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ATENOR behaalde in samenwerking met CO2logic het CO2-Neutral label®.
CO2logic kent het CO2-Neutral label® aan organisaties die hun klimaatimpact berekenen, verminderen
en compenseren. Sinds 2015 wordt dit label ook gevalideerd door Vinçotte, een onafhankelijk,
internationaal certificieringsorgaan. Wereldwijd bestaan er heel wat CO2-Neutral labels, maar weinige
worden gevalideerd door een erkend certificatie-instelling.
Sinds 2019 is ATENOR een samenwerking aangegaan met CO2logic om de verschillende emissies te
berekenen in alle landen waar de onderneming aanwezig is. Hiervoor heeft ATENOR elk domein onder
de loep genomen waarop de onderneming een impact uitoefent. Dit onderzoek omvatte onder meer
de klimaatimpact van energieverbruik, koelmiddelen, bedrijfswagens, woon-werkverkeer, zakenreizen
en aankopen zoals papier en IT-onderdelen, ...
ATENOR zet nu de volgende stap door deze gegevens te gebruiken om tegen 2030 een plan en een
strategie uit te werken om haar klimaatimpact te verminderen. In eerste instantie zal ATENOR zich
richten op energiebesparende maatregelen en op de mogelijkheden om de impact van haar transport
te verminderen.
Voor de 1.300.000m² aan projecten in ontwikkeling zijn reeds formele toezeggingen gedaan in de brief
aan de aandeelhouders van 2019. De duurzaamheid van de projecten van ATENOR wordt objectief
beoordeeld aan de hand van de internationale certificeringen BREEAM en WELL, en andere lokale
labels (DGNB, HQE, ...). Een voorbeeld hiervan is het project AU FIL DES GRAND PRES in Bergen (België)
waar ATENOR 119 CO2 neutrale appartementen zal aanbieden. Hiermee toont ATENOR aan dat het
niet alleen streeft naar hoge milieunormen maar ook oog heeft voor het welzijn en comfort van de
bewoners.
Zowel in de concept als ontwikkelingsfase van haar projecten, alsook haar bedrijfsbeleid werkt
ATENOR aan de doelstelling van de EU Green Deal om de klimaatverandering aanzienlijk te beperken.
Dit beleid, zowel voor haar projecten als op bedrijfsniveau, vormt de basis van het "Sustainability
Report” van ATENOR. Meer hierover verneemt u in maart 2022.

ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise en is genoteerd op Euronext
Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste
antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads- en beroepsleven stelt. In dit kader
investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging,
economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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