Bijdrage aan Sustainable
Development Goals
van Verenigde Naties

Waarom dit verslag?

De drie transities in de handel- en dienstensector dragen duidelijk bij tot de Sustainable Development
Goals (SDG’s) die ontwikkeld werden door de Verenigde Naties. Zij behandelen de grote maatschappelijke
thema’s en omvatten 17 doelstellingen en 169 targets voor 2030.
Vier SDG’s sprongen ons in het oog:
•

Voor de transitie naar verantwoorde consumptie is er een duidelijk verband met SDG 12:
Verantwoorde consumptie en productie.

•

De transitie naar duurzaam en eerlijk ondernemen heeft een sterke link met meerdere SDG’s.
Opnieuw is de SDG 12 relevant, maar de manier van werken van de handel- en dienstensector
heeft zeker ook invloed op SDG 10 (Ongelijkheid verminderen) en SDG 8 (Waardig werk en
economische groei).

•

Ook voor de transitie naar circulaire economie zien we een duidelijke relatie met zowel SDG8 als SDG12.

•

We betrekken in onze processen leveranciers en consumenten en dragen dus ook bij aan SDG17
(Partnerschappen om doelstellingen te bereiken).

Bedrijven hebben een effect op de samenleving en kunnen een bijdrage leveren
aan duurzame ontwikkeling. Als zij dat doen, spreken we van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO). Wat zijn de belangrijkste verwachtingen van de
stakeholders en consumenten ten opzichte van de handel- en dienstensector?
Op welke manier wordt al aan deze verwachtingen voldaan?
En wat kan de sector nog meer doen om aan deze verwachtingen te beantwoorden?
U leest het in dit eerste verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van
de handel- en dienstensector.
Met dit verslag wil Comeos al haar leden en de stakeholders informeren
over de resultaten, kansen en uitdagingen van MVO in de verschillende sectoren
van de handel- en dienstensector. Dit verslag is tot stand gekomen onder
het toeziend oog van de Commissie Duurzame Handel van Comeos die
voorgezeten wordt door Pascal Léglise.

Hoe zijn we tewerk gegaan?
8

eerlijk werk en
economische
groei

10

ongelijkheid
verminderen

12

verantwoorde
consumptie en
productie

17

partnership om
doelstellingen
te bereiken

Stap 1
Identificeren van de
stakeholderverwachtingen.

Naast de bovengemelde SDG’s is er ook een minder directe bijdrage van de sector aan meerdere SDG’s.
In de appendix van het verslag op onze website staat een gedetailleerd overzicht.

Stap 2
Wat doet de handel- en
dienstensector vandaag?

Stap 3
Hoe kan de handel- en
dienstensector verdergaan?

Het volledige verslag vindt u op www.comeos.be/reflection

Verwachtingen stakeholders

Verwachtingen gekoppeld aan transities

Twee externe en onafhankelijke onderzoeksbureaus Sustainalize en Trendhuis hebben de verwachtingen
van onze stakeholders en van de consumenten geïdentificeerd en geïndexeerd. In deze matrix staan alle
MVO-thema’s die consumenten en andere stakeholders (o.a. overheid, leveranciers, vertegenwoordigers van
producenten, NGO’s en dienstverleners) belangrijk vinden. De thema’s in de rechterbovenhoek zijn als meest
belangrijk beoordeeld. In dit rapport zetten we de uitkomst van dit onderzoek tegenover al bestaande initiatieven.

Afvalmanagement

Databeveiliging &
klantprivacy

Duurzame inzetbaarheid
Consumentenbescherming
(product & omgeving)
Duurzaam inkopen
Emissies (CO2) en vervuiling
Ethische en eerlijke handel
Duurzame werkgelegenheid
Goed bestuur
Energie gebruik
Verantwoorde producten
Water gebruik

Technologische innovatie
Toegankelijkheid voor
mensen met een
beperking

Diversiteit en
antidiscriminatie

Logistiek & Transport
Strategische partnerships en
stakeholderbetrokkenheid

Transitie naar verantwoorde
consumptie door

Transitie naar duurzaam en
eerlijk ondernemen door

Transitie naar circulaire
economie door

Leveranciers te
stimuleren om op een
meer (milieu)verantwoorde
manier te produceren.

Bij te dragen aan
het verbeteren van
arbeidsomstandigheden en
eerlijke lonen in de waardeketen.

Het stimuleren van
ecologische productinnovaties
door samenwerking
met leveranciers.

Verduurzaming van
het aanbod aan producten
en diensten.

Het verbeteren van
inclusiviteit en toegankelijkheid,
alsook de MVO-betrokkenheid
van werknemers.

Nieuwe circulaire
businessmodellen
te helpen creëren.

Consumenten te begrijpen,
hen bewust te maken van
verantwoorde consumptie en
het te faciliteren.

Het voorzien van eerlijke
en transparante
(prijs)informatie, om bij te
dragen tot vertrouwen.

Consumenten te betrekken,
te informeren en hen te helpen
bij het verminderen van afval,
hergebruik en recycling.

Duurzame consumptie
stimuleren

LEVERANCIERS

Goede arbeidsrelaties
en sociale bescherming

Kringloop
Circulaire economie

Biodiversiteit en ecologie
Mobiliteit van medewerkers
en klanten

BELANG VOOR ANDERE STAKEHOLDERS

Transities naar MVO in handel- en dienstensector
De acht MVO-thema’s die de stakeholders en de consumenten als meest belangrijk beoordeeld hebben, kunnen
we verbinden aan transities die relevant zijn voor de handel- en dienstensector. We onderscheiden drie transities:

TRANSITIE

THEMA’s

Transitie naar verantwoorde
consumptie

• duurzame consumptie stimuleren
• verantwoorde producten
• duurzaam inkopen (productniveau)

Transitie naar duurzaam en
eerlijk ondernemen

		
		

• duurzame inzetbaarheid
• consumentenbescherming
• duurzaam inkopen (leveranciersniveau)
• ethische en eerlijke handel

Transitie naar circulaire
economie

• afvalmanagement
• kringloop/circulaire economie

		

De sector is voor deze transities afhankelijk van haar partners in de keten. Verkennende en verdiepende
gesprekken met stakeholders leverden extra MVO-thema’s op die in de samenwerking met de ketenpartners
van belang zijn. Deze thema’s (toegankelijkheid, data privacy, verantwoorde marketing, diversiteit,
goede arbeidsrelaties, sociale bescherming, strategische partnerships en stakeholderbetrokkenheid) zijn
toegevoegd aan de analyse.
De gedetailleerde methodologie van de consultants vindt u op www.comeos.be/reflection

HANDELAARS

Community involvement

CONSUMENTEN

BELANG VOOR CONSUMENTEN

Verantwoorde marketing en advertenties

MILIEU

MAATSCHAPPIJ

ECONOMIE

Inzicht in publiek beschikbare bronnen van een groot aantal handelaars leert ons wat er op dit
moment al gedaan wordt rond de stakeholderverwachtingen. In dit verslag krijgt u op de volgende
fiches een overzicht van de verwachtingen, wat de sector al doet en waar we als sector naartoe willen.
Ook gaan we dieper in op energie en mobiliteit.

Transitie 1 : Naar verantwoorde consumptie

niveau leveranciers

LEVERANCIERS STIMULEREN
OM MEER (MILIEU)VERANTWOORD
TE PRODUCEREN
Wat verwachten consumenten en stakeholders?
•
•

Leveranciers stimuleren om de (milieu)verantwoordelijkheid van hun productieproces te verbeteren.
Samenwerken met leveranciers, samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Wat doen we ?
Duurzaamheidscriteria in inkoopproces en gedragscode voor leveranciers.
		
		

52 handelaars in sectoraal verpakkingspreventieplan:
ze sensibiliseren leveranciers over eisen rond samenstelling,
hergebruik en recyclage van verpakkingen.

52 handelaars
in sectoraal
verpakkingspreventieplan

65% handelaars sensibiliseren hun leveranciers over voeding en gezondheid.
		

Gezamenlijk sectorakkoord met producenten om aanbod milieuvriendelijke detergenten
te verhogen: 7,88 keer meer geconcentreerde textieldetergenten t.o.v. 2008.

Waar willen we naartoe ?
• Meer sensibilisering van leveranciers rond duurzaamheidseisen via
- Sectoraal verpakkingsplan.
- Convenant evenwichtige voeding.
- Gedragscodes voor leveranciers.
• Aanmoediging van leden om MVO aan te kaarten in samenwerking met leveranciers.
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Transitie 1 : Naar verantwoorde consumptie

niveau leveranciers

Energie- en waterefficiëntere
leveranciers
Een meubelhandelaar ondersteunt en moedigt haar
leveranciers aan om energie- en waterefficiënter
tewerk te gaan. Ook monitort ze met met een
duurzaamheidsindex voor leveranciers de impact
hiervan. Deze index werd opgesteld in samenspraak
met haar leveranciers. Door een gemeenschappelijk
doel te formuleren, vergroten handelaars hun
draagvlak.

Creatief tegen
voedselverspilling
Een voedingshandelaar daagt leveranciers uit om
een creatieve oplossing voor voedselverspilling te
bedenken. De winnaars worden geselecteerd
door een panel van experts, journalisten en
vertegenwoordigers van NGO’s. Dit kadert in
een globale doelstelling van 50% minder
voedingsafval tussen 2016 en 2025.

Duurzaam gecertificeerd
Een voedingshandelaar verplicht haar leveranciers
om enkel duurzaam gecertificeerde cacao, thee,
koffie, vis, eieren en houtvezel (verpakking en
product) te gebruiken.

Transitie 1 : Naar verantwoorde consumptie

niveau handelaars

VERDUURZAMING VAN HET
AANBOD AAN PRODUCTEN
EN DIENSTEN
Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
•
•
•

Meer verantwoorde producten aanbieden: milieuvriendelijk, diervriendelijk, gezond, biologisch,
lokaal en/of eerlijk geproduceerd.
Niet enkel aandacht voor Noord-Zuidproblematiek, ook lokale omgeving.
Consumenten moeten eigen keuze kunnen maken.

Wat doen we ?
Handelaars hebben een breed aanbod verantwoorde en gecertificeerde producten.
en een breed aanbod lokale producten.

95%

rundvlees
is Belgisch

99%

varkensvlees
is Belgisch

90%

melk
is Belgisch

Sectorakkoord duurzaam hout
		•

60% Belgische primair houtverbruik is duurzaam geproduceerd.

Sectorconvenant evenwichtige voeding (2012-2015).
		•

95% handelaars en cateraars actief in uitbreiding aanbod evenwichtige voeding en maaltijden.

		•

70% optimaliseert nutritionele kwaliteit.

		•

55% zet in op zoutreductie.

		•

50% zet in op vervanging suikers, verzadigde vetten en palmolie.

		•

40% verlaagt portiegrootte.

Sectorengagement: enkel vlees van verdoofd geslachte dieren tenzij anders vermeld.

Waar willen we naartoe ?
• Aanbieden meer verantwoord assortiment.
• Engagementen en convenanten op sectorniveau:
- evenwichtige voeding.
- stopzetten chirurgische biggencastratie.
- caloriegehalte sauzen, nectars, vleeswaren en bereide maaltijden verminderen tegen 2020.
- aanbod detergenten met Europees ecolabel verhogen met factor 5,2 tegen 2019.
• Specifieke criteria opnemen in lastenboek van eigen merkproducten.
• Dierenwelzijn blijft aandachtspunt.
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80%

eieren
is Belgisch

Transitie 1 : Naar verantwoorde consumptie

niveau handelaars

Energie-efficiënte ledlampen
Een meubelhandelaar verkoopt enkel nog
energie-efficiënte ledlampen. Ledlampen
produceren evenveel licht als traditionele
gloeilampen, maar verbruiken tot 85% minder
energie en gaan veel langer mee.

Cradle-to-cradle collectie
Handelaars ondernemen zelf stappen om hun
productgamma te innoveren. Zo hebben twee
modeketens een cradle-to-cradle collectie
ontwikkeld. Na gebruik kan de kledij voor
100% opnieuw ingezet worden.

Transitie 1 : Naar verantwoorde consumptie

niveau consumenten

CONSUMENTEN BEGRIJPEN,
BEWUST MAKEN VAN VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN FACILITEREN ERVAN
Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
•
•

Inzicht in consument met respect voor privacy.
Consument bewust maken van en informeren over verantwoorde consumptie
o.a door positionering in de winkel.

Wat doen we ?
Lokale en Belgische producten in de kijker.
Tips voor onderhoud van producten voor langere levensduur/meer verantwoorde consumptie.
Sectorconvenant evenwichtige voeding (2012-2015).
		• 80% sensibiliseert consumenten rond voeding en gezondheid en geeft informatie en advies.
		• 45% promoot evenwichtige voeding.
		• 67% let op positionering in de winkel.
		• 30% zet in op campagnes evenwichtige voeding en beweging.
Sectorengagement cateraars-Vlaamse regering.
		• Gezonde dranken en tussendoortjes in scholen.
Sectorengagement verantwoorde reclame voeding naar kinderen.
		• In 2017 ondertekend door 13 handelaars

80%
sensibiliseert consumenten
rond voeding en gezondheid.

Waar willen we naartoe ?
•
•
•
•

Sectorconvenant 2016-2020: sensibiliseren rond evenwichtige levensstijl.
Producten Belgische oorsprong in de kijker.
Bewustwording bij consumenten rond o.a. milieu-impact.
Consumptie verantwoorder maken.
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Transitie 1 : Naar verantwoorde consumptie

niveau consumenten

I prefer 30
Met de ‘I prefer 30’-campagne worden consumenten
aangemoedigd om de gemiddelde wastemperatuur
te verlagen en zo energieverbruik, CO2 en de impact
op het milieu te reduceren.

Campagneweek
Een cateringbedrijf organiseert elk jaar een
campagneweek met demonstraties, activiteiten
en sociale media om klanten en consumenten
bewust te maken en hen aan te moedigen minder
te verspillen.

Smartphone-app
Een voedingshandelaar ontwikkelde een app
die klanten met behulp van augmented reality
informatie geeft over ingrediënten,
voedingswaarden, allergenen, recepten en
herkomst van huismerkproducten.

Suikergids & infobordjes
In een supermarktketen tref je bij elk huismerk in
de afdeling ontbijtgranen een suikergids en kleine
infobordjes aan, die informatie geven over het
suikergehalte in deze producten.

Transitie 2 : Naar duurzaam en eerlijk ondernemen

niveau leveranciers

BIJDRAGEN AAN VERBETERING
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
EN EERLIJKE LONEN IN WAARDEKETEN
Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
•
•
•

Alle werknemers in elke schakel goede arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen.
Verder kijken dan eigen organisatie.
Bewust zijn van heel de waardeketen.

Wat doen we ?
Handelaars nemen sociale eisen (arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen) op in gedragscode voor leveranciers.
Sectorengagement: alle grote voedingshandelaars tekenen gedragscode faire relaties in agrovoedingsketen.

Alle grote handelaars
ondertekenen gedragscode
faire relaties in
agrovoedingsketen.

Interprofessioneel akkoord over diervoederprijsschommelingen in onderhandelingen rundvleesketen.

Waar willen we naartoe ?
• Leveranciers daadwerkelijk en onafhankelijk controleren over toepassing gedragscode.
• Engagementen agrovoedingsketen uitbreiden naar andere productcategorieën.
• Verbetering arbeidsomstandigheden in productielanden blijft een uitdaging.
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Transitie 2 : Naar duurzaam en eerlijk ondernemen

niveau leveranciers

Onafhankelijke auditbureaus
Om zeker te zijn van goede arbeidsomstandigheden
bij hun producenten wereldwijd, laten enkele grote
voedingshandelaars hun leveranciers in risicolanden
controleren door onafhankelijke auditbureaus.

Lonen vergelijken
Een modeketen rapporteert exact hoeveel de
medewerkers bij haar leveranciers betaald
worden in vergelijking met het minimumloon
in het desbetreffende land.

Samen oplossingen zoeken
Een voedingshandelaar heeft in Bangladesh
een programma voor werknemers van
textiel-productiefaciliteiten ontwikkeld om
hen te stimuleren uitdagingen rond
arbeidsomstandigheden te identificeren.

Transitie 2 : Naar duurzaam en eerlijk ondernemen

niveau handelaars

VERBETEREN INCLUSIVITEIT,
TOEGANKELIJKHEID EN MVOBETROKKENHEID WERKNEMERS
Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
•
•

Werkgevers kunnen meer doen rond inclusiviteit dan wettelijk bepaald.
Werknemers actief betrekken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat doen we ?
Activiteiten om medewerkers te sensibiliseren en te betrekken oa Retail clean-up days.
Handel is grootste private werkgever in België, met actief beleid rond inclusiviteit en diversiteit.

< 25

64%

62%

10%

> 50

77%

vrouwelijke
werknemers

vrouwen werkt
deeltijds

jonger dan
25 jaar

laag-en middengeschoold

t.o.v. 47% in
andere sectoren

t.o.v. 58% in
andere sectoren

t.o.v. 8% in
andere sectoren

t.o.v. 57% in
andere sectoren

110.000

studenten actief

Waar willen we naartoe ?
• Handelssector blijft als grootste werkgever aandachtig voor inclusiviteit & diversiteit.
Bijkomende acties zullen volgen.
• Toegankelijkheid handelspanden en digitale diensten kunnen nog beter.
• Medewerkers blijven betrekken bij MVO.
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25%

ouder dan
50 jaar

Transitie 2 : Naar duurzaam en eerlijk ondernemen

niveau handelaars

Samen voor het goede doel
Een webwinkel verwelkomt mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook organiseren
ze jaarlijks een dag waarop werknemers zich
inzetten voor een goed doel.

Assistentie in de winkel
Een voedingshandelaar in Wallonië biedt
assistentie aan voor mensen met een beperking
om boodschappen te doen.

83 nationaliteiten
Een handelaar stelt werknemers van
83 verschillende nationaliteiten tewerk.

Transitie 2 : Naar duurzaam en eerlijk ondernemen

niveau consumenten

VOORZIEN VAN EERLIJKE EN
TRANSPARANTE (PRIJS)INFORMATIE
EN VERTROUWEN CREËREN
Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
•
•
•

Hoge mate van transparantie over producten en prijzen.
Betrouwbare informatie en verantwoorde marketing.
Consument faciliteren om onderbouwde keuzes te maken.

Wat doen we ?
Handelaars ontwikkelen traceerbaarheidssystemen.
Deontologische code van Directe Verkoop.
Gedragscode faire relaties agrovoedingsketen: 16 handelaars onderschreven.
Sectorengagement verantwoorde reclame voeding naar kinderen.
Sector neemt zelf verantwoordelijkheid met oprichting Ombudsman van de Handel.

Bijkomend vangnet
voor consumenten
voor klachten

5000

deelnemende
winkels

Waar willen we naartoe ?
• (Prijs)transparantie kan nog verbeteren bij non food bedrijven
en ook bij food bedrijven: binnen Ketenoverleg mogelijkheden bekijken
		 • om meer transparantie in de kosten van schakels in de keten te krijgen,
		 • om echte prijs van product te geven (incl. milieu- en sociale impact).
• Transparante gezondheidsinformatie voor consument voorzien.
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Transitie 2 : Naar duurzaam en eerlijk ondernemen

niveau consumenten

Faire melk
De voedingshandel biedt nu ook Fairebel
melk(producten) aan, die een hogere prijs
garandeert aan de landbouwers.

De consument bepaalt de prijs
Dankzij een nieuw online-platform van een
voedingshandelaar kunnen consumenten zelf
beslissen over de verschillende criteria waaraan
een product moet voldoen. Aan de hand van die
criteria wordt de prijs bepaald.

Waar wordt het geproduceerd?
Een modeketen heeft een collectie waarbij
je online kan nagaan in welke fabriek het
kledingstuk werd geproduceerd.

Transparantie en traceerbaarheid
Om haar transparantie en traceerbaarheid te
vergroten, heeft een voedingshandelaar een lijst
gepubliceerd van haar belangrijkste leveranciers,
inclusief de locaties van alle productiesites.
Ieder half jaar wordt deze lijst bijgewerkt.

Transitie 3 : Naar circulaire economie

niveau leveranciers

LEVERANCIERS STIMULEREN
VOOR ECOLOGISCHE
PRODUCTINNOVATIES
Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
•
•

Leveranciers aanmoedigen om bij design van product/verpakking na te denken over einde productleven.
Zoeken nieuwe leveranciers die circulair denken.

Wat doen we ?
		

Handelaars schrijven in voor Green deal Circulair Aankopen (Vlaamse Overheid).					
Engagement opzet van 2 circulaire aankoopprojecten.
Streefdoel naar 100% herbruikbare of recycleerbare paletten voor leveringen van leveranciers.
Handelaars testen herbruikbare zakjes voor groenten en fruit ipv plastic in overleg met leveranciers.

herbruikbare zakjes voor
groenten en fruit

100% herbruikbare of
recycleerbare paletten

Waar willen we naartoe ?
• Blijvende oefening: hoe maken we economie circulair ipv lineair.
• Nadenken/Samenwerken met leveranciers voor circulaire oplossingen.
• Nu nog geen algemene tendens rond circulair aankopen. Blijft aandachtspunt.
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Transitie 3 : Naar circulaire economie

niveau leveranciers

Kringloopsysteem voor
kapstokken
Een sporthandelaar creëerde een gesloten
kringloopsysteem voor haar kleerhangers.
Op deze manier bespaart hij heel wat plastic.

Dons en veren
Een kledingketen gebruikt enkel dons en veren
uit de vleesindustrie, dus als bijproduct van reeds
geslachte dieren.

Textielrecyclage
Een modeketen heeft momenteel een vierjarige
samenwerking met een onderzoeksinstituut
om methodes te ontwikkelen voor de recyclage
van gemengd textiel naar nieuwe stoffen en draad.

Natuurlijke markeringen
Om verpakkingen te vermijden introduceerde
een voedingshandelaar natuurlijke markeringen
op haar biologische producten. Hierdoor wordt
het biologisch logo direct op het product zelf
gedrukt, zonder dat er een verpakking nodig is.

Transitie 3 : Naar circulaire economie

niveau handelaars

NIEUWE CIRCULAIRE
BUSINESSMODELLEN
HELPEN CREËREN
Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
•
•
•

Ondernemen circulair benaderen ipv lineair.
Afval: Reduce – Reuse – Recycle.
Nieuwe producten ontwikkelen met reststromen.

Wat doen we ?
		

Handelaars gebruiken Ladder van Lansink als leidraad afvalbeheer.
= prioriteit aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen.
Vervangen plastic films rond paletten door innovatieve alternatieven.

		
		

95% industriële plastic verpakkingen hergebruikt in de handel.
Betere ratio hergebruik/eenmalig gebruik industriële verpakkingen in handel
dan in andere sectoren Val-I-Pac.
Sectorengagement: handel verantwoordelijk voor amper 2% totaal voedselverlies in de keten.

7,5 miljoen

maaltijden geschonken
aan voedselbanken
via onverkochte voeding

10%

onverkochte voeding
→ diervoeder

75%

onverkochte voeding
→ biomethanisatie

Waar willen we naartoe ?
• Meer circulair & minder make-taste-waste.
• Initiatieven om afval te vermijden en te verminderen door oa preventie verpakkingsafval, voedselverlies
en hoogwaardige valorisatie.
• Circulaire uitdaging biedt nieuwe economische kansen en nieuwe tewerkstelling.
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Transitie 3 : Naar circulaire economie

niveau handelaars

Circulaire logistiek
Een aantal modeketens nemen deel aan een
Vlaams project omtrent circulaire logistiek voor
de Textielindustrie.

Herbruikbare plooidozen
Een voedingshandelaar recycleert kartonnen
dozen in herbruikbare plooidozen voor de klanten.

Koffiegruis en oesterzwammen
Een restaurantketen laat haar koffiegruis
ophalen om vervolgens te laten gebruiken
om oesterzwammen op te groeien.

Van oud naar nieuw
Een meubelhandelaar schakelde mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in om oud
textiel om te toveren tot een kleurrijke nieuwe
huistextielcollectie.

Goede doel
Een aantal handelaars schenken onverkochte
non-food artikelen aan het goede doel.

Transitie 3 : Naar circulaire economie

niveau consumenten

CONSUMENTEN BETREKKEN, HELPEN EN
INFORMEREN BIJ VERMINDEREN AFVAL,
HERGEBRUIK EN RECYCLING
Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
•
•
•
•

Consumenten informeren over levenseinde producten en daarvoor oplossingen voorzien.
Minder/herbruikbare verpakkingen aanbieden.
Producten als een dienst aanbieden in plaats van te koop.
Consumenten aanmoedigen om bij te dragen tot circulaire economie.

Wat doen we ?
		

Handelaars plaatsen inzamelpunten voor verpakkingen, batterijen, frituurolie, ... en bieden navulbare
verpakkingen of tweedehands platformen aan.
Stimuli voor consumenten om oude producten terug te brengen voor hergebruik.
Sectorwebsite handigindetuin.be en callcenter: gebruik gewasbeschermingsmiddelen en alternatieven.
Roadmap Voedselverlies 2020: handelaars informeren consumenten over voedselverlies.
Hogere ratio reuse/one-way voor serviceverpakkingen dankzij herbruikbare alternatieven.

2013

8,83%

2015

77,8%

Waar willen we naartoe ?
• Ambitieus plan: in 2020 alle plastic verpakkingen verzamelen in nieuwe Blauwe Zak.
• Aansporing leden om op individueel niveau nog meer acties te ondernemen rond circulariteit.
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Transitie 3 : Naar circulaire economie

niveau consumenten

Inzameling oude schoenen
Een schoenenketen heeft een actie waarmee
klanten oude schoenen kunnen brengen in ruil
voor kortingsbonnen.

Navulbare verpakkingen
Een cosmeticaketen introduceerde navulbare
verpakkingen voor haar assortiment bodycrèmes.

Herbruikbare potten
en katoenen zakken
Een voedingshandelaar moedigt klanten aan
om eigen verpakkingen mee te brengen voor
o.a. charcuterie. Een andere test herbruikbare
katoenen zakken voor groenten en fruit.

Herstelling oude toestellen
De Kringwinkel komt wekelijks herbruikbare
toestellen uitkiezen uit de Recupel-fractie bij
een electroketen. Deze worden vervolgens
hersteld in de ateliers van de Kringwinkel,
waar kansarmere mensen tewerkgesteld worden,
om ze uiteindelijk terug te verkopen.

Extra Transitie : Mobiliteit

MOBILITEIT

Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
We identificeerden geen concrete verwachting naar mobiliteit, maar kwamen in kwantitatief
onderzoek te weten dat dit ook een belangrijk thema is voor onze stakeholders waar we als sector
ook op eigen initiatief op inzetten. Daarom gaan we er hier expliciet op in.

Wat doen we ?
Investeren in software voor optimaliseren van routes.
Maximaliseren van belading vrachtwagens.
Lokaal inkopen om afstanden te verkleinen.
Andere transportmethoden: spoor/schip.
Piek-project rond stille leveringen buiten spits.
Bundelen van goederen in stadsranddistributiecentra en leveringen in kleinere voertuigen.

maximalisering belading
vrachtwagens

Waar willen we naartoe ?
• Vergroening vrachtwagenpark.
• Aandacht voor mobiliteitsdruk e-commerce.
• Ondersteuning groene transportmiddelen.
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stille leveringen
buiten spits

Extra Transitie : Mobiliteit

Elektrische terminaltrekker
Een voedingshandelaar is een elektrische
terminaltrekker aan het testen. De elektriciteit
hiervoor is van hernieuwbare oorsprong.

Met de bus naar het werk
Een voedingshandelaar lanceerde een
proefproject met een bus die werknemers
‘s ochtends en ‘s avonds van en naar het
kantoor vervoert terwijl ze aan het werk zijn.

Leveringen combineren
Verschillende voedingshandelaars beginnen
samen te werken om hun leveringen te combineren.
Op die manier kan de beladingsgraad van
vrachtwagens naar omhoog, met winsten
voor transportkosten en milieu.

Biertrein
Een voedingshandelaar heeft samen met
enkele partners een trein op het spoor gezet die
een deel van het transport van bier zal overnemen.
Dit vermijdt CO2 en veel vrachtwagens op de weg.

Extra Transitie : Energie

ENERGIE

Wat verwachten consumenten en stakeholders ?
We identificeerden geen concrete verwachting naar energie, maar kwamen in kwantitatief
onderzoek te weten dat dit ook een belangrijk thema is voor onze stakeholders waar we als sector
ook op eigen initiatief op inzetten. Daarom gaan we er hier expliciet op in.

Wat doen we ?
Duurzamer energiebeleid en energiemix.
Reductie energieverbruik in winkels en distributiecentra.
Eigen energieproductie via zonnepanelen en windmolens.
Inzet daken winkels voor zonnepanelen.

inzet zonnepanelen
op daken winkels

Reductie energieverbruik
in winkels

Waar willen we naartoe ?
• Brancheakkoord met Waals Gewest voor verbetering energie-efficiëntie.
• Daling sectorale CO2-emissies.
• Laadvoorzieningen elektrisch vervoer.
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Extra Transitie : Energie

Milieuvriendelijkere koelvloeistof
Een voedingshandelaar vervangt gradueel de
koelvloeistoffen in de koel- en vriesvoorzieningen
door propaan (R290), een koelvloeistof met een
erg laag Global Warming Potential (GWP).

Volledig passief
Een voedingshandelaar heeft een quasi volledig
passief hoofdkantoor en investeert in energieopslag
en in onderzoek naar andere vooruitstrevende
energietechnologieën.

Klimaatneutrale Supply Chain
Een modeketen heeft de doelstelling
vooropgesteld om een klimaatneutrale Supply
Chain te hebben tegen 2030.

BREAM-standaarden
Een voedingshandelaar bouwt enkel nieuwe
gebouwen die aan de BREAM-standaarden
voldoen. Ook wil deze handelaar laadpunten
installeren, zodat klanten gratis hun fiets of
auto kunnen opladen.

CONCLUSIE

Dit MVO-sectorrapport is een primeur voor de Belgische handel- en dienstensector.
Het rapport brengt de verwachtingen van onze stakeholders over maatschappelijk verantwoord
ondernemen in kaart, en geeft inzicht over hoe MVO zich binnen de sector ontwikkelt.
De verwachtingen van de stakeholders werden samengevat in een duidelijk kader.
Dit zal helpen om de sector richting te geven en initiatieven te structureren.

Aandachtspunten
De handel- en dienstensector onderneemt momenteel al veel rond MVO; aan sommige pijlers
wordt actiever gewerkt dan andere. Een aantal MVO-aandachtspunten brengen we daarom
graag onder de aandacht. We moedigen onze individuele sectorleden aan om meer aandacht
te besteden aan:
dierenwelzijn
circulair inkopen
circulair businessmodel

Ambitie
We hebben ook de ambitie om, naast onze huidige engagementen, de komende jaren meer
gemeenschappelijke doelstellingen en acties en/of indicatoren te ontwikkelen rond:
(digitale) toegankelijkheid van de handel- en dienstensector
(prijs)transparantie en transparante gezondheidsinformatie
energie
mobiliteit

Toekomst
Het maken van dit rapport en bijhorende analyses leverden leerrijke inzichten op.
Onze stakeholders waardeerden de mogelijkheid om tijdens dit proces hun input en opvattingen te delen.
Dit MVO-rapport is een stap in de juiste richting om maatschappelijk verantwoord ondernemen in
de handel- en dienstensector verder te realiseren. Als schakel tussen consument en producent
speelt Comeos hier een belangrijke rol.
Het is dan ook onze ambitie om regelmatig een sectorrapport uit te brengen over de voortgang
van de besproken MVO-thema’s. Hierin zullen we de relevantie van de thema’s en de verwachtingen
blijven toetsen bij onze stakeholders.
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