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‘What lies behind us 

and what lies before us 

are tiny matters, 

compared to what lies 

within us’ 
Ralph Waldo Emerson

STERK IN GROND- EN SLOOPWERKEN BAANBREKEND IN RECYCLAGE
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Voorwoord
De keuze voor de opmaak van een duurzaamheidsverslag is gegroeid 

uit onze interesse en ons geloof in een maatschappelijk verantwoorde 

bedrijfsvoering. Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, 

moet je eerst en vooral weten waar de knelpunten van het bedrijf 

liggen. En om te weten moet je meten, daar zijn we van overtuigd. Het 

tweejaarlijks opstellen van een duurzaamheidsverslag biedt ons de 

mogelijkheid om de gekozen koers te evalueren,  bij te sturen en actief 

naar de toekomst te de"niëren. 

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering betekent voor ons 

ondernemen op een manier waar iedere betrokken partij beter van 

wordt.  De klemtoon niet ligt op het bereiken van - meestal louter 

cijfermatige - targets, maar wel op de weg, de manier waarop we 

tot deze targets komen. We willen hierbij rekening houden met de 

impact van onze beslissingen op onze stakeholders: personeel, klanten, 

leveranciers, buurt, omgeving….

Na overleg over maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO) met andere bedrijfsleiders kwamen we onlangs tot 

volgende omschrijving: ‘MVO-ondernemen is gestructureerd 

ondernemen, met een lange-termijnvisie en een doordachte 

strategie, vanuit authentieke waarden en principes en een 

blijvende passie om ‘great pleasure to live’ te vrijwaren voor 

toekomstige generaties.’

Het streven naar deze maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering is 

onze dagelijkse doelstelling en uitdaging.

‘Moving

the earth

to 

sustainability’ 
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Grondwerken GLK, opgericht in 1997, voert grond- en 

afbraakwerken uit in de breedste zin van het woord.  Hierbij 

stellen wij ons "exibel en sterk klantgericht op en werken wij 

de opdrachten steeds af op een kwalitatief verzorgde en veilige 

manier.

Door actief mee te denken met de klant bieden wij hem de beste 

oplossing voor zijn project.

Dat milieuzorg hoog in ons vaandel geschreven staat, weerspiegelt 

zich in de exploitatie van een eigen breek- en grondrecyclagesite 

waar van afvalstoffen secundaire grondstoffen gemaakt worden.

Het bedrijf is gevestigd in de industriezone Zaubeek in Kruishoutem, 

op de as tussen Gent en Kortrijk en het is ook binnen deze regio 

dat wij hoofdzakelijk actief zijn. Onze klanten bestaan voor 90% uit 

bedrijven. De overige 10% worden ingevuld door particulieren en 

openbare aanbestedingen.

Zaakvoerder ir. Geert Lippens en zijn echtgenote Els Vandekerckhove 

nemen het dagelijks bestuur op zich. Naast de zaakvoerders bestaat 

het team uit 4 bedienden en 18 arbeiders.

GLK

GLK in cijfers

Activiteiten

 2008 2009 2010

Omzet totaal € 5.648.283 4.183.466 4.436.158

    waarvan ontvangen subsidies € 5.024 - 3.050

Kosten totaal € 5.446.148 4.008.505 4.318.097

    waarvan personeelskost € 1.065.965 936.039 976.450

    waarvan stortkost € 670.347 328.697 419.141

    waarvan brandstof € 255.663 140.262 190.025

Winst van het boekjaar € 140.102 124.467 92.468

ALGEMENE GRONDWERKEN:

het bouwrijp maken van gronden voor woningbouw, industriebouw 

en agrarische gebouwen;

het uitvoeren van de voorbereidingswerken voor de aanleg van 

groenzones met het leveren van teelaarde, geschikte aanvulgrond, 

grind, dolomiet, …;

het uitgraven van vijvers en putten.

RIOLERINGSWERKEN:

het aanleggen van de nodige riolering in en rond gebouwen;

het plaatsen van regenputten, septische putten, zuiveringsinstallaties 

en pompinstallaties;

het aanleggen van bufferbekkens en in"ltratiebekkens.

NIVELLINGSWERKEN: 

lasergestuurd nivelleren in en rond gebouwen, parkings, 

containervelden enz.  

AFBRAAKWERKEN:

het geheel of gedeeltelijk afbreken van gebouwen;

het uitvoeren van binnenafbraak; het opbreken van verhardingen;

het verwijderen van gebonden asbest door bevoegde medewerkers;

het selectief afvoeren van alle sloopmaterialen naar erkende stort- 

en/of verwerkingsinstallaties.

BETONWERKEN:

het aanleggen in beton van parkings, stapelplaatsen, sleufsilo’s, laad/

loskades, vloerplaten voor woningbouw, appartementsbouw.

FUNDERINGSWERKEN:

het graven van funderingen voor gebouwen;

het plaatsen van funderingszolen, plaatkoppen;

het uitvoeren van plaatfunderingen.

HET AANLEGGEN VAN OPRITTEN EN PARKINGS  

We beschikken over een ruim en professioneel machinepark om 

deze werken uit te voeren. 

Wij bezitten ruim 10 jaar (april 2000) het VCA*-certi"caat. Dat 

is een veiligheidszorgsysteem dat aantoont dat de onderneming 

alle nodige preventiemaatregelen neemt om risico’s op vlak van 

veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu te beperken, zowel voor de 

eigen medewerkers als voor de werknemers van de opdrachtgever.  

Sinds 6 januari 2010 bezit het bedrijf volgende erkenningen: 

Klasse 1 = werken tot 135 000 € voor waterbouwkundige werken 

en algemene bouwwerken

Klasse 2 = werken tot 275 000 € voor verhardingswerken

Klasse 3 = werken tot 500 000 € voor afbraakwerken

Klasse 4 = werken tot 900 000 € voor algemene grondwerken

Klasse 5 = werken tot 1 810 000 € voor wegenbouwkundige 

werken
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Zaakvoerder ir. Geert Lippens en zijn echtgenote Els Vandekerckhove 

richtten in 2004 GV&T Kruishoutem op. GV&T is een tussentijdse 

opslagplaats voor uitgegraven bodem  met certi"caat 

afgeleverd door vzw Grondbank en een recyclageplaats voor 

bouw- en sloopafval dat Copro-gekeurde materialen aanmaakt.

Bij GV&T Kruishoutem kan iedereen terecht met grondoverschotten, 

bouw- en sloopafval.

Het bedrijf staat daarnaast garant voor kwaliteitsvolle 

gerecycleerde producten: gebroken en/of gestabiliseerd 

mengpuin, betonpuin en zeefzand.

GV&T

GV&T in cijfers
 07/2007 - 06/2008 07/2008 - 06/2009 07/2009 - 06/2010

Omzet totaal € 907.437 1.021.103 899.387

    waarvan ontvangen subsidies € - - 1.805

Kosten totaal € 789.119 953.355 860.919

    waarvan personeelskost € 83.881 74.398 82.064

    waarvan stortkost € 27.370 15.921 33.646

    waarvan brandstof € 28.762 30.274 26.907

Winst van het boekjaar € 64.215 32.361 8.334

Het bedrijf is gevestigd in de industriezone Zaubeek in Kruishoutem, 

op de as tussen Gent en Kortrijk.

Ons klantenbestand bestaat hoofdzakelijk uit bedrijven actief 

in grond- en wegeniswerken, tuinaanleg en –onderhoud, en 

bouwgerelateerde bedrijven.

Het dagelijks reilen en zeilen op deze site staat onder toezicht van 

een milieucoördinator die samen met de bedrijfsleiders meewerkt 

aan de verdere uitbouw van het bedrijf. Naast de milieucoördinator, 

versterkt een administratief bediende en anderhalf equivalent 

arbeider het team.

Activiteiten
TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATS

GV&T Kruishoutem beschikt over een certi"caat van tijdelijke 

opslagplaats voor uitgegraven bodem.

Wij vervullen alle administratieve verplichtingen verbonden aan 

het aanleveren of afhalen van gronden, en dit om optimaal te 

kunnen werken volgens de regels van het grondverzet en als 

extra klantenservice.

Wij staan ook in voor overname, zeven en bouwtechnisch 

verbeteren (met cement of eco-lime) van uitgegraven gronden.  

De eindproducten van deze processen kunnen bij ons afgehaald 

worden.  Wij verzorgen desgewenst ook het transport van en 

naar GV&T Kruishoutem.  Ook het afzeven van gronden op 

locatie behoort tot de mogelijkheden.

RECYCLAGESITE VOOR BOUW- EN SLOOPAFVAL

GV&T Kruishoutem sorteert al het aangevoerde bouwafval in 

drie fracties: mengpuin, betonpuin en onzuiverheden.  De fracties 

mengpuin en betonpuin worden gebroken tot CE- en COPRO-

gekeurd zeefzand, mengpuin 0/40 en betonpuin 0/40.

Het zeefzand kan door iedereen afgehaald worden en kent vele 

toepassingen. Zowel het zeefzand als de granulaten kunnen verder 

verwerkt worden tot gestabiliseerde producten.

Iedereen kan bij ons terecht met de steenachtige fractie van bouw- 

en sloopafval.  Wij kunnen ook instaan voor het transport van en 

naar GV&T Kruishoutem.

STORTMOGELIJKHEDEN:

Betonpuin (gewapend - ongewapend)

Natuursteen

Metselwerkpuin

Mengpuin

AFHALINGSMOGELIJKHEDEN:

Gebroken mengpuin 0/40, onderfundering type 1 - bovenlaag

Gebroken betonpuin 0/40, onderfundering type 1 - bovenlaag

Zeefzand

Gestabiliseerd zeefzand

Gestabiliseerde granulaten
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‘Duurzame economie is dé toekomst. Ook wij maken werk van die 

toekomst in onze kwaliteit, investeringsbeleid, menselijke aanpak en het 

verder uitwerken van onze recyclageprocessen.’

Zaakvoerder ir. Geert Lippens
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TRANSPORT

GLK Grondwerken beschikt over een milieuvergunning klasse 3 

waardoor we zelf kunnen instaan voor de opslag van brandstoffen. 

Het brandstofverbruik is evenredig met de omzet van het bedrijf. 

De kostprijs daarentegen varieert sterk en zien we recentelijk weer 

toenemen. We willen, naast het beperken van de brandstofkost, ook 

de pollutie die vrachtvervoer veroorzaakt in de hand houden. Dit is 

een uitdaging op verschillende vlakken:

Het ef#ciënt plannen van de verplaatsingen van de 

bouwmachines en –materialen. Dat is absoluut niet eenvoudig, 

omdat we met heel wat externe factoren rekening moeten 

houden: het weer, ziekte van personeelsleden, andere 

aannemers op de werf, wijzigingen in de werfplanning door 

hoofdaannemers, toegangsverbod tot heel wat wegen, bijsturing 

in de planning tijdens de werken door verkeersongeval, 

schooluren…

Nieuwe investeringen.  Bij de aankoop van nieuw materiaal 

ter vervanging of  uitbreiding wordt steeds een goede afweging 

gemaakt op het vlak van ecologie, ergonomie en rendabiliteit. 

De nieuwe machine moet op deze 3 vlakken steeds beter 

zijn dan de vorige. Bij een vervangingsinvestering wordt ook 

voor de ‘oude’ machine de denkoefening gemaakt: is verkopen 

(meestal =  het inzetten van deze machine in de 3de wereld) 

nog wel verantwoord? Indien niet, laten we deze verschroten. 

Gebruik maken van alternatieve brandstoffen. Biodiesel, 

aardgas, biogas, elektrisch rijden, … zijn tot op heden nog geen 

optie, maar de ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Tijdens het stakeholderoverleg werd aangehaald dat het 

bijhouden van het verbruik per machine en machinist soms 

verbluffende bevindingen kan geven. De opleidingssessie eco-

driving wordt dan naast een leuke opleiding ook een tool die 

de medewerkers dagdagelijks kunnen toepassen.

 

WOON-WERKVERKEER 

Alle medewerkers, inclusief de zaakvoerders, wonen in de 

nabije omgeving van hun werk. We stellen vast dat 99% van de 

medewerkers in de winter en 98% in de zomer met de eigen wagen 

naar het werk komt.

Openbaar vervoer is in onze industriezone niet beschikbaar. De 

VZW Zaubeek heeft ondertussen al inspanningen gedaan om het 

openbaar vervoer in de Industriezone te faciliteren, tot op heden 

zonder positief gevolg.

GLK en Milieu

Overzicht van het jaarlijks verbruik van de brandstoffen diesel en 

gasolie en de gemiddelde kostprijs:

WATER

Wij gebruiken enkel regenwater voor het sanitair en het 

schoonmaken van de site en het materiaal. Het vervuilde water 

wordt opgevangen en gereinigd door een KWS-afscheider met 

coalescentie"lter.  Het overtollige regenwater gaat grotendeels door 

in"ltratiebekkens alvorens het geloosd wordt in de sloot.

AFVAL 

Sinds 2000 zijn we VCA* gecerti#ceerd. In dit VCA-systeem is 

een duidelijk afvalbeleid opgenomen. Samengevat betekent het 

dat alle klein huishoudelijk afval, het verpakkingsafval afkomstig van 

PVC-materiaal, bakstenen, cement e.d. verzameld worden in een 

afvalcontainer die wekelijks opgehaald wordt. 

Het afval van de werven wordt aan de bron gesorteerd en 

afgevoerd naar erkende stort- en recyclagesites, waarbij grond- en 

steenpuin terecht kan op het nevenbedrijf GV&T Kruishoutem.
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RATIONEEL MATERIAALGEBRUIK

Orde en netheid op de werfplek voorkomt verlies en het onnodig 

kapotgaan van materialen. Maandelijks voeren de wer<eiders 

minimum één werfplekinspectie uit, waarbij de netheid op 

de werf en de opvolging van instructies bij de uitvoering van 

werkzaamheden gecontroleerd wordt.  Dit jaar wordt extra aandacht 

besteed aan rationeel materiaalgebruik. Deze attitude wordt tevens 

in de toolboxmeetings, de maandelijkse korte vergaderingen met 

de arbeiders omtrent veiligheid, gezondheid en milieu, toegelicht en 

bijgestuurd. Onderstaand vindt u een inspectieverslag terug.
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ELEKTRICITEIT

In 2008 hebben wij met het bedrijf geïnvesteerd in zonnepanelen, 

met een halvering van het elektriciteitsverbruik tot gevolg. Een 

positieve evolutie, die we moeten zien te handhaven.

Het nachtverbruik ligt duidelijk hoger dan het dagverbruik. Dit is te 

verklaren door het feit dat we om veiligheidsredenen onze site ’s 

nachts quasi volledig verlichten.

Het is wel zo dat de elektriciteitskosten niet recht evenredig dalen 

met het elektriciteitsverbruik. We stellen vast dat de distributiekosten 

en kosten voor groene stroom en Warmte KK jaarlijks toenemen.

Het andere afval zoals asbest, industrieel afval, groenafval, 

boomwortels, graszoden, rioolslib, biologisch te reinigen grond, asfalt 

zonder teer, teerhoudende asfalt, ytong, houtafval, glas, olie"lters, 

verf en solventen worden afgevoerd naar vergunde stort- en 

recyclagesites.

Macintosh HD:Users:frederikdegreve:Desktop:inspectieverslag voor werven 8.2.doc -8.2- 

INSPECTIEVERSLAG voor WERVEN - GLK Grondwerken 

Inspectie door :     Datum :                                 
 

Klantgegevens 

Naam :  
  

Adres :        Projectverantwoordelijke : 

Omschrijving uitgevoerde  werken op moment van inspectie 

 

  

Datum OK, NOK, eventuele opmerkingen: 

(verslag + actieplan !) 

correctie 

door: 

tegen datum: nazicht 

uitvoering: 

naam / Paraaf 

      

       

Opvolging opmerkingen vorig inspectieverslag 

 

 

CHECKLIST te controleren zaken op WERVEN 

               nvt.   o.k.  n.o.k.   in orde gesteld 

                     en goedgekeurd op 
                 (datum en handtekening) 

  Geeft de werf een algemeen goede indruk ? Orde en netheid OK?            

  Is het project veiligheidsplan in orde ? en de rest van de werfdossier ?            

  Zijn gereedschappen en werktuigen voorzien van een nummer en gekeurd ?                    

  Klopt de realiteit met de voorafgaandelijke afspraken ?           

      (met onze mensen, de klant, de eventuele coördinatoren, de externen) 

  Is opslag/verwerking van gevaarlijke stoffen en afval volgens de regels ?            

  Worden steenpuin, gronden, afval correct afgevoerd?                                  

  Zijn de GLK-werknemers op de hoogte van de locale regels en het noodplan ?            

  Worden de PBM’s correct gebruikt ?  (helm, oorbescherming,            

veiligheidsschoenen) 

  Wordt LMRA toegepast ?             

  zit er een brandblusser en EHBO-kist in de voertuigen?                                                     

  Zijn er voldoende veiligheidsvoorzieningen (leuningen, deksels op openingen)                

  Zijn diepe putten afgedicht en afgeschermd?                                                                

  Afscherming van de werf OK?                                                                                     

  Signalisatie van de werf in orde?                                                                                   

  Dienen er zaken te worden opgenomen met de hoofdaannemer ?             

  Bijkomende werkzaamheden/kritieke taken?                                         

naam en handtekening 
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GV&T en Milieu
TRANSPORT

GV&T Kruishoutem heeft een milieuvergunning klasse 1 waardoor 

het zelf in de opslag van brandstoffen mag voorzien. In onderstaand 

kader is het verbruik van gasolie in liter vermeld en de gemiddelde 

kostprijs. Het verbruik is evenredig met de omzet van het bedrijf.
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ELECTRICITEIT

In 2009 is geïnvesteerd in zonnepanelen. Desondanks is er een 

stijgend elektriciteitsverbruik op de gra"ek. Dit is te wijten aan het 

feit dat de burelen hun (tijdelijke) intrek hebben genomen in een 

container met verdieping, naast de weegbrug om de inhoud van 

de aanleveringen te kunnen inspecteren. Deze container wordt 

elektrisch verwarmd en verlicht. Tijdens het stakeholderoverleg werd 

aangehaald dat de ingebruikname van de container niet zomaar 

als dé oorzaak voor het stijgend electriciteitsverbruik mag worden 

aanzien. Er moet gezocht te worden naar een onderliggende oorzaak 

waarop dan passende maatregelen kunnen worden genomen.

 WATER

Op de site wordt enkel regenwater gebruikt voor het sanitair en 

het schoonmaken van de site en het materiaal.

Het regenwater dat op de opslag van onze producten (granulaten 

en grond), de weegbrug, de tankpiste en de doorgang tot het terrein 

terechtkomt, wordt via een KWS-afscheider geloosd in de riolering 

van de Industriezone.

Het niet verontreinigde regenwater wordt via buffering in de 

Zaubeek geloosd.
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AFVAL

Klein huishoudelijk afval en PMD wordt verzameld in de daartoe 

ter beschikking gestelde gemeentelijke vuilniszakken die wekelijks 

opgehaald worden.

Afval is daarnaast natuurlijk onze corebusiness. Dagelijks 

worden tonnen afval aangevoerd.  De aangevoerde afvalstoffen 

ondergaan visuele controle en worden per soort apart gestockeerd 

in de inrichting.  De afvalstoffen die tijdens het breken ontstaan 

(plastiek, ijzer, …) worden gesorteerd en daarna naar een vergunde 

verwerker afgevoerd.  

De aanvaarde grond met stenen wordt afgezeefd.  De gezeefde 

grond wordt bemonsterd om de kwaliteit ervan te kennen.  

Afhankelijk hiervan wordt de grond afgevoerd als gezeefde grond 

of als Bekasol (gestabiliseerde grond). De te reinigen grond wordt 

afgevoerd naar een vergunde verwerker.

In onderstaande gra"ek wordt de evolutie in de aanvoer 

weergegeven. Deze is natuurlijk sterk afhankelijk van onze 

bedrijfsactiviteit.
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‘Onze medewerkers zijn de motor van het bedrijf.

Wij streven dan ook naar een bedrijfsbeleid waar ruimte is voor 

zelfontplooiing en open communicatie en aandacht voor veiligheid en 

gezondheid.’

Els Vandekerckhove
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PERSONEELSBESTAND

  

GLK en GV&T en people
LEREN EN GROEIEN

Zelfontplooiing is mensen kansen bieden. Nieuwe medewerkers 

bieden wij kansen door geduld met hen te hebben, samen te 

ontdekken waar hun  kwaliteiten liggen, hen te stimuleren en bij te 

sturen. Het is aan hen om de geboden kansen ook te grijpen. 

De medewerkers dienen jaarlijks wettelijk verplichte 

opleidingen te  volgen (zoals asbestverwijdering, VCA 

basisveiligheid, hoogwerkerbestuurder, bijscholing milieucoördinator, 

preventieadviseur) en krijgen daarnaast ook de gelegenheid 

opleidingen te volgen die zijzelf voorstellen of die door de 

bedrijfsleiding worden voorgesteld (zoals eco-driving, C of CE 

rijbewijs, plaatsen boordstenen en watergreppels, adminstratief 

medewerker, managementsopleidingen, grondmechanica en 

funderingstechnieken)  . Dit verhoogt niet alleen de veiligheid 

en de kwaliteit van de werken die ze uitvoeren, maar ook hun 

bekwaamheid, want zo kunnen ze zich verder ontplooien en 

ontwikkelen. 

Overzicht van het aantal opleidingen en het aantal uren opleiding die 

gevolgd werden bij GLK en GV&T:

Van iedere medewerker wordt een competentiepro#el 

opgemaakt zodat de werkgever weet wat de persoon kan en waar 

hij voor staat, en zodat  de medewerker weet wat van hem verwacht 

wordt. Hiermee wordt ook rekening gehouden bij het bepalen van 

de verloning, waarbij vertrokken wordt van een gelijke basisverloning 

voor mannen en vrouwen. Er worden ook formele en informele 

momenten aangegrepen om de tevredenheid van de medewerkers 

te toetsen en, indien nodig of mogelijk, actie in dat verband te 

ondernemen. Begin 2008 en eind 2009 kwam elke medewerker op 

functioneringsgesprek.  De volgende gesprekken zijn gepland in 

het voorjaar van 2011. De informele contactmomenten zijn, 

naast de dagelijkse overlegmomenten (‘managing by walking around’), 

de toolboxmeetings.  Bedrijfsbetrokkenheid van medewerkers is 

belangrijk. Toolboxmeetings  zijn hiervoor een duidelijk instrument.

 GLK  GV&T

 Arbeiders/U Bedienden/U Arbeiders/U Bedienden/U

2008 10/216 3/18 0/0 0/0

2009 20/110 6/18 2/16 0/0

2010 8/96 6/18 1/8 1/8

Tijdens het stakeholderoverleg haalde één van de aanwezigen aan 

dat bij hen in het bedrijf regelmatig een krantje wordt uitgegeven 

met allerlei nieuws en info omtrent investeringen, opleidingen, 

veiligheidstips, verbruik brandstoffen, foto’s ed. Het opmaken van zo’n 

krantje vergt natuurlijk tijd, maar is zeker rendabel. Op deze manier 

ben je zeker dat iedereen op de hoogte is en het verhoogt mee de 

betrokkenheid van je personeel. De medewerkers komen soms zelf 

met teksten of foto’s aandraven of komen langs op het bureel om 

meer info te vragen omtrent een aangehaald onderwerp. Dit is zeker 

een tip die wij overwegen om ook bij ons te introduceren.

Tijdens het stakeholderoverleg werd ook aangehaald dat het vinden 

van geschikte medewerkers geen evidentie is. Personeelswerving is 

voor ons bedrijven op heden geen prangende uitdaging. Dit was in 

het verleden wel zo. Op dit moment beschikken we over een mooi 

personeelsbestand en ligt de uitdaging vooral in het kunnen houden 

van deze mensen. Dit betrachten we door bedrijfsbetrokkenheid 

en kunnen we ook doen door de tips die aangehaald werden 

door andere stakeholders zoals het aanbieden van extra-legale 

verloningsvoordelen of nieuwe jobuitdagingen binnen het bedrijf.

Bedrijfsbetrokkenheid creëert men ook door teambuilding. 

Tijdens het jaar worden een aantal mogelijkheden aangeboden zoals 

de zomer-BBQ en het winterdiner met partners, deelname aan 

bedrijfssportdagen, samen bijwonen van een voetbalmatch 

Zulte-Waregem, …

 

 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Grondwerken GLK bezit een VCA*-certi"caat. Maandelijks wordt 

een toolboxmeeting georganiseerd waarbij één van voorgaande 

items uit het  VCA-veiligheidssysteem behandeld wordt. Op deze 

toolboxmeeting krijgt elke medewerker de kans eventuele 

verbeteringen, problemen, e.d. voor te stellen.

Wij hebben gemerkt dat deze toolboxmeetings heel productief 

werken. De medewerkers zijn ermee vertrouwd om met ons mee 

te denken over de verschillende thema’s. De thema’s die in 2010 

aan bod kwamen, zijn: EHBO, Last Minute Risico Analyse, evacuatie-

oefening, vastleggen lading bij transport, evaluatie ongevallen en 

schadegevallen, respectvolle omgang, tachograaf, ziekte, recuperatie 

afbraakmateriaal. Het VCA-veiligheidssysteem heeft er ook toe geleid 

dat het aantal arbeidsongevallen beperkt blijft. Het aantal dagen 

werkverlet hangt samen met de ernstgraad van het ongeval.

In 2008 brak één medewerker een scheenbeen. Hij kon snel terug 

aan het werk. In 2009 kreeg één medewerker (50+)een balk op 

bovenarm/schouder. Na een operatie volgde een langer herstel. 

In 2010 sloeg één medewerker een voet om. Na een kort herstel 

werkt hij sindsdien met aangepast schoeisel wat herval voorkomt.

GV&T Kruishoutem maakt gebruik van het  

fabrieksproduktiecontrolehandboek, kortweg FPC-handboek,  

dat oa. het aspect veiligheid impliceert. Er is een risico-inventaris, 

-analyse, en –preventie opgesteld en de nodige persoonlijke 

beschermingsmiddelen zijn aanwezig. Voor GV&T zijn geen 

arbeidsongevallen te melden de afgelopen jaren.
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Onze prioriteit ligt in het a$everen van een kwalitatief 

hoogstaand gerecycleerd eindproduct door de best beschikbare 

technieken toe te passen.

Katleen
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Als bedrijf vinden we een sociaal geëngageerde maatschappij 

belangrijk en zien we het als onze plicht om daartoe ons steentje 

bij te dragen. De afgelopen 3 jaren werd gemiddeld 0.05% van de 

omzet hierin geïnvesteerd.

Lokale buurtfeesten en verenigingen die activiteiten op poten 

zetten, kunnen vaak op onze steun rekenen. Door sportclubs 

te steunen, maken we het mee mogelijk dat zij kinderen en 

volwassenen een sportieve uitlaatklep kunnen bieden.

Sinds 2010 gaan de zaakvoerders zelf actief op zoek naar een 

zuiver sociaal engagement: een "nanciële donatie zonder 

visibiliteit of voordelen in natura in return voor ondersteuning. 

Het moet gaan om een engagement waar de zaakvoerders of één 

van de stakeholders (personeel, klanten, omgeving…) persoonlijk bij 

betrokken zijn. 

GLK en Sociaal Engagement
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PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

GV&T Kruishoutem beschikt over een certi#caat van 

tussentijdse opslagplaats voor  uitgegraven bodem 

(grondbanknummer 2004/0376). Dit laat toe om volgens een 

strikt kwaliteitsreglement de aangevoerde gronden te traceren van 

oorsprong tot bestemming. Ook alle tussentijdse bewerkingen zijn 

op die manier nauwkeurig op te volgen.  Er wordt samengewerkt 

met een extern labo voor de nodige grondanalyses.

Het product Bekasol wordt gemaakt door de gezeefde grond te 

stabiliseren.  Afhankelijk van de aard van de grond wordt er cement 

of eco-lime (vliegassen) toegevoegd.

Het aangevoerde bouwafval wordt gesorteerd in drie fracties, 

nl. mengpuin, betonpuin en onzuiverheden.  De onzuiverheden 

(plastiek, ijzer, …) worden verder uitgesorteerd zodat afvoer naar 

verschillende vergunde verwerkers mogelijk is.

De fracties mengpuin en betonpuin worden door middel van een 

COPRO-gekeurde breekinstallatie gebroken tot CE- en COPRO-

gekeurd zeefzand, mengpuin 0/40 en betonpuin 0/40 (certi"caat nr 

948/10).

GV&T voert controles uit op de kwaliteit van de gebroken 

granulaten en het zeefzand in  een intern laboratorium. Bij de 

proeven wordt de korrelverdeling en de aanwezigheid van 

onzuiverheden en grond gecontroleerd.

Om de kwaliteit van de gebroken fracties te verhogen, wordt 

momenteel gezocht naar een methode om de onzuiverheden uit te 

sorteren (vóór, tijdens, of na het breken).

De interne milieucoördinator staat garant voor de ontwikkeling, 

toepassing en regelmatige evaluatie van de milieuvriendelijke 

productiemethodes.

 

GV&T en productverantwoordelijkheid
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MILIEU

rationeel omgaan met energie; brandstof en elektriciteit

Brandstof: ef"ciënte verplaatsingsplanning, investeren in 

milieuvriendelijker, rendabeler en meer ergonomisch materiaal 

en dito machines

Elektriciteit: investeren in energiezuinigere verlichting

PEOPLE:

Personeelstevredenheid verhogen via open communicatie  

(= informele en formele gesprekken) en leermogelijkheden  

(= opleidingen)

Arbeidsongevallen blijvend laag houden door het aanhouden 

van het huidig VCA-veiligheidssysteem

    

SOCIAAL ENGAGEMENT

ons maatschappelijk engagement aanhouden zoals beschreven.  

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

productkwaliteit verhogen door de best beschikbare technieken te 

gebruiken. Voor de te breken granulaten zal geïnvesteerd worden in 

een windzifter of waterbad en een zwaardere magneetafscheider, 

zodat de onzuiverheden optimaal weerhouden kunnen worden.

KLANTENTEVREDENHEID

Tijdens het stakeholdersoverleg werden ons enkele tips aangereikt 

om de klantentevredenheid gestructureerd op te volgen. Wij zullen 

deze tips bundelen en aanwenden om de tevredenheid van onze 

klanten na te gaan.

  

MVO

MVO bij andere bedrijven aanzwengelen door deelname 

aan netwerken en overlegfora. Medewerkers a.d.h.v. dit 

duurzaamheidsverslag bij het duurzaamheidsbeleid betrekken.

Doelstellingen 2011-2012
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Zaakvoerder 

ir. Lippens Geert

geert@glk.be

0475/903003

We nodigen u uit om 

ons uw reacties en 

suggesties op dit 

verslag te laten weten.

Contactpersoon MVO 

Vandekerckhove Els

els@glk.be

0478/989664

MVO bij GLK en GV&T

Grondwerken GLK heeft een lidmaatschap bij de Confederatie 

Bouw, de Bouwunie, de Grondbank en de Grondwijzer. 

GV&T Kruishoutem is aangesloten bij de Grondbank. 

DAARNAAST ZIJN DE BEDRIJFSLEIDERS OOK ACTIEF IN 

VERSCHILLENDE VERENIGINGEN

en bevorderen.  Geert Lippens is bestuurslid van deze vereniging.

mogelijkheid te bieden groene energie te gebruiken.  In eerste 

instantie wordt nagegaan in hoeverre windenergie kan geïntegreerd 

worden.  Ook zonne-energie en warmtekrachtkoppeling worden 

onderzocht. Geert Lippens is hierin medeoprichter.

jonger dan 40 jaar bekroont.  Els Vandekerckhove zet zich dit jaar 

wereldcongres dat doorgaat van 1 tot 5 november 2011 

STAKEHOLDERSOVERLEG

Op 13 april 2011 organiseerden we een stakeholderoverleg voor 

samengebracht die het meeste invloed op onze bedrijven kunnen 

uitoefenen en die de meeste interesse in onze bedrijven hebben. 

We konden 16 aanwezigen voor een boeiend gesprek verwelkomen: 

leveranciers en klanten, maar ook de bank, twee buurbedrijven, een 

lokale schepen/volksvertegenwoordiger, de burgemeester. Naast de 

zaakvoerders namen ook twee interne stakeholders deel. Daarnaast 

wordt het verslag nog in een apart overleg met alle medewerkers 

besproken.

De deelnemers uitten hun vragen en suggesties bij het 

uitdagingen.

Het gesprek gaf inspiratie, omdat de aanwezigen goede praktijken 

met ons deelden en we verschillende tips kregen om de kwaliteit van 

onze interne processen te verbeteren. Daarenboven maakte het overleg 

een duurzame bedrijfsvoering heel concreet. We zijn blij dat we via het 

stakeholderoverleg en via het duurzaamheidsverslag maatschappelijk 

verantwoord ondernemen mee kunnen uitdragen. 

Een duurzaamheidsverslag lijkt soms een ver-van-mijn-bed show voor 

Het verslag van het stakeholderoverleg wordt op uw vraag bezorgd..

Het duurzaamheidsverslag is opgemaakt conform de internationale 

www.glk.be en 

www.gvtkruishoutem.be
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STERK IN GROND- EN SLOOPWERKEN BAANBREKEND IN RECYCLAGE



§ Omschrijving Rapporterings-

niveau

Reden Referentie verslag

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

haar strategie.

Volledig
Voorwoord

1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Niet Niet van 

toepassing

§ Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

2.1 Naam van de organisatie. Volledig GLK GVT&T

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. Volledig GLK GVT&T

2.3 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochterondernemingen en 

samenwerkingsverbanden.

Volledig
GLK GVT&T

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Volledig GLK GVT&T Colofon

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties). Volledig
GLK GVT&T

2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. Volledig GLK GVT&T

2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten). GLK GVT&T

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. Volledig GLK GVT&T

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigen-dom Niet Niet van 

toepassing
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend. Niet Niet van 

toepassing

GRI G3 Inhoudsopgave

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel

1. Strategie en Analyse

2. Organisatieprofiel



§ Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. Volledig Voorwoord

3.2 Datum van het meest recente verslag. Niet Niet van 

toepassing

3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) Volledig Voorwoord

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

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

stakeholders.

Volledig

MVO bij GLK en GV&T

3.6 Afbakening van het verslag Volledig GLK GV&T

3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag Niet Niet van 

toepassing

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkings-verbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk 

eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten

Niet Niet van 

toepassing

3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen, waaronder de voor schattingen 

gebruikte aannames 

Niet Niet van 

toepassing

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

toepassing

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, 

afbakening of meetmethoden van het verslag

Niet Niet van 

toepassing

3.12 Inhoudsopgave Volledig Inhoud

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

toepassing

§ Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

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

bestuurslichaam .

Volledig
GLK GV&T

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

toepassing

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of 

niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam.

Niet Niet van 

toepassing

4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of medezeggenschap op het 

hoogste bestuurslichaam.

Niet Niet van 

toepassing

3. Verslagparameters

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid



4.5 Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van het hoogste bestuurslichaam, top-managers en 

leidinggevenden (met inbegrip van vertrekregelingen) en de prestaties van de organisatie (met inbegrip 

van sociale en milieu-gerelateerde prestaties).

Niet Niet van 

toepassing

4.6 Processen waarmee de raad van bestuur waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden. Niet Niet van 

toepassing

4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuurslichaam 

voor het sturen van de strategie van de organisatie aangaande economische, milieugerelateerde en 

sociale onderwerpen.

Niet van 

toepassing

4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn 

voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met vermelding van de mate van 

invoering ervan.

Niet Niet van 

toepassing

4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer 

door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met inbegrip van 

relevante risico’s en mogelijkheden en naleving van of conformiteit met internationaal 

overeengekomen standaarden, gedragscodes en principes.

Niet Niet van 

toepassing

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

betreffende economische, milieugerelateerde en sociale prestaties.

Niet Niet van 

toepassing

4.11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe. Niet Niet van 

toepassing

4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of standaarden 

die de organisatie onderschrijft.

Volledig

4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties. Volledig

4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie. Volledig MVO bij GLK en GV&T

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders. Volledig MVO bij GLK en GV&T

4.16 Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten. Gedeeltelijk Niet materieel MVO bij GLK en GV&T

4.17 Reactie organisatie op de voornaamste onderwerpen en vraagstukken naar voren gekomen in contact 

met stakeholders.

Volledig Doorheen het verslag en bij 

MVO bij GLK en GV&T

G3 DMA Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

DMA EC Managementbenadering EC Niet Niet materieel

DMA EN Managementbenadering EN Niet Niet materieel

DMA LA Managementbenadering LA Niet Niet materieel

DMA HR Managementbenadering HR Niet Niet materieel

DMA SO Managementbenadering SO Niet Niet materieel

DMA PR Managementbenadering PR Niet Niet materieel

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL II: Managementbenadering



Indicator Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden GRI-niveau

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, 

operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, 

ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.

Volledig

GLK GV&T

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

gevolg van klimaatverandering.

Niet Niet materieel

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

toepassing

EC4 Significante financiële steun van de overheid. Volledig GLK GV&T

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

belangrijke bedrijfslocaties. 

Niet Niet van 

toepassing

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

bedrijfslocaties.

Niet Niet materieel

EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale 

gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties.

Volledig

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.

Gedeeltelijk GLK en sociaal engagement

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

toepassing

Indicator Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume: voor GV&T. Volledig GV&T en milieu

Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume: voor GLK. Niet Niet materieel

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval van externe bronnen. Niet Niet materieel

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron. Volledig GV&T en milieu                         

GLK en milieu

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron. Niet Niet beschikbaar

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen. Niet Niet materieel

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. 

Niet Niet van 

toepassing

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL III: Prestatie-indicatoren

Economisch

Milieu



EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging. Volledig GV&T en milieu                         

GLK en milieu

EN8 Totale wateronttrekking per bron. Niet Niet beschikbaar

EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft. Gedeeltelijk GV&T en milieu                         

GLK en milieu

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycleerd en hergebruikt water. Niet Niet materieel

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 beschikbaar

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 beschikbaar

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. Niet Niet beschikbaar

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. Niet Niet beschikbaar

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen. Niet Niet beschikbaar

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht. Niet Niet beschikbaar

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

EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. Gedeeltelijk GV&T en milieu                         

GLK en milieu

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode: voor GLK Gedeeltelijk

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode: voor GV&T Volledig

EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen. Niet Niet beschikbaar

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

GV&T en milieu                         

GLK en milieu



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. 

Niet Niet van 

toepassing

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.

Gedeeltelijk GLK en milieu

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

toepassing

Indicator Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio. Volledig GLK en GV&T en people

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio: voor GLK. Volledig

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio: voor GV&T. Niet Niet van 

toepassing

LA3 Uitkeringen/voordelen aan voltijdse medewerkers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of 

deeltijdmedewerkers per grootschalige activiteit.

Niet Niet van 

toepassing

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Volledig 100%

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

gespecificeerd in collectieve overeenkomsten.

Niet Niet van 

toepassing

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.

Niet Niet van 

toepassing

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

regio.

Volledig GLK en GV&T en people

LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersprogramma's ten behoeve van 

personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met ernstige ziekten.

Niet Niet van 

toepassing

LA9 Afspraken over arbeidsveiligheid vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden. Volledig GLK en GV&T en people

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

werknemerscategorie.

Volledig GLK en GV&T en people

LA11 Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van 

werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.

Gedeeltelijk

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling. Volledig GLK en GV&T en people

GLK en GV&T en people

Sociaal: Arbeidsomstandigheden en Volwaardig Werk



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 Niet van 

toepassing

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie. Volledig GLK en GV&T en people

Indicator Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over 

mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.

Niet Niet materieel

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

en op getroffen maatregelen.

Niet Niet materieel

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 materieel

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. Niet Niet materieel

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 van deze rechten.

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.

Niet Niet van 

toepassing

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 materieel

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

maatregelen.

Niet Niet van 

toepassing

Indicator Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma's en methoden die de effecten van de activiteiten 

op gemeen-schappen bepalen en beheren, waaronder vestiging, activiteiten en vertrek.

Niet Niet materieel

Sociaal: Mensenrechten 

Sociaal: Maatschappelijke indicatoren



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

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

heeft gevolgd.

Niet Niet materieel

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie Niet Niet van 

toepassing

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

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

instellingen per land.

Niet Niet van 

toepassing

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel-, en monopolistische 

praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken.

Niet Niet van 

toepassing

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet- monetaire sancties wegens het niet 

naleven van wet- en regelgeving.

Niet Niet van 

toepassing

Indicator Omschrijving Rapporteringsnive

au

Reden Referentie verslag

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 Niet beschikbaar

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 Niet van 

toepassing

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.

Niet Niet materieel

PR4 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie 

over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat.

Niet Niet van 

toepassing

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

klanttevredenheid.

Niet Niet beschikbaar

PR6 Programma's voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot 

marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring.

Niet Niet van 

toepassing

PR7 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende 

marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat

Niet Niet van 

toepassing

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

klantgegevens.

Niet Niet van 

toepassing

Sociaal: Productverantwoordelijkheid 



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 Niet van 

toepassing


