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02. Intro 
 

Beste lezer, 

 

Deze publicatie is een nieuwe, belangrijke stap in het traject dat wij als onderneming tijdens de 
voorbije jaren hebben afgelegd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ligt ons nauw aan 
het hart en vormt een rode draad doorheen ons verhaal.  

In het verleden hebben wij als bedrijf al meermaals bewezen dat wij in staat zijn om performante 
beslissingen te nemen in het kader van duurzaam ondernemerschap, vooral met het oog op 
vermindering van impact op ons leefmilieu. Samen vormen ze een indrukwekkend geheel en de 
realisatie van de laagste milieu impact op productniveau van de tapijt industrie. Onze keuze om 
verder in te zetten op duurzaam ondernemen is voor ons dan ook een evidentie.  

In de toekomst zullen wij op de ingeslagen weg verder gaan en ons engagement nog verstevigen. 
Balta Industries wil blijven investeren in duurzame en innovatieve productontwikkeling. Tegelijk 
willen wij de verantwoordelijkheid over onze producten tijdens hun hele levensduur blijven dragen, 
een proces waarin we al onze stakeholders actief willen betrekken. Tot slot willen wij de 
communicatie rond onze MVO-prestaties verder opdrijven. 

Om deze doelstellingen te realiseren zal Balta Industries een aantal denkprocessen verder uitbouwen 
en met meerdere partijen samenwerkingen opzetten. Op termijn zal dat ongetwijfeld leiden tot 
nieuwe, opmerkelijke stappen in ons MVO-beleid. Tegelijk willen wij echter ook ruimte creëren voor 
de kleine en grote inspanningen van iedereen. De kracht van het geheel steunt immers op de sterkte 
van de individuele bouwstenen. Als onderneming mogen we dat bij Balta Industries dagelijks 
ondervinden. 

Het is ons een genoegen om u ons eerste duurzaamheidsverslag Balta Industries te kunnen 
voorleggen en mogen hopen dat we u ermee kunnen inspireren. 

 

Het Balta Industries management team 
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03. Verslagparameters 
 
3.1. Eerste duurzaamheidsverslag 
 
Aangezien Balta Industries zich al meerdere jaren inzet tot duurzaam ondernemen, was het een 
logisch gevolg om ons engagement een trapje te verhogen. We willen ons engageren om waar nodig 
te rapporteren over onze drijfveren, onze werking en onze concrete actiepunten rond 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We zijn dan ook bijzonder trots om u ons eerste 
duurzaamheidsverslag te kunnen voorstellen.  

Onze eerste oefening inzake MVO-rapportering, heeft ons gestimuleerd om structuur te geven aan 
onze gehele MVO-strategie en om een actieplan te ontwikkelen voor de volgende jaren, waarin de 
juiste prioriteiten worden gesteld. Ons volgende verslag, dat gepubliceerd wordt in 2016, zal de 
resultaten van deze inspanningen weergeven en op zijn beurt de basis leggen voor onze toekomstige 
aanpak. 
 
GRI-richtlijn 
 
We hebben ons verslag geschreven volgens de richtlijnen van het GRI (Global Reporting Initiative), de 
internationale standaard voor duurzaamheidsverslaggeving, zowel op het vlak van inhoud als van 
kwaliteit en afbakening. Het is onze bedoeling om in de toekomst nog verder te gaan in onze 
rapportering en transparantie, nu rapporteren we op GRI-niveau B+.  
 
 
3.2. Verslagperiode 
 
Onze verslagperiode loopt gelijk met ons boekjaar, dat start op 1 januari en eindigt op 31 december. 
In dit eerste duurzaamheidsverslag belichten we meteen onze evolutie over de voorbije vier jaar, 
2010 tot en met 2013. Wij streven ernaar om ons duurzaamheidsverslag volgens noodzaak in de 
toekomst te publiceren. 
 
 
3.3. Bereik 
 
Dit duurzaamheidsrapport belicht de MVO-aanpak van Balta Industries.  
Het heeft betrekking op alle vestigingen van Balta Industries in België.  
 
 
3.4. Structuur & materialiteit 
 
Ons duurzaamheidsrapport focust op vier thema’s, waarin zowel de belanghebbenden als de 
productverantwoordelijkheid aan bod komen: 
 

• Bedrijfsvoering 
• Producten 
• Leefmilieu 
• Stakeholders 

 
De onderwerpen waarover we hier verslag uitbrengen, werden bepaald op basis van hun relevantie 
voor onze onderneming en het materialiteitsbeginsel.   
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04. Bedrijfsprofiel 
 
4.1. Product informatie : getuft en geweven tapijt 

Balta Industries staat in voor de creatie, productie en verkoop van getuft en geweven tapijt en dit 
voor zowel de residentiële markt (getuft en geweven kamerbreed tapijt alsook losse tapijten) als 
voor de contractmarkt (getuft en geweven kamerbreed tapijt). Deze laatste richt zich naar 
architecten en bouwpromotoren die op zoek zijn naar hoogkwalitatieve en trendy producten voor de 
commerciële markt.  

De klant vindt in Balta Industries een partner die actief meedenkt en proactief mogelijkheden 
aanreikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de Balta Industries tapijt producten ambiëren we een omgeving te creëren van comfort en 
welzijn, waarbij via kleurimpulsen en tapijtstructuren de persoonlijkheid van de consumenten en 
bedrijfsimage wordt uitgestraald, dit met respect voor de duurzaamheid en het ecologische karakter 
van de producten.  

 
4.2. Historiek 
 
Het Balta Industries verhaal begint in 1964 met de oprichting van een fabriek voor losse tapijten, 
door de heer Paul Balcaen. De naam Balta verwijst naar ‘Bal’caen ‘ta’pijt. 
 
Al vlug worden nieuwe bedrijven opgestart. In 1974 wordt ITC (Imperial Tufting Company - getuft 
kamerbreed tapijt) in Tielt gestart. In 1976 volgt de opstart van Ideco in Tielt (Imperial Decoration 
Company - behang papier).  
 
In 1988 start een nieuwe productie eenheid voor losse tapijten in Waregem, Balta Weaving.  
 
Balta Industries wordt een holding bedrijf in 1990 en de heer Filiep Balcaen neemt de leiding van het 
bedrijf over van zijn vader.  
In 1992 volgt de opstart van een nieuwe productie eenheid voor losse tapijten in Avelgem en in 1997 
wordt IVC opgestart, tevens in Avelgem (International Vinyl Company).  
 

kwaliteit 

MVO 

creatieve vrijheid 

trend
timeless 

getuft en geweven tapijt 

no nonsense 

design 
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De opstart van Trinterio, een  50/50 joint venture met de Spanogroup, wordt gerealiseerd in 2001. 
(Balterio, deel van Balta, verkoopt laminaat vloerbekleding)   
Balta realiseert verdere expansie en start in 2002 een distributiecentrum op in Dalton US, alsook 
verdere expansie van Balta Orient in Turkije. 
 
In 2004 wordt Balta Industries verkocht aan Doughty Hanson, een brits investeringsfonds.  IVC maakt 
geen deel uit van deze overeenkomst. De aandelen van het bedrijf zijn voor 70% in handen van 
Doughty Hanson, voor 20% in handen van de heer Filiep Balcaen en de resterende 10%  in handen 
van het Balta management. 
 
Eind 2010 wordt de Domo-groep deels overgenomen door Balta Industries, waardoor Domo 
Oudenaarde (getuft kamerbreed tapijt), modulyss (tapijt tegels), Captiqs (non woven) en Exelto 
(vezels en garen) als dochterondernemingen worden opgenomen in de Balta groep.  
 
In 2013 wordt Balterio verkocht aan IVC en Exelto aan International Fibers Group. 
 
Vandaag is de grootste afzetmarkt nog steeds Europa. 
 
 

 

Fig 1 : Balta historiek 
 

 

4.3. Bestuur 
 
De bedrijvengroep Balta Industries is uitgegroeid van een kleinschalige KMO tot de Europese 
nummer één in vloerbekleding. Ook op wereldvlak is Balta Industries in haar sector een 
leidinggevende onderneming.  
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Fig 2 : Balta Group structuur 
 
Balta Industries is actief in diverse product segmenten. De verschillende dochterondernemingen 
produceren een breed gamma aan vloerbekleding. Van afgepaste karpetten (Balta Rugs : Line A® en 
Berclon®) tot kamerbreed tapijt (Broadloom Division : Balta, ITC en Arc Edition®), naaldvilttapijt, 
tapijttegels voor residentieel en commercieel gebruik (modulyss®) en non-wovens voor industriële 
toepassingen (Captiqs®). 
 
In 2004 werd de Balta groep (zoals hierboven beschreven) van de familie Balcaen overgenomen door 
Doughty Hanson, een Britse investeringsgroep die zich specifiek toelegt op duurzame participaties. 
Doughty Hanson gelooft zelf sterk in een benadering die veel meer beoogt dan het louter financiële 
rendement. Door bij de ondernemingen waarin ze investeert de klemtoon te leggen op milieubeheer, 
sociale aspecten en een behoorlijk bestuur, wil Doughty Hanson de algemene performantie van de 
bedrijven in zijn portfolio verhogen en een brug slaan tussen investeerders en de maatschappij in 
haar geheel. 
 
Doughty Hanson heeft in 2008 de heer Adam Black aangesteld als ‘Head of sustainability’, die als taak 
heeft alle HSE risico’s en opportuniteiten over het volledige bedrijven portfolio van Doughty Hanson 
te coördineren. Hiermee heeft Doughty Hanson een duidelijke richting aangegeven en het belang van 
MVO nogmaals onderstreept. 
 
Aandeelhoudersstructuur: 

- Class A: 75%:  61,3% Doughty Hanson & Co en 13,7% andere investeerders 
- Class B & C: 25% andere investeerders, inclusief directie 

 
Balta s.a.r.l. fungeert als moedermaatschappij van de Balta Group. De bestuursleden – Graeme 
Stening, Cédric Stébel en Gérard Becquer – hebben geen leidinggevende functie binnen de Balta 
Group. Voor de verschillende Business Units werd een Divisie Directeur aangesteld voor de dagelijkse 
leiding van het operationeel managementteam van elke divisie. 

MVO 
02/2014 
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Hoewel Balta Industries niet beursgenoteerd is en dus ook niet gebonden is aan een corporate 
governance-code, hechten de Raad van Bestuur en het management team van Balta Industries groot 
belang aan de principes van behoorlijk bestuur (corporate governance). Vertrouwen van alle 
belanghebbenden is een essentieel onderdeel in de lange termijn-ontwikkeling van het bedrijf. We 
willen daarom een transparant systeem hanteren om verantwoording af te afleggen over het 
gevoerde beleid. 
 
In dit actieplan zullen we streven naar een meer evenwichtige balancering tussen milieu gerichte 
actiepunten en initiatieven gericht op engagement met onze betrokkenen. In de nabije toekomst 
zullen we die verbetering nastreven door onze visie op MVO zeer duidelijk te verwoorden en door 
een transparant actieplan op te stellen met onze doelstellingen en de acties waarmee de 
geïdentificeerde prioriteiten worden besproken. 
 
 
4.4. Financials 
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4.5. Ethische waarden 
 
4.5.1. Ethische code 
 
In de loop van 2010 werd een policy omtrent integriteit in commerciële contacten opgesteld en 
gecommuniceerd naar alle bedienden en kaderleden. Deze is proactief opgesteld uit overtuiging van 
ethische waarden, niet door cases met onethisch gedrag. Deze policy is vrij te consulteren via het 
intranet.  
 
4.5.2. Mensenrechten 
 
Mensenrechten hebben o.a. betrekking op burgerrechten of politieke vrijheid, sociale en culturele 
rechten, vrijheid van meningsuiting en het recht op gezondheid en onderwijs. Voor onszelf mogen 
we dan al gericht toezien op het respect voor deze basisrechten, maar willen we bij Balta Industries 
een voortrekker zijn in de Vlaamse textiel industrie op het vlak van duurzaam ondernemen en 
ketenverantwoordelijkheid, dan moeten we ook onze leveranciers bevragen hoe zij zich ervan 
verzekeren dat deze rechten niet worden geschonden. Het is onze bedoeling om in de toekomst een 
evaluatiesysteem op touw te zetten om dit aspect met onze leveranciers te evalueren. Een eerste 
initiatief hiervoor genomen kadert in het IWAY dossier. (zie ook deel leveranciers 7.4.) 
 
4.5.3. Eerlijk zaken doen 
 
Ethisch gedrag is ook van toepassing in onze relaties met overheden, partners, leveranciers, 
aannemers en onderaannemers, concurrenten en andere belangengroepen. We passen dit, toe op 
de volgende vijf thema’s: 
 

- anti-corruptiebeleid; 
- verantwoorde politieke betrokkenheid; 
- eerlijke concurrentie; 
- bevorderen van MVO binnen de invloedssfeer; 
- respect voor eigendomsrechten. 
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Er is een duidelijke eensgezindheid binnen Balta Industries om corruptie te voorkomen en te 
bestrijden. Hoewel deze overtuiging duidelijk leeft in onze dagelijkse bedrijfsvoering, moest ze nog 
formeel worden opgenomen in onze ethische of gedragscode, zodat de medewerkers formeel op de 
hoogte zijn van dit beleid en zodat er formele mogelijkheden zijn om overtredingen te melden en er 
tegen te ageren. 
 
Onze organisatie hanteert criteria op sociaal, ethisch en milieugebied om in de praktijk onze MVO 
doelstellingen te verbeteren in domeinen als inkoop, distributie en onder aanneming. De criteria 
worden opgenomen, maar wegen niet voldoende door. En als leveranciers niet goed scoren op deze 
criteria betekent dat nog niet dat ze niet langer worden aanvaard. 
Onze organisatie informeert haar partners over het belang van MVO. Tot nog toe was er geen 
specifieke externe communicatie hierover. 
 
 
4.6. Integratie van MVO in onze bedrijfscultuur 
 
De voorbije jaren hebben we initiatieven opgestart en acties ondernomen die passen in een MVO-
beleid, maar zonder ze vooraf te kaderen in een duidelijke MVO-strategie. In de loop van 2014 en 
2015 willen we deze acties laten voortvloeien uit een jaarplanning met duidelijk omschreven 
doelstellingen, acties en communicatiemomenten. 
 
Hoewel we bij Balta Industries op regelmatige basis communiceren, ontbreekt de systematiek en 
benutten we niet alle kanalen die ons daarbij zouden kunnen helpen. Het is dan ook onze doelstelling 
om onze communicatie-inspanningen rond MVO, zowel extern als intern, vanaf 2014 uit te breiden. 
Mogelijke kanalen zijn daarbij: 
 

- een interne nieuwsbrief, of via e-mail 
- een welkomstbrochure 
- het intranet 
- de ideeënbus 
- posters en banners 
- het duurzaamheidsverslag 

 
Een goed beleid vraagt voortdurend om opvolging, evaluatie en bijsturing. Met de verdere 
ontwikkeling van ons MVO-beleid zal het uitwerken van de monitoring dan ook een belangrijk 
aandachtspunt worden. 
 
KERNCIJFERS 
 
376 miljoen EUR omzet in 2013 Balta Industries 

2.361 medewerkers in België in 2013 

7 % elektriciteitsbesparing (tussen 2009 en 2013) 

11.500 MWh zonne-energie productie 

33% reductie van het waterverbruik  (tussen 2009 en 2013) 

100 % groene stroom 

26 % minder gasverbruik (tussen 2009 en 2013) 
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16% afval reductie (tussen 2009-2013) 

22% minder LPG verbruik (tussen 2009-2013) 

 
Mission Statement 
We want to profitably develop, manufacture, market and sell carpets and rugs for the leading 
residential and contract distributor partners, enhancing their profitability by providing a portfolio of 
quality projects that create an attractive and comfortable living and working environment 
 
Balta Focus 
Balta’s main focus will be the profitable European markets. We will also pursue other opportunities 
in other geographic areas when a business case can show that they are profitable, e.g. the US. 
 
Apart from our customers who have our main focus, our most important stake holders are :  
shareholders / employees / consumers / suppliers / banks 
 
Balta’s core values 
 ‘1. No-nonsense : oriented to the task, keep it simple 
 ‘2. Respect and reward : respect for the individual, regardless of gender, religion. A pat on the 
shoulder, an encouraging word, constructive feedback 
 ‘3. Integrity : no politics, openness, no nepotism 
 ‘4. Always aim higher : result oriented, ambitious, trying harder every day 
 ‘5. Leading by example : managers do more, “changes start with me” 
 ‘6. Keeping our promises : a commitment is a commitment 
Fig 3 : Balta Industries Mission 
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05. Producten & Diensten 
 
5.1. Getuft en Geweven Tapijt 
 
Balta Industries ontwerpt en produceert hoogkwalitatieve en trendy tapijt producten. Onze 
producten worden in hoofdzaak gebruikt in de residentiële en contract markt. Je vindt ze terug in 
huizen, appartementen, hotels, winkels, restaurants, enz.  
 
Bij Balta Industries staat innovatie centraal, we differentiëren ons door het creëren van 
hoogtechnologische creatieve producten. De continue ontwikkelingen in producten zorgt voor een 
blijvende groeiende stroom. 

Design en functie worden bewust verweven en sterken elkaar aan. Creatie, kleur, structuur, textuur,   
zachte vloerbedekkingen, worden verwerkt in een duurzaam product, rolstoel geëigend, kleur licht 
echt, dimensioneel stabiel, volgens de juiste brandnorm. 
We creëren onze collecties zelf en richten ons o.a. rechtstreeks tot de klanten, die in Balta Industries 
een partner vinden die actief met hen meedenkt en proactief mogelijkheden aanreikt.  
Als  vooruitstrevende, innovatieve fabrikant van kamerbreed en losse tapijten  hechten wij  daarom 
veel waarde aan het dagelijks betrekken van klanten (binnen – en buitenland) alsook de 
geïnstitutionaliseerde labo’s (Centexbel, Cret, DIBt, TFI, ….) tijdens  de ontwikkelingsprocedures om 
tot het gewenst eindresultaat te komen. 

Ons gamma omvat zowel traditionele oplossingen als innovatieve ontwikkelingen. De tapijt 
producten (kamerbreed tapijt en losse tapijten) zijn beschikbaar in verschillende kleuren, dessins en 
structuren. De creatieve mogelijkheden zijn daardoor onbeperkt.  
 
Bij Balta Industries  maken we gebruik van kwalitatieve grondstoffen die de bijzondere duurzaamheid 
en het ecologisch karakter van onze producten verzekeren. Dit vertaalt zich in een kwaliteitsgarantie 
die voor sommige kamerbreed producten tot 20 jaar gaat. 
 

 
 
5.2. Afzetmarkt 
 
De grootste afzetmarkt voor Balta Industries in 2012 is nog steeds West-Europa met  het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland aan kop. Ons aandeel in Oost-Europa en in export landen wordt weliswaar 
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steeds belangrijker. Sinds de overname van Domo door Balta Industries is het marktaandeel van 
Balta in het segment van kamerbreed tapijt in Oost-Europa verdubbeld. 

 

 
5.3. Productie 
 
Van grondstoffen tot product 
 
Bij Balta Industries controleren we een groot gedeelte van onze productiecyclus zelf. Onze 
vestigingen in Sint-Baafs-Vijve (SBV), Tielt (ITC), Oudenaarde (OUD), Waregem (WAR) en Avelgem 
(AVG) zijn specifiek uitgerust voor een geïntegreerde productie, waarbij we alle stappen, vanaf het 
tuften/weven tot en met de verpakking van de afgewerkte rollen/producten, in één onafgebroken 
proces kunnen uitvoeren. De belangrijkste stappen in onze productiecyclus zijn: 
 
Voor getuft kamerbreed tapijt 
 

• tuften op een primaire backing (op tuftdoek) 
• aanbrengen van een latex binding op de rugzijde 

o eerste laag : pre-coat 
o tweede laag : kleeflaag 

• aanbrengen van een 2de rug (‘woven’ of ‘nonwoven’ doek)  
• verpakking en verzending 

 
 

 
 
Fig 4 : voorstelling getuft kamerbreed tapijt 
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Voor geweven losse tapijten (met pool) 
 

• weven van ketting / inslag / jute garen 
• aanbrengen van een latexbinding op de rugzijde 
• versnijden tot losse tapijten (in langs- en dwarsrichting) 
• afwerking individuele tapijten 
• verpakking en verzending 

 

 

Fig 5 : voorstelling geweven los tapijt 

Ons productieproces stelt ons in staat om snel en flexibel in te spelen op de vraag van de markt en de 
klanten. 
 
Voor productieprocessen die we niet zelf kunnen uitvoeren, werken we samen met gespecialiseerde 
leveranciers. Bovendien gaat onze voorkeur bij de selectie van externe leveranciers uit naar 
ondernemingen die net zoals wijzelf MVO-geïnspireerd werken (zie ook deel 7.4. leveranciers).  
 
Binnen het segment van kamerbreed tapijt zet Balta Industries het laatste jaar heel erg in op het 
concept Amaize®. Amaize® is een revolutionair product dat vooral vanuit het ecologische perspectief 
werd ontwikkeld en op de markt gezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig 7 : info/certificaten Amaize® product 

 
Fig 6 : info op website  www.amaize.eu 

http://www.amaize.eu/


17 | P a g e  
 

 
 
 
Amaize® tapijt is de milieu vriendelijke oplossing voor zachte vloerbekleding. Amaize® tapijten zijn 
immers gemaakt met vezels uit DuPont™Sorona®, een polymeer op basis van hernieuwbare 
ingrediënten, gewonnen uit maïs suikers. 
 
Bovendien verbruikt het productieproces van de DuPont™Sorona® polymeren 30% minder energie 
en helpt op die manier om de CO2 emissies met 63% terug te dringen. 

De tapijten zelf worden geproduceerd met groene energie, opgewekt door de zonnepanelen op het 
dak van de ITC bedrijfsgebouwen. Dit vermindert de CO2 uitstoot nog verder. 
Op het eind van zijn levenscyclus kunnen de Amaize® poolvezels worden afgeschoren, verwerkt tot 
granulaat en geëxtrudeerd worden tot vezels voor nieuwe tapijten of voor andere toepassingen. 
 
Amaize® tapijten zijn niet enkel een zegen voor het milieu en voor toekomstige generaties, ze 
beschikken bovendien over een permanente, natuurlijke vuil- en vlekkenweerstand, waardoor hun 
levensduur sterk verlengd wordt. 
 
 
5.4. Certificaten / Labels 
 
Veel producenten sturen slogans mbt sustainability de wereld in. Voor de consumenten is het niet 
evident om een weg te vinden in de wereld van milieuvriendelijke producten. 
Hoe kunnen consumenten er zeker van zijn dat de voorgestelde ‘eco’ kenmerken waar de 
producenten mee uitpakken, ook werkelijkheid zijn?  
 
Certificaten en internationaal erkende labels zijn hierbij een doeltreffend middel. Consumenten 
krijgen hierdoor de zekerheid dat de voorgestelde eigenschappen door een extern orgaan 
gecontroleerd werden. 
 
Balta Industries is lid van PRODIS/GUT (PRODIS = Product Information System / GUT = Gemeinschaft 
Umweltfreundlicher Teppichboden). 
 
PRODIS/GUT is een samenwerking in de industrie, dat tot doel heeft om de milieu impact te 
beperken en garandeert product veiligheid gedurende de volledige levenscyclus. 
Balta Industries stuurt al haar producten naar GUT om te laten testen en certificeren, en zo te 
kunnen garanderen dat de producten aan alle veiligheids-standaarden voldoen, zoals niveaus van 
VOC (Volatile Organic Compounds) en schadelijke substanties. 
Enkel de producten die volledig voldoen aan de hoge eisen van GUT, krijgen een PRODIS/GUT licentie 
nummer. 
Alle producten die Balta Industries op de markt brengt voldoen aan de GUT criteria. 
Een PRODIS/GUT label wordt voorzien op de tapijtstalen en op elke productfiche. Zo kan een 
consument er zeker van zijn dat het product door een extern test-instituut goedgekeurd werd. 
 
Een GUT licentie nummer houdt in dat  

• de productie volgens de milieu voorschriften verloopt 
• het product in overeenstemming is met de GUT criteria wat betreft schadelijke stoffen 
• minimale emissies  (VOC’s) en geur bij nieuwe tapijten 
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Fig 8 : GUT label 

Verder voldoen alle kamerbreed producten aan de Europese CE Normering (EN14041) met Europese 
criteria rond veiligheid en gezondheid. Dit wordt weergegeven in een zogenaamd DOP (Declaration 
of Performance) certificaat. 

 

Fig 9 : CE label 

 

Specifiek voor de Duitse markt voldoen alle kamerbreed producten aan de strenge abZ criteria 
(Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) van het DIBt (Deutches Institut für Bautechnik). Deze laatste 
criteria hebben betrekking op de emissies (VOC’s).  

 

 

Fig 10 : label ISO 14001 
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06. Leefmilieu 

6.1. Doelstellingen 
 
De aanpak van de milieuproblematiek is bij Balta Industries altijd één van de belangrijkste 
aandachtspunten geweest. Onze resultaten over de voorbije jaren maken duidelijk dat er een grote 
nadruk ligt op de preventie van vervuiling, zowel op onze eigen productiesites als tijdens de verdere 
levenscyclus van onze producten. Ook in de toekomst blijven we hierover waken. We koesteren dan 
ook de ambitieuze doelstelling om een dalend trend te blijven aanhouden wat onze afvalfracties en 
emissies betreft, net zoals in het verbruik van energie en water. 
 
Om onze milieuprestaties nog verder te verbeteren, zullen we een roadmap uittekenen, waarin onze 
ambitieuze doelstellingen worden ingeschreven en gekoppeld aan concrete acties. Onze uiteindelijke 
doelstelling moet zijn dat we de vervuiling, het verbruik van grondstoffen en energie maximaal 
reduceren, voor zover de best beschikbare technieken en processen dit toelaten. Hiertoe zullen we 
onze leveranciers ook stimuleren om die best beschikbare technieken aan te wenden. 
 
 
6.2. Levenscyclus analyse als leidraad 
 
Als we uitgaan van de levenscyclus analyse van onze producten, krijgen we een goed beeld van de 
globale impact die we als bedrijf hebben door deze producten op de markt te brengen. Een impact 
die we kunnen sturen door de manier waarop we op onze eigen productiesite tewerk gaan, maar ook 
door onze basisproducten milieuvriendelijker te maken zonder in te boeten aan kwaliteit, of door 
meer en meer in dialoog te treden met onze grondstofleveranciers of een bredere groep van andere 
stakeholders zoals afvalverwerkers, klanten, installateurs, andere producenten van vloerbekleding, 
enz. Tot slot kunnen we ons de vraag stellen wat we kunnen doen om een grotere 
verantwoordelijkheid te nemen over ons product na de verkoop en over de manier waarop we onze 
tapijt producten aan het eind van hun levenscyclus kunnen valoriseren. 
 
Verzamelen van gegevens en doelstellingen 
 
Voor het verzamelen van milieugegevens gebruiken we bij Balta Industries tools vastgelegd in kader 
ISO 14001.  Dit verzekert een consistente interpretatie van de definities van de kernindicatoren.   
 
Er is een uitgebreide lijst van KPI’s die te maken hebben met afvalbeheer, energieverbruik, 
waterkwaliteit en incidenten (zowel op het vlak van milieu als van algemeen welzijn). Voor elke KPI 
wordt een jaarlijks objectief vooropgesteld, dat aanleiding geeft tot concrete actieplannen.  
 
Het is uitermate belangrijk om de doelstellingen en acties constant te evalueren en aan te vullen. 
Elke lokale milieu-en veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat de resultaten centraal worden ingevuld, 
opgevolgd en geëvalueerd. Voor elk afzonderlijk luik, zoals b.v. energie, zijn er aparte systemen.  In 
het energieregistratieformulier wordt b.v. het maandelijkse verbruik ingevuld. Voor afval is er het 
afvalstoffenregister. 
 
 
Grondstoffen 
 
De eerste fase van de levenscyclus heeft te maken met het sourcen van grondstoffen en de emissies, 
vervuiling die gepaard gaat met het ontginnen van deze grondstoffen. Alhoewel we bij Balta 
Industries onze grondstoffen niet zelf ontginnen en dus niet direct betrokken zijn met het milieu 
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effect, kunnen we door een gepast aankoopbeleid wel keuzes maken die een geringere impact 
hebben. Bij uitbreiding kijken we ook naar leveranciers die op een maatschappelijk verantwoorde 
manier tewerk gaan. Dit laatste zal ook steeds meer aandacht krijgen naar de toekomst toe. Zie de 
eerste stappen onder hoofdstuk leveranciers. 
  
 

 

Fig 11a : LCA onder de vorm van een kringloop 

Balta Industries streeft ernaar om grondstoffen en andere producten zoveel mogelijk regionaal aan 
te kopen, waardoor de milieu-impact van ons toeleveringstraject beperkt wordt. Op deze manier 
wordt tegelijk ook de lokale economie, die onze grootste markt vertegenwoordigt, verder 
gestimuleerd (=creating shared value). 
 
 
6.3. Milieubeheer in productie en op de site 
 

De productie is het stadium in de levenscyclus waar we als producent de grootste rechtstreekse 
impact op kunnen hebben.  

De resultaten zullen aantonen aan dat ons water- en energieverbruik en onze productie van afval een 
dalende trend vertonen. We zetten de komende jaren verder in op deze trend en zullen een concrete 
roadmap uittekenen om verder verbeteringspotentieel op te sporen. 
 

 
 
Figuur 11b : LCA onder de vorm van een kringloop 
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6.4. Afvalbeheer 
 
6.4.1. Doelstellingen 
 
Binnen de Balta Industries organisatie gaat er heel wat aandacht naar het afvalbeheer. De 
doelstelling om vanaf 2012 geen afval meer te storten werd verwezenlijkt. Er werd eveneens de 
focus gelegd op het gescheiden sorteren van de afvalstromen wat resulteert in verhoging van het 
aandeel ‘te recycleren afvalstromen’. Om het sorteren van verschillende afvalfracties verder te 
faciliteren, werd in 2008 de uitwerking geëvalueerd van een integraal afvalbeleid, waarbij 
afvalstromen en de logistiek ervan doorheen de fabriek in kaart worden gebracht en een eenvormige 
signalisatie wordt gebruikt. 
In 2013 bedroeg deze 76% van de totale afvalstroom terwijl dit in 2008 nog maar 68% was.   
 
Er werden dan ook heel wat LEAN-projecten in de verschillende werkgroepen opgezet.  De resultaten 
liegen er niet om. Zowel in absolute ( -28%) als in relatieve cijfers (-10%) noteerden we een sterke 
daling.  Balta Industries heeft tot doelstelling om tegen 2020 de specifiek afvalstroom naar 0,220 
kg/m² terug te dringen.
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Enkele van de afvalstromen worden door een externe partij behandeld en terug ingezet als 
basismateriaal in het productieproces binnen de Balta Industries organisatie.  
 
Het papierverbruik in de kantoren wordt maximaal beperkt, o.a. door digitalisering en sensibilisering. 
Bij Balta Industries opteren we trouwens voor duurzaam bedrijfsdrukwerk (folders, verslagen, enz.) 
en een (graduele) overschakeling naar papier afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (FSC-
gecertifieerd). 
 
Op het vlak van afvalsortering voeren we bij Balta Industries een gestandaardiseerd inzamelbeleid 
voor PMD-afval. We doen dat door sensibilisering en facilitering.  
 



23 | P a g e  
 

 
 
Fig 12 : Artikel in Fostpost nr 28  december 2013 
 

6.4.2. Vergroten van het milieubewustzijn 
 
Een essentieel element in het welslagen van afvalpreventie is het vergroten van het milieubewustzijn 
bij de medewerkers. Bij Balta Industries hebben we reeds verschillende acties opgezet om dat 
bewustzijn te vergroten, o.a. door de maandelijkse verspreiding van folders. 
 
Toch kan het nog beter. Precies daarom willen we meer gestructureerd en zichtbaarder 
communiceren over ons milieubeleid en onze doelstellingen. Brochures zijn beschikbaar voor alle 
werknemers, maar wellicht zijn er kanalen die beter geschikt zijn om onze arbeiders op de hoogte te 
houden, b.v. prikborden of schermen. 
 
Op centrale plaatsen in het bedrijf maken we gebruik van de prikborden om te communiceren over 
duurzaamheid en milieu. De milieu- en veiligheidsfolders, maandverslagen, lopende projecten, enz., 
worden hier uitgehangen. 
 
6.4.3. Materialen efficiëntie en gebruik van recycleerbare materialen 
 
Bij Balta Industries streven we voortdurend naar het gebruik van alternatieve grondstoffen, vooral 
dan uit gerecycleerd of recycleerbaar materiaal. Deze doelstelling is niet nieuw en Balta Industries 
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gebruikt al geruime tijd gerecycleerde grondstoffen  Eigen afvalstromen worden namelijk extern  
opgewaardeerd en als grondstof in Balta productieproces terug ingezet.  Op vandaag worden hiervan 
geen percentages bijgehouden maar Balta Industries heeft wel de intentie om hiervan een KPI te 
maken. 
 
 
6.5. Energieverbruik & CO2 emissies 
 
Energieverbruik en de beperking van de CO2 emissies, blijven een absolute prioriteit. Alle sites binnen 
Balta Industries vallen onder een convenant (Benchmarkingconvenant of auditconvenant), waarbij 
het rapport ons een overzicht verschaft van rendabele projecten om de processen energie efficiënter 
aan te pakken.  
 
Ons energieverbruik, zowel direct (= gas) als indirect (= elektriciteit), wordt bijgehouden via de 
convenanten, zodat we het voortdurend kunnen opvolgen, met het oog op een steeds verdergaande 
optimalisatie. De jaarlijkse objectieven worden opgesteld op basis van een evaluatie van effecten die 
geïdentificeerde optimalisatie-activiteiten en investeringen kunnen teweeg brengen.  
 
Als gevolg van de ondernomen acties, genomen op basis van opgenomen maatregelen in het 
Benchmarking Convenant of auditconvenant, liep het gemiddeld elektriciteitsverbruik per 
geproduceerde m2 tapijt de voorbije jaren voortdurend terug. In totaal werd er reeds een reductie 
van 111.053 GJ gerealiseerd. We kunnen echter geen opsplitsing maken hoeveel er door 
procesverbeteringen, door retrofitting van uitrusting en veranderingsgedrag bij het personeel werd 
gerealiseerd. 
 
Daarenboven werken we met 100% groene elektriciteit. Op het dak van onze productiehallen werden 
in 2010-2011 zonnepanelen geïnstalleerd, goed voor een capaciteit van ongeveer 11.500 MWh per 
jaar. Deze productie wordt aangevuld met de aankoop van groene elektriciteit. 
 
Enkele initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie of op duurzame energie gebaseerde 
producten en diensten:   

• Enkele gebouwen/burelen van Balta Industries worden verwarmd met recuperatiewarmte 
afkomstig van de WKK 

• Voorverwarmen van ovenlucht met warmte afkomstig van WKK 
• Persluchtdruk verminderen 3 bar 
• Plaatsen van economizers 
• Energiezuinige verlichting  
• … 

Verder zorgen affichecampagnes in ruimtes zoals de toiletten en de gangen voor een sensibilisering 
inzake energieverbruik, vooral met het oog op het doven van nodeloze verlichting. 
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Zoals aangegeven in de grafiek, bleef het energieverbruik per m2 tem 2011 licht dalen en hierbij ook 
onze CO2 voetafdruk per m2. In 2012 is terug een stijging enerzijds door minder gunstig 
machinebezetting anderzijds door verschuiving naar fijnere garens met hoger energieverbruik en 
CO2-emissies tot gevolg.  Ondanks deze verschuiving konden we toch een 4% daling van CO2-emissies 
realiseren in periode 2008 – 2012. 
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Binnen de Balta Industries organisatie werd de doelstelling “mazoutverbruik = 0” in 2010 
gerealiseerd.  Deze realisatie heeft tot gevolg dat we luchtverontreiniging geen KPI meer is binnen de 
Balta Industries organisatie.    
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6.6. Water 
 
In het productieproces van Balta Industries wordt er heel wat water verbruikt. Het water wordt 
hoofdzakelijk gebruikt voor het wassen, de aanmaak van stoom, het koelen en het verven. Elk site is 
voorzien van een monitoringsysteem. Afhankelijk van de significantie is er een wekelijkse of 
maandelijkse rapportering opgezet.   
Men zegt meten is weten. Voor het gebruik van water kunnen we stellen dat deze tot vele acties 
heeft geleid met daling van specifiek waterverbruik van 24% (periode 2008 – 2011).  Door de minder 
efficiënte benuttingsgraad van het machinepark met als gevolg een verhoogt waterverbruik voor het 
spoelen is er terug een lichte stijging van het specifiek waterverbruik. 
Daar het gebruik van diep water een significante milieuschade teweeg kan brengen heeft Balta 
Industries in 2008 als doelstelling gesteld om het gebruik van diep water tot 0 te herleiden.  In 2013 
werd dit voor de eerste maal gerealiseerd.  Om dit te kunnen realiseren werd er overgeschakeld naar 
het verhogen van het aandeel grijswater en ondiep water.   
  
Voor de rest willen we ook op andere plaatsen, zoals b.v. de sanitaire ruimtes, zuinig omspringen met 
water. We maken dan ook werk van een structureel plan om ons waterverbruik te begrenzen, b.v. via 
doorstroombegrenzers, waterbesparende kranen en het terugdringen van het waterverbruik van de 
sanitaire faciliteiten. 
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Door het beter inzetten van het aangekocht water zien we ook effectieve daling in het geloosd 
afvalwater.  De sites met de grootste verbruiken hebben een afvalwaterzuiveringsinstallatie in 
werking en lozen op oppervlaktewater.  De goede werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
wordt permanent gemonitord om aan de strenge opgelegde lozingsparameters te voldoen. De 
andere sites lozen rechtstreeks op riool conform de reglementering.   
Om een verdere daling te realiseren werden allerlei projecten opgestart om waar mogelijk maximaal 
het water te hergebruiken.  Een daling van het specifiek geloosd afvalwater van 23% in de periode 
2008 – 2011 was hierdoor mogelijk.  Om dezelfde reden als bij waterverbruik is er terug een stijging 
in 2012.   
 
Het verderzetten van diverse projecten naar waterverbruik en geloosd afvalwater behoort dan ook 
tot het algemeen Balta Industries beleid. 
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Het verderzetten van diverse projecten naar waterverbruik en geloosd afvalwater behoort dan ook 
tot het algemeen Balta Industries beleid. 
 
 
6.7. Luchtverontreiniging 
 
Alle emissiepunten met een wettelijke meetverplichting worden periodiek gemonitord. Daar de 
Vlaamse milieuwetgeving zeer strenge emissiewaarden oplegt worden er binnen de Balta Industries 
organisatie geen doelstellingen opgesteld om de emissiewaarden verder te laten dalen. Door het 
stopzetten van stookolieverbruik – met de grootste impact op de luchtverontreiniging - werd de KPI 
rond luchtverontreiniging stop gezet. 
De doelstelling om te voldoen aan de Vlaamse milieuwetgeving wordt wel aangehouden. 
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6.8. Mobiliteit 
 
Balta Industries werkt zoveel mogelijk aan een duurzaam mobiliteitsbeleid zonder dat dit in een 
welomschreven plan vastgelegd is. Een belangrijk instrument is het promoten van alternatieven voor 
het autoverkeer of het voorkomen van autoverplaatsingen. Bekende maatregelen werden reeds in 
de organisatie geïntroduceerd zoals het aanmoedigen van carpooling en woon-werkverplaatsingen 
met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Al deze maatregelen komen niet alleen het 
leefmilieu ten goede, maar zijn tevens voordelig voor zowel de werkgever als de werknemer.  
Er is een systeem van fietsvergoeding dat vrijgesteld is van belasting en RSZ. Dit wordt gepromoot 
binnen de groep en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Overdekte fietsenstallingen zijn dan 
ook voorzien waar mogelijk. 
 
 
6.9. Transport, Installatie & In-gebruik 

Binnen de Balta organisatie werden onze transporteurs bevraagd naar hun initiatieven in het kader 
van duurzaam ondernemen.  We merkten dat onze transporteurs al gevorderde stappen hebben 
ondernomen in het nemen van initiatieven ter verlagen van CO2 emissies, de  verkregen gegevens 
zullen verder verwerkt worden als input tot het stellen van verwachtingen  en 
sensibiliseringscampagnes. 

Voor installatie, raden we aan om lijmen te gebruiken met lage emissies.  

6.10. Verwerking einde levensduur & streven naar een gesloten kringloopeconomie 

 

Figuur 11c : LCA onder de vorm van een kringloop 
 

De verwerking einde levensduur is van cruciaal belang om er ons van te verzekeren dat de 
waardevolle materialen waaruit tapijt is opgebouwd, zo goed mogelijk hergebruikt worden. Idealiter 
keren die materialen terug in het productieproces, maar tot op heden staat het volledig sluiten van 
de kringloop economisch en technologisch nog niet op punt.   

Ondertussen zet Balta Industries verder in op het samenwerken met zowel onderzoekscentra als 
tapijtproducenten, afvalverwerkers en overheid, om het sluiten van de materiaalketen effectief te 
realiseren. Duurzaam materialenbeheer is daarenboven een speerpunt van de Vlaamse overheid, 
wat ons nog meer stimuleert om ons voor deze initiatieven extra te engageren. 
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07. Stakeholders 

7.1. Stakeholder Engagement 
 

Stakeholders worden bij Balta Industries niet op een gestructureerde manier in kaart gebracht. 
Klanten en medewerkers worden als voornaamste stakeholders gezien. Klanten worden via de 
verkopers en het personeel via hun leidinggevenden geïnformeerd over het beleid van Balta 
Industries.  
 
Tot op vandaag bestaat er geen formeel beleid ten behoeve van alle stakeholders. Dit beschouwen 
we dan ook als een prioritair actiepunt voor de komende jaren. 
 
 
7.2. Medewerkers 
 
Het welzijn van de medewerkers staat bij Balta Industries centraal. Het dagelijks engagement van het 
personeel is immers cruciaal voor het succes van de onderneming. Balta Industries wil daarom alle 
medewerkers de nodige ondersteuning geven voor de uitvoering van hun taken en voor hun verdere 
ontplooiing. Hierbij wil Balta Industries ook voldoende oor hebben voor de bekommernissen van de 
medewerkers en daar gepaste acties rond nemen.  
 
Binnen HR wordt intens gebouwd aan een evaluatiebeleid, waarbinnen alle medewerkers kunnen 
rekenen op een jaarlijkse evaluatie met ruimte voor eigen inbreng en aangeven van noden naar 
opleiding en groei toe. Op vandaag wordt dit al binnen bepaalde afdelingen toegepast, maar doel is 
om dit binnen de volledige groep te implementeren. Dit zal in de loop van 2014 verder vorm krijgen 
en worden uitgerold. 
 
Bij nieuwe starters wordt wel al een grondig onthaalbeleid gevoerd. Elke nieuwe medewerker krijgt 
een evaluatie na 1 en na 6 maand, waar ook duidelijke ruimte wordt ingebouwd voor eigen visie en 
inbreng van de medewerker. Dit proces loopt in herhaaldelijke dialoog tussen nieuwe medewerker 
en chef. Dit alles wordt vervolgens opgevolgd door HR. 
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Arbeidsverhoudingen en omstandigheden 
 
Voor het vast personeel voorziet Balta Industries in vaste contracten met duidelijke informatie over 
verloning, functievereisten, arbeidsvoorwaarden en contractduur. De minimale opzegtermijnen zijn 
conform aan de Belgische wetgeving, de hiërarchie van de rechtsbronnen wordt gerespecteerd 
overeenkomstig de wet van 5/12/1968 op de CAO’s en de Paritaire Comité’s. 
 
Hoewel Balta Industries de aanwervingen enkel beoordeelt op basis van competentie, zonder enige 
vorm van discriminatie, telt het relatief nog weinig medewerkers uit kansengroepen, al is er een 
recente tendens naar de tewerkstelling van ook vrouwen in minder evidente productietaken en naar 
het inzetten van werknemers van buitenlandse origine.  
 
Het arbeidsreglement voorziet in Bijlage 5 een duidelijke omschrijving van de ethische waarden in de 
onderneming ten opzichte van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag: 
 
‘Elke werknemer - man of vrouw - heeft het recht met waardigheid behandeld te worden’ 
 
Er is de beginselverklaring die voor iedereen duidelijk aanwezig is in het arbeidsreglement en de 
onthaalbrochure, daarnaast is ook een volledige procedure voorzien bij mogelijke gevallen, inclusief 
sancties afhankelijk van de ernst van de ten laste gelegde feiten. 
De vertrouwenspersoon speelt een heel belangrijke rol in deze procedure. 
 
In 2012 en 2013 waren er 7 meldingen bij de vertrouwenspersoon.  
Al deze gevallen zijn met de nodige omzichtigheid maar toch kordaat aangepakt. 
In de meeste gevallen zijn waren correctieve gesprekken met de bewuste beklaagden voldoende,. 
Eenmaal is de arbeidsinspectie opgetreden, eenmaal is de externe dienst Attentia betrokken om op 
te treden. 
 
De Belgische wet stelt als basisprincipe een verbod in om kinderen arbeid te doen of laten 
verrichten. Hiermee worden bedoeld de minderjarigen beneden 15 jaar of die nog onderworpen zijn 
aan de voltijdse leerplicht.  Er bestaan echter twee uitzonderingen op dit verbod :  de 
werkzaamheden die binnen het kader van de opvoeding of vorming van het kind vallen en de zeer 
uitzonderlijke werkzaamheden waarvoor een individuele afwijking werd verkregen. 
De Balta Group maakt geen gebruik van deze uitzonderingen en stelt geen kinderen tewerk, niet 
rechtstreeks en niet onrechtstreeks. 
 
De Balta Group maakt geen onderscheid naar ras, geslacht, afkomst, geloof,…  
Werknemers van autochtone origine worden niet bevoordeeld noch benadeeld. Steeds wordt de 
best passende persoon gezocht voor een vacante functie zonder dat discriminaties meespelen. 
Uiteraard is het begrijpen van de taal van veiligheidsinstructies wel noodzakelijk. 
 
Balta heeft een uitgeschreven anticorruptie beleid dat bij opstart ook naar iedereen 
gecommuniceerd werd. Dit is ook vrij beschikbaar op het intranet. 
 
Balta Group hanteert een nultolerantie op het vlak van omkoping en corruptie. We zullen nooit 
steekpenningen in om het even welke vorm aanbieden, betalen, vragen of aanvaarden. Deze policy 
heeft betrekking op al onze bedrijfsrelaties en transacties in alle landen waar onze filialen en 
partners actief zijn en werd specifiek geïmplementeerd om omkoping en corruptie tegen te gaan. 
Deze richtlijnen moeten verplicht nageleefd worden. Het naleven van de vermelde richtlijnen maakt 
deel uit van de correcte uitvoering van de functie. Inbreuken op dit beleid worden bestraft. 
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Bij de Balta Group zijn er geen gevallen van corruptie maar er is al jarenlang een beleid dat 
ontvangen eindejaarsgeschenken door leveranciers of klanten niet persoonlijk verworven zijn. 
Jaarlijks worden alle geschenken verzameld om dan in een tombola door lottrekking aan werknemers 
gegeven worden. Dit is een wederkerende gangbare praktijk waarbij de sociale controle zijn werk 
doet. 
 
De Balta Group en het management ervan onthoudt zich van elke deelname aan politiek, of dit nu 
nationaal, regionaal of lokaal is. 
Werknemers hebben uiteraard hun eigen overtuigingen en activiteiten maar nergens kunnen of 
mogen ze hierbij de stem van Balta uitdragen of hun werkzaamheid bij Balta gebruiken om hun 
overtuiging kracht bij te zetten. Evenmin probeert Balta politieke druk uit te oefenen op een of 
meerdere partijen. 
 
Uiteraard werkt Balta wel mee aan gegevensverzameling van beleidsmakers als hierom gevraagd 
wordt. Ook worden er soms artikels gepubliceerd waarbij de eigen bevindingen binnen de sector of 
binnen het ondernemerschap verteld worden. 
 
De politiek van Balta is hierbij duidelijk: we willen uitgaan van onze eigen sterkte en hebben hierbij 
goede werknemers nodig in een gezonde omgeving met rechtvaardige spelregels door de overheid. 
 
Sociale Dialoog 
 
Balta Industries voert op maandelijkse basis formeel overleg met de Ondernemingsraad en het 
Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek. 
 
Omdat betrokkenheid vooral ook via de kleine kern gecreëerd wordt waarin de betrokkene werkt, 
vindt het management van Balta Industries het essentieel dat naast de formele meetings met de 
vakvereniging en werknemers, het management zelf en de leidinggevenden op alle niveau’s, tijd 
besteden aan het creëren van transparantie over het beleid en de medewerkers in brede zin  
ingelicht worden rond onderwerpen zoals: 
1. De macro-economische context. 
2. De concurrentiële positie van de onderneming. 
3. Het evenwicht tussen rendabiliteit, investeringen en working capital beheer. 
4. Belang een ‘open’ bedrijf te zijn voor ieder geslacht, iedere afkomst, iedere leeftijd…  
5. Last but not least, het overbrengen van de boodschap dat iedere sociale dialoog, iedere 
sociale stap steeds moet  gesitueerd worden in economische en competitieve context van het 
moment om zo de toekomst van het bedrijf op lange termijn te kunnen garanderen. 
 
Dankzij een doorgedreven MVO-beleid wil Balta Industries deze transparantie nog verhogen en de 
werknemers via, nog uit te testen methoden en kanalen, nog meer op de hoogte houden van de 
bedrijfsactiviteiten en betrekken in de ontwikkeling van een eigen Balta Industries MVO-cultuur. 
 
Menselijke ontwikkeling en opleiding op het werk  
 
Binnen Balta Industries kunnen de medewerkers een aanbod aan opleidingen volgen. Zowel 
opleidingen voor arbeiders als voor bedienden worden steeds vastgelegd in een formeel 
opleidingsplan, dat jaarlijks wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad. Dit plan geeft weer welke 
opleidingen op agenda staan het komende jaar. Bij de effectief georganiseerde opleidingen komen 
nog een deel specifiekere trainingen op vraag van medewerkers, hun chef of HR.  Deze steeds om 
medewerkers te versterken binnen hun job, hen te doen groeien of te stimuleren. 
Dit maakt duidelijk dat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerkers centraal 
staat in de strategie van de organisatie.  
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Vanuit HR wordt ook 1 à 2 keer per jaar een managementtraining georganiseerd, voor medewerkers 
vanuit de volledige groep. Deze training biedt een grote meerwaarde aan onze junior en medior 
managers en young potentials inzake communicatievaardigheden, leidinggeven en time 
management. Op deze manier streven we ernaar om sterke managers te ontwikkelen, die zich goed 
voelen in hun rol doordat ze erin ondersteund worden en die in de toekomst deze kennis kunnen 
overdragen naar de leden van hun team.  
 
Voor de arbeiders in de productie wordt een skill-matrix ingevuld. Het biedt een overzicht van de 
huidige competenties en vaardigheden die nog verder ontwikkeld moeten worden. 
Elke medewerker krijgt bij start een Peter/Meter toegewezen, die hem/haar bijstaat in het 
verwerven van de nodige kennis en vaardigheden binnen de uitvoering van zijn/haar job.  
Vanuit HR worden dan ook opleidingen ‘train de trainer’ georganiseerd, om te zorgen dat onze 
peters en meters over de juiste skills beschikken om een collega op een correcte manier op te leiden. 
 
Balta Industries staat ook open voor stages. Jaarlijks worden meerdere stagiairs ingezet binnen de 
verschillende afdelingen van onze organisatie (onderhoud, engineering, HR, Finance, …). Dit in 
samenwerking met verschillende middelbare, hogere scholen en universiteiten uit Oost –en West-
Vlaanderen. 

 
Gezondheid & Veiligheid 
 
Preventie en Welzijn op het werk zijn voor Balta Industries essentieel.  Door de minder goede cijfers 
(frequentie- en ernstgraad) werd er in 2008 het BAlta Safety SYSTem”-programma opgestart 
(afgekort “BASSYST”).  Waarbij de focus op een zestal domeinen werd gelegd waaronder 
communicatie rond het V&G-beleid, integratie van veiligheid in LEAN-projecten, trainingen in het 
zien en herkennen van risico’s, visualiseren van veiligheid en de opmaak van groepsprocedures. 
 
Er is dan ook veel geïnvesteerd in veiligheidsopleidingen, observatierondgangen door 
leidinggevenden, maandelijkse campagne  “Welzijn & Milieu” zowel toepasbaar op de werkvloer als 
de thuisomgeving, “toolbox meetings”, ….  
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Voor elke site werden duidelijke KPI’s en doelstellingen gedefinieerd, waarvan de resultaten 
maandelijks worden geactualiseerd, o.a. : 
a. Het halen van een vastgestelde ongevallen-vrije periode leidt tot een incentive  
b. # dagen ongevallen-vrij 
c. Met/zonder werkverlet 
d. Met/zonder nood aan verzorging 
 
Binnen Balta Industries hebben we als einddoelstellingen:  

• Frequentiegraad = 20   
• Ernstgraad = 0,45 

 
Op elke site is er een ‘Comité voor Preventie & Bescherming op het werk’ geïnstalleerd waarin zowel 
werknemersorganisaties als werkgevers zetelen. De werking van het Comité werd in een 
huishoudelijk reglement vastgelegd.   
Er nemen < 25 % van de werknemers deel aan het Comité. De niet-deelnemende werknemers 
worden van de comitéwerking op de hoogte gebracht via de geijkte borden/schermen binnen de 
Balta Industries organisatie.   
 
Het “BASSYST”-programma heeft er mede voor gezorgd dat de Frequentiegraad en Ernstgraad  een 
sterk dalende trend vertoont.    
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(*) Voor de berekening van het aantal arbeidsongevallen en de ernst ervan werd de locale Belgische wetgeving  
      gevolgd:  Frequentiegraad= (# arbeidsgevallen * 1000000)/# gepresteerde uren 
                       Ernstgraad = (# dagen werkverlet * 1000)/ # gepresteerde uren 
 
Naar aanleiding van de stijging in 2012 werd er gestimuleerd om  onveilige situaties steeds schriftelijk 
te melden met het engagement om feedback te geven. Dit gebeurt via een geijkt document.  Deze 
meldingen worden onmiddellijk opgenomen in een actielijst en worden door de verantwoordelijke 
van kortbij opgevolgd en indien mogelijk weggewerkt.  Deze aanpak is gestoeld op het principe van 
de “piramide van Bird”. Het model toont aan dat een groter aantal meldingen tot een geringer aantal 
ongevallen leidt.  
Met deze bijkomende focus kunnen we nu reeds stellen dat we voor 2013 de dalende trend kunnen 
verder zetten met name Fg = 15,78 en Eg = 0,29. Deze resultaten zijn significant lager dan het 
Belgisch sectorgemiddelde. 
 
 
7.3. Klanten 
 
Bij hun aankoop moeten organisaties zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen 
t.o.v. de maatschappij en het milieu.  
 
Balta Industries pakt dit aan door voor elk product een technische fiche en de lijst van bijhorende 
certificaten te publiceren op de website, zodat klanten op een geïnformeerde wijze 
aankoopbeslissingen kunnen nemen. Ook het salesteam staat steeds ter beschikkingen van onze 
klanten om op deze vragen te beantwoorden.  
 
Hierbij de Balta Industries value proposition voor onze klanten.  
 
 
Value proposition to our Broadloom Carpet customers 
 
• Our products can help to lower the ecological footprint and to improve many living 
environment. 
 
• Dependent on the structure or density, a carpet can help to insulate against cold. 
Our products help to save up to 12% heating energy. 
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• Carpet insulates against sound and creates a welcoming, cozy atmosphere. 
A quieter, healthier way of life. 
 
• Our carpets are manufactured from synthetic fibres or wool They can be recycled 
or re-used as e.g. insulation material. Carpet waste can also be used to generate 
energy. 
 
• There is no risk to slip on carpet and the consequences of an accident on this floor 
are less severe than on hard flooring making it safer. 
 
• A textile floor helps to make a living environment healthier. It retains fine dust particles 
and ‘cleans’ the indoor air quality. 
 
• Carpet can be cleaned and maintained very easily. It consumes less energy for 
cleaning than most other flooring products. 
 
• Our products can be installed with eco-friendly methods such as stretching, fixation 
or adhesion (see adhesion products with eco labels) 
 
• All our carpets are free of any harmful substances and are tested GUT to ensure 
a healthy product enhancing the quality of a living environment. 
 
• Our carpets are in conformity with the relevant European Regulations and Norms. 
They are applied with severance and tested by independent laboratories. 
 
• We are fully committed to the REACH guidelines on hazardous substances and 
make sure that all our raw material is in accordance with those regulations. 
 
• Our product know-how supports continuous design of innovative features that reduce 
the ecological footprint even more (e.g. carpets made from corn fibres) 
 
• Our textile products are produced in integrated production sites ensuring quality 
controlled processes and best performance in their respective price category for 
years to come. 
 
• We ensure on-time, eco-friendly delivery by our effective production planning and 
by combining freight as much as possible. 
 
Fig 13 : Value proposition voor kamerbreed tapijt klanten 

 
7.4. Leveranciers 
 
Binnen de aankoop afdeling in Balta Industries, wordt MVO als een prioriteit beschouwd.  
 
Via de ingangscontrole van de binnenkomende producten onderwerpt Balta Industries alle 
leveranciers aan een voortdurende evaluatie bij elke levering.  
 
Daarnaast maakt Balta Industries jaarlijks voor de leveranciers van grond- en hulpstoffen een 
leveranciersevaluatie op volgens 3 criteria :  

• Administratieve en logistieke betrouwbaarheid  
• Kwalitatieve prestatie  
• Milieu conforme prestatie 
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1 van de 3 key pillars bij leveranciersevaluatie is dus de milieu conforme prestatie. Formeel wordt 
bijgehouden voor elke leverancier, hoe deze scoort op milieu aspecten. De evaluatie gebeurt door de 
milieu verantwoordelijken van elke divisie. Volgende scores worden toegekend aan elke leverancier :  
 
3) Milieu-conforme prestatie van de leveranciers:  
 
De mogelijke scores en de te ondernemen actie zijn: 
+++  = Er was geen enkel milieu-probleem in dit kwartaal. Geen actie vereist. 
+       = De leverancier heeft in dit kwartaal slechts éénmaal een (gering) milieuprobleem veroorzaakt en heeft dit correct en 
voldoende opgelost. Geen actie vereist. 
+/-    = De leverancier heeft herhaalde milieu-problemen veroorzaakt die hij wel oplost. 
Actie: toekomstgericht de Balta-specificaties doen naleven. 
- -   = De leverancier veroorzaakt herhaalde en/of zware milieu-problemen. Er is geen of een onvoldoende oplossing. 
Actie: 
- indien mogelijk niet meer bestellen bij deze leverancier. 
- hardere maatregelen aankondigen, statuut als goedgekeurde Balta-leverancier in vraag stellen 
- claims indienen 

Fig 14 : stuk uit intern Kwaliteitshandboek Balta Industries  pg19-20 

Ook het invoeren van REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) in de Balta 
Industries organisatie in 2011 toont aan dat MVO tot de dagelijkse activiteiten behoort. 

De doelstelling van REACH is het verhogen van de kennis over de eigenschappen van chemische 
substanties en de risico’s verbonden aan het gebruik ervan.  REACH wil het veilig gebruik van 
chemische stoffen en preparaten doorheen de volledige industriële keten waarborgen en legt dan 
ook niet enkel verplichtingen aan fabrikanten en importeurs van chemische stoffen op over het 
verzamelen en verspreiden van informatie over de karakteristieken van de stof, maar ook aan de 
downstream users, zoals vele textielbedrijven.  

Balta Industries verklaart dat het alle maatregelen heeft ingevoerd om in overeenstemming te zijn 
met REACH. 

 

Fig 15 : REACH verklaring Balta Industries 

Een voorbeeld van sterk doorgedreven MVO topic binnen Balta Industries is IWAY. Eén van de 
belangrijke klanten van Balta Industries eist van al zijn leveranciers (en hun toe- leveranciers) een 
stricte naleving van heel wat MVO topics. Balta Industries heeft van al zijn leveranciers een 
bevestiging dat ook zij aan alle IWAY MVO eisen voldoen.  
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Volgende onderwerpen worden door IWAY vooropgesteld :  

• Environment IWAY Standard: minimum Requirements for Environment and Social & 
Working Conditions when Purchasing Products, Materials and Services 

• IWAY Child Labour  
• IWAY Code of Conduct  

Fig 16 : IWAY vereisten 

Alle aangekochte producten worden binnen Balta Industries nogmaals afgecheckt op basis van 
verschillende verboden lijsten zoals SVHC-lijst (REACH), SIN-list (verboden lijst opgesteld door 
internationale werknemersorganisaties), diverse labelvereisten (GUT,  …) en diverse 
klantenvereisten.  Hiervoor werd er sinds kort een performant databank in gebruik genomen.   

Ook bij wijziging van de diverse lijsten wordt er een automatische check op de bestaande producten 
uitgevoerd.  De basis van het beheerssysteem is de unieke CAS-nummer van elke stof.   Met als 
resultaat dat er op vandaag geen producten (100 % assessment) binnen Balta Industries in gebruik 
zijn, zelfs niet op SIN-lijst dat vooralsnog geen enkele dwingend karakter heeft.   Zo blijven we telkens 
een stapje voor t.o.v. de geldende wetgevingen.   

 
7.5. Maatschappelijke betrokkenheid 
 
Maatschappelijke betrokkenheid gaat over de activiteiten of investeringen van een bedrijf in de 
(lokale) samenleving waarin zij opereert, ten behoeve van specifieke doelgroepen of 
maatschappelijke doelen.  
 
Balta Industries heeft regelmatig studenten/kinderen over de vloer. In 2013 had Balta o.a. de Harris 
Academy op bezoek, studenten die een opleiding textiel volgen in de UK. De studenten kregen een 
basisopleiding tapijt en hun ideeën werden in de Chromojet machine omgezet in een geprint tapijt.  
 

 
Fig 17 : Harris Academy op bezoek bij Balta Industries  
 
Ook in het kader van ‘Wetenschap en Techniek’ (in samenwerking met Rotary Tielt) worden 
bedrijfsbezoeken georganiseerd voor jongeren bij Balta Industries. ITC neemt hier al 8 jaar aan deel.  
 

Fig 18 : Tieltse scholen op bezoek bij Balta Industries : Wetenschap en Techniek 
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Fig 19 : Fluo hesjes voor Tieltse scholen 

Voor al onze bedrijfsfietsen wordt er samen gewerkt met het hertewerkstellingsproject VELOODS.   
 

  



42 | P a g e  
 

7.6. Tot slot: Reflecties & blik naar de toekomst 

De bewustwording rond het belang van duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande duurzame 
producten is een evolutie die in een stroomversnelling zit. Enkele decennia geleden waren bedrijven 
voornamelijk gericht op het verhogen van productiviteit. Hierbij waren een positieve impact op 
milieu, welzijn van werknemers en maatschappij mooi meegenomen. Eind de jaren ’80 kwam de 
eerste bewustwording om o.a. CFK’s te verbieden, het gat in de ozonlaag was ondertussen niet meer 
te dichten, later, in de periode rond 2006 werden we meer bewust van de mogelijke gevolgen van 
klimaat wijziging door CO2 uitstoot. Vandaag met de stijgende prijzen van grondstoffen en 
verminderde beschikbaarheid, beseffen we dat we zuiniger gaan moeten omspringen met niet-
hernieuwbare materialen.  

De verschuiving van het economische zwaartepunt naar Azië, vraagt een groter lokaal engagement 
van de bedrijven om werkgelegenheid te vrijwaren en realiseren, en de daarbij horende skills te 
ontplooien. Blijvende innovatie wordt een must om onze competitiviteit te borgen.  

Een ander type van bedrijfsvoering wordt dan ook essentieel om op langer termijn succesvol te 
blijven. Hierbij zal een verandering in basiswaarden noodzakelijk zijn, zoals een verhoogde 
responsabilisering rond het verbruik van uitputbare grondstoffen, maar ook ten aanzien van milieu, 
werknemers, betrokkenen en de bredere maatschappij. Dit integreren in de bedrijfsvoering, brengt  
weliswaar de nodige complexiteit met zich mee, waarbij flexibiliteit, reactiesnelheid, engagement en 
responsabiliteit aan de basis zullen liggen van succes en slagen, zonder in te boeten op kwaliteit en 
competitiviteit. 

Voor Balta Industries is de toekomst glashelder, wij zetten in op een transitie naar duurzame 
producten, gerealiseerd met  respect voor mens, milieu en maatschappij en streven ernaar om met 
ons MVO traject een inspiratie te zijn voor de Vlaamse textielindustrie.  
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Bedrijfsgegevens  
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09. GRI tabellen :  
 
 
  

http://www.baltagroup.com/
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§ OMSCHRIJVING RAPPORTERINGSNIVEAU MOTIVATIE / TOELICHTING HFDST

1. STRATEGIE EN ANALYSE

1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de 
organisatie en haar strategie.

Volledig 2

2. ORGANISATIEPROFIEL

2.1 Naam van de organisatie. Volledig 8

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. Volledig 4

2.3 Operationele structuur van de organisatie Volledig 4

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Volledig 8

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties). Volledig 5

2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. Volledig 4

2.7 Afzetmarkten Volledig 5

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. Volledig 4,5

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom Volledig ? -

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend. Volledig ? -

3. VERSLAGPARAMETERS

3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.
Volledig 3

3.2 Datum van het meest recente verslag. 
Niet Niet van toepassing 3

3.3 Verslaggevingscyclus
Volledig 3

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.
Volledig 8

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: relevantie, materialiteit 
en stakeholders.

Volledig 7

3.6 Afbakening van het verslag
Volledig 3

3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag
Volledig 3

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk 
eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten

Volledig 3

3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen voor het verslag
Gedeeltelijk (voor milieu) Niet beschikbaar 6

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie 
nvt Niet van toepassing

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, 
afbakening of meetmethoden van het verslag

nvt Niet van toepassing

3.12 Inhoudsopgave
Volledig 1

3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe Assurance van het 
verslag.

nvt Niet van toepassing

4. BESTUUR, VERPLICHTINGEN EN BETROKKENHEID

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het 
hoogste bestuurslichaam .

Volledig
4

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie 
heeft.

Volledig
4

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke 
en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam.

Volledig
4

4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of medezeggenschap 
op het hoogste bestuurslichaam.

Volledig
4

4.5 Koppeling tussen vergoedingen van hoogste functies en prestaties van onderneming.
Niet Niet van toepassing

4.6 Processen warmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden 
vermeden.

Niet Niet van toepassing

4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van het hoogste bestuursorgaan voor 
het sturen van de MVO-strategie.

Niet Niet van toepassing

4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang 
op vlak van MVO.

Niet Niet van toepassing

4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het ovezien van de inventarisatie en het 
beheer door de organisatie van mvo prestaties.

Niet Niet van toepassing

4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in het 
bijzonder van de MVO-prestaties

Niet Niet van toepassing

4.11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.
Niet Niet van toepassing

4.12 Extern ontwikkelde mvo handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie 
onderschrijft.

Niet

4.13 Lidmaatschap van verenigingen
Niet

4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden (stakeholders) voor de organisatie.
Niet

  

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders.
Niet

 

4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden.
Niet

 

4.17 Voornaamste feedback van belanghebbenden
Niet

  

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I : Profiel
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INDICAT
OR

OMSCHRIJVING RAPPORTERINGSNIVEAU MOTIVATIE / TOELICHTING HFDST

ECONOMISCH

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd. Volledig 4

EC2 Financiële implicaties en andere risico's en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie 
als gevolg van klimaatverandering.

Niet materieel

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de 
organisatie.

Niet materieel

EC4 Significante financiële steun van de overheid. Volledig 4

EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op 
belangrijke bedrijfslocaties. 

Niet materieel

EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke 
bedrijfslocaties.

Niet materieel

EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de 
lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties.

Niet materieel

EC8
Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten 
behoeve van het algemeen nut worden geboden door middel van verplichtingen van commerciële 
aard, dan wel in natura of pro bono.

Volledig Nihil

EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen waaronder de omvang 
ervan. 

Niet materieel

MILIEU

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume. Niet beschikbaar

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval van externe bronnen. Gedeeltelijk Percentages niet beschikbaar 6

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron. Volledig 6

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron. Volledig 6

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen. Gedeeltelijk 6

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie of op duurzame energie gebaseerde producten en 
diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven. 

Volledig 6

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging. Volledig 6

EN8 Totale wateronttrekking per bron. Volledig 6

EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft. Volledig
 

6

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycleerd en hergebruikt water. Gedeeltelijk
 

6

EN11
Locatie en oppervlakte van het land dat eigendom is, gehuurd wordt, beheerd wordt in of grenst 
aan beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde 
gebieden. 

Niet Niet van toepassing

EN12
Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit 
in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde 
gebieden.

Niet Niet van toepassing

EN13 Beschermde of herstelde habitats Niet Niet van toepassing

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen 
van de biodiversiteit.

Niet Niet van toepassing

EN15
Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en soorten op nationale 
beschermingslijsten met habitats in gebieden binnen de invloedsfeer van bedrijfsactiviteiten, 
ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven. 

Niet Niet van toepassing

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. Gedeeltelijk
CO2-uitstoot transport: niet 
beschikbaar.                                              
CO2-uitstoot faciliteiten: volledig.

6

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. Volledig 6

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen. Volledig 6

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht. Volledig
Nihil

EN20 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en gewicht. Niet materieel

EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. Volledig 6

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. Volledig 6

EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen. Volledig 6

EN24
Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk 
geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat 
internationaal is getransporteerd. 

Niet Niet van toepassing

EN25
Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde 
habitats die significante gevolgen ondervinden van de waterafvoer en afvloeiing van de 
verslaggevende organisaties. 

Niet Niet van toepassing

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van 
deze compensatie.

Niet Niet van toepassing

EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie. Niet Niet van toepassing

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het 
niet naleven van milieuwet- en regelgeving. 

Volledig
Nihil

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen 
die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden.

Niet Niet beschikbaar

EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type. Niet Niet van toepassing

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL III : Prestatie-indicatoren
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SOCIAAL : ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio. Volledig 7

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio. Gedeeltelijk 7

LA3 Uitkeringen/voordelen aan voltijdse medewerkers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of 
deeltijdmedewerkers per grootschalige activiteit.

Volledig
Wet van 05/12/1998 op de cao's en 

de Paritaire Committees 7

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Volledig
Conform Belgische 
arbeidswetgeving 7

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief of dit wordt 
gespecificeerd in collectieve overeenkomsten.

Volledig 7

LA6
Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke 
commissies van werkgevers en werknemers die bijdrage aan de controle op en advies over 
arbeidsgezondheidsprogramma's.

Volledig 100% Samenstelling is wettelijk 
bepaald volgens bedrijfsgrootte

7

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde 
sterfgevallen per regio.

Gedeeltelijk verzuimcijfers niet opgenomen 7

LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersprogramma's ten behoeve van 
personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met ernstige ziekten.

Volledig 7

LA9 Afspraken over arbeidsveiligheid vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden. Volledig
Conform Belgische 

arbeidswetgeving (Codex in lijn met 
europese regelgeving en ARAB)

7

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld 
naar werknemerscategorie.

Volledig 7

LA11 Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid 
van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.

Volledig 7

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en 
loopbaanontwikkeling.

Niet

LA13
Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar 
geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere 
indicatoren van diversiteit.

Niet

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie. Niet

SOCIAAL : MENSENRECHTEN

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules 
over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.

Volledig 7

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de 
mensenrechten en op getroffen maatregelen.

Gedeeltelijk Niet in percentages opgenomen. 7

HR3
Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van 
mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het 
personeel dat de trainingen gevolgd heeft.

Niet Niet van toepassing

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. Volledig 0 7

HR5
Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het 
recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, 
alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning va

Niet Niet van toepassing

HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, 
alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid.

Volledig 0 7

HR7
Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of 
verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van 
gedwongen of verplichte arbeid.

Niet Niet van toepassing

HR8
Percentage van beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het bedrijf of de procedures 
van de organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor de 
activiteiten.

Niet Niet van toepassing

HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking, alsmede de 
getroffen maatregelen.

Volledig 0 7

SOCIAAL : MAATSCHAPPELIJKE INDICATOREN

SO1
Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma's en methoden die de effecten van de 
activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren, waaronder vestiging, activiteiten en 
vertrek.

Niet Niet van toepassing

SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde 
risico's.

Niet Niet van toepassing

SO3 Percentage van het personeel dat training in anti-corruptiebeleid en -procedures van de 
organisatie heeft gevolgd.

Gedeeltelijk
7

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie Volledig
Nihil daar er geen 

corruptiegevallen zijn.
7

SO5 Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals 
lobbyen.

Volledig
7

SO6 Totale waarden van financiële en in- natura- bijdragen aan politieke partijen, politici en 
gerelateerde instellingen per land.

Niet

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel-, en 
monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken.

Niet

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet- monetaire sancties wegens het 
niet naleven van wet- en regelgeving.

Volledig 0
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SOCIAAL : PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

PR1
Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid 
worden beoordeeld met het oog op verbetering en het percentage van belangrijke product- en 
dienstencategorieën die aan dergelijke procedures onderhevig zijn.

Niet

PR2
Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende gevolgen 
voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type 
resultaat.

Niet

PR3
Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures en het 
percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-
eisen.

Volledig 7

PR4 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat.

Volledig 0

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar 
klanttevredenheid.

Niet

PR6 Programma's voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot 
marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring.

Niet

PR7 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat

Niet

PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van 
klantgegevens.

Niet

PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving 
betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten.

Niet
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