Cal+3 (Jaar +3). Elektriciteitsfutures kunnen 
verhandeld worden op de ENDEX BE beurs, Hoogcalorisch gas futures 
kunnen verhandeld worden op de Zeebrugge HUB. Laag-calorisch gas 
wordt verhandeld via de TTF NL markt.

• Day-aheadmarkt:  Via Belpex: beurs waar energie kan gekocht/verkocht 
worden voor de volgende dag. De markt opent 14 dagen voor de levering 
en sluit de dag voor de levering om 12.00. Prijzen voor de komende dag 
worden standaard gepubliceerd rond 13.00. Elektriciteit wordt verhandeld 
in blokken van 1 uur. 

• Intra day markt:  Via Belpex: beurs waar energie kan gekocht/verkocht 
worden voor de komende uren

• Over the Counter:  Naast deze gereguleerde en gestructureerde handel, kan 
er ook zogenaamde “Over the Counter” handel plaatsvinden. Dit betekent 
dat er directe interactie is tussen twee partijen en dat de prijs het gevolg is 
van een bilaterale overeenkomst tussen die twee partijen.

source: ICE Data source: ICE Data

source: ICE Data

source: ICE Data

De rubriek energiebarometer wordt verzorgd door 
Condugo, Xavier De Moor, 
xavier.demoor@condugo.com
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