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Over dit
rapport

Dit duurzaamheidsverslag gaat over Noord Natie Terminals nv, 
met maatschappelijke zetel te Blauwe Weg 44, 2030 Antwerpen. 
We rapporteren over de voorbije jaren 2017-2019. Dit verslag is 
opgemaakt volgens de GRI-standaarden, niveau Core. Het is onze 
bedoeling om tweejaarlijks een update te publiceren.

Sustainable Development Goals

Naast het internationale GRI-referentiekader voor 
duurzaamheidsverslaggeving onderzoeken we ook op welke manier 
we een bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable Development 
Goals (SDG’s). Deze nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen werden 
op 25 september 2015 door 193 staatshoofden en regeringsleiders 
goedgekeurd tijdens een speciale top van de Verenigde Naties in 
New York. Ze bestrijken een hele resem duurzaamheidsthema’s, zoals 
klimaatverandering, biodiversiteit, volksgezondheid, onderwijs en 
armoedebestrijding, en zullen de komende 15 jaar de wereldwijde 
duurzaamheidsagenda bepalen. Voor het eerst worden zowel 
bedrijven, NGO’s, overheden als alle andere maatschappelijke actoren 
aangesproken om samen deze 17 doelstellingen te bereiken. Doorheen 
de tekst van ons duurzaamheidsverslag verwijzen we naar de SDG 
waar wij menen een rol te kunnen opnemen. Dit jaar zullen we onze 
concrete engagementen verder onderzoeken.
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Voorwoord

Beste lezer, 

– In het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heb-
ben we als Noord Natie onze rol in de Antwerpse gemeenschap ter harte ge-
nomen. Als hoofdsponsor van Antwerpen 93 cultuurstad, in het havenoverleg 
en de beroepsverenigingen. Daarbij stonden werknemers, klanten, kwaliteit 
van diensten en respect voor de omgeving centraal.

In 2003 onderschreven we binnen de Noord Natie groep de 10 United Global 
Compact principles-over mensenrechten, arbeid, de omgeving en anti-corrup-
tie. 

De Verenigde Naties hebben in 2015 ontwikkelingsdoelen (SDGs) geformu-
leerd om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en welzijn te bor-
gen voor iedereen. 

Op sleeptouw genomen door het Havenbedrijf Antwerpen wil Noord Natie 
Terminals zijn engagement concretiseren met deze publicatie. 
Het wordt een stappenplan voor een succesvolle transformatie naar een duur-
zame toekomst. 

Het lezen van dit eerste verslag is niet enkel een ontdekkingstocht naar de im-
pact van Noord Natie Terminals op het milieu en de maatschappij maar vooral 
ook een kennismaking met de passie en gedrevenheid van onze 145 mede-
werkers. Zij zijn immers de ambassadeurs van onze kernwaarden. Flexibiliteit 
(aanpassingsvermogen), Respect (eerbied), Efficiëntie (doeltreffendheid), Dy-
namiek (beweeglijk) en Integriteit (eerlijk) dragen wij hoog in het vaandel. 

Ons engagement wordt de volgende jaren verankerd in de MVO- doelstellin-
gen van de organisatie en de operationele processen, door het aanscherpen 
van meetbare doelstellingen met periodieke rapportage. Het is de ambitie om 
u als lezer te inspireren met ons duurzaamheidsmodel . Kennisoverdracht en 
samenspraak met alle stakeholders zijn belangrijk in onze bedrijfsvoering. Wij 
nodigen u graag uit daarover in dialoog te treden. 

Hiervoor hebben we een e-mailadres beschikbaar. 
duurzaamheid@noordnatie.be

Het voorliggend rapport van Noord Natie Terminals toont dat er nog werk is
maar overtuigt u hopelijk dat de juiste weg wordt bewandeld.
 

Philip J. Van gestel
Uitvoerend Voorzitter  



Noord Natie
Terminals

NNT beschikt momenteel over 233 tanks, verdeeld over 
verschillende tankenparken met een totale commerciële 
opslagcapaciteit van 390.000 m³. De totale bedrijfsoppervlakte 
bedraagt +/-  27 ha, waarvan nog een deel braakliggend en 
beschikbaar voor verdere uitbouw van de terminal, volgens 
planning nog 135.000 m³.

De hoofdactiviteit betreft de opslag van vloeibare producten in 
de opslagtanks die geplaatst zijn in meerdere tankenparken. Deze 
vloeibare producten worden in bulk aangeleverd of uitgeleverd 
per spoor, per schip en per vrachtwagen.  

Daarnaast zijn ook blending en vatenafvulling belangrijke 
activiteiten voor NNT.  Alle activiteiten gebeuren in opdracht 
van onze klanten op basis van klantencontracten waarbij NNT 
haar personeel, haar expertise, de opslagcapaciteit en de laad/
los installaties ter beschikking stelt. De duur van de contracten 
varieert van enkele maanden tot meerdere jaren. 

De aard van de opgeslagen producten varieert naargelang het 
marktaanbod, wat tot gevolg heeft dat een zeer brede variëteit 
aan producten kan worden opgeslagen. 

De terminal beschikt, naast de tankenparken, over twee 
magazijnen waar de opslag gebeurt van verschillende kleinere 
verpakkingen (200 lt vaten of 1000 lt IBC’s). In deze magazijnen 
bevinden zich ook verschillende afvulinstallaties en een 
menginstallatie. 

Korte historiek

Reeds uit de 16e eeuw vinden we geschriften terug over de “Natie 
van Noord en Oost Werkers”. In die voorbije eeuwen worden 
vooral goederen uit het Noorden en het Oosten behandeld. 
Uiteindelijk wordt dan in 1865 de naam Noord Natie notarieel 
bekrachtigd en neemt de onderneming een juridische vorm aan. 

De bouw van het eerste tankenpark gebeurt in 1949 en 
is bestemd voor vloeibare bulkopslag van plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten. In de daaropvolgende decennia wordt 
het aantal tankenparken gestadig uitgebreid en groeit ook 
het productgamma aanzienlijk met petroleumproducten en 
chemicaliën.

Sinds  2012 heeft Odfjell Terminals, als dochteronderneming van 
de gelijknamige Noorse tankerrederij, een participatie van 25% 
en zijn we internationaal gekend als Noord Natie Odfjell Antwerp 
Terminal.

233
tanks

390.000 m³
opslagcapaciteit 

27 ha
bedrijfsoppervlakte  

2
magazijnen   

Noord Natie Terminals (NNT), gelegen tussen 
het Vierde Havendok en het Leopolddok in de 
Haven van Antwerpen, is een tankopslagbedrijf, 
gespecialiseerd in de opslag en overslag van 
vloeibare producten zoals basisoliën, glycolen en 
chemicaliën. 
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Onze maat-
schappelijke 
verantwoor-
delijkheid

Duurzaamheid heeft betrekking op het omgaan met mens, 
milieu en winst. De keuzes die we vandaag maken, moeten 
bijdragen aan onze relevantie in de samenleving en aan 
het welzijn en de ontwikkeling op lange termijn en voor de 
toekomstige generaties. De producten die we opslaan zijn 
essentieel om kleding te maken, huizen te isoleren, mensen 
te voeden, medicijnen te ontwikkelen, wegen en scholen of 
ziekenhuizen te bouwen, te wassen en schoon te maken, 
schermen of mobiele telefoons te maken, mensen in staat te 
stellen om in hun huizen te koken en te verwarmen.

We mogen dus stellen dat de vloeibare producten die we 
in onze tanks opslaan cruciaal zijn voor het dagelijks leven 
van alle mensen en de economie, maar moeten tegelijkertijd 
beseffen  dat deze vloeistoffen de gezondheid en het milieu in 
gevaar kunnen brengen. Dat maakt ons medeverantwoordelijk 
om te zorgen voor een veilige, zorgvuldige en efficiënte 
opslag. Bij deze uitdaging dienen we al onze belanghebbenden 
te betrekken, onze medewerkers, de klanten en de 
gemeenschappen waarin we actief zijn.  

Als tankopslagbedrijf zijn we ons er terdege van bewust 
dat wij niet bepalen welke producten er in de wereld in 
gebruik zijn. Desalniettemin willen we een vooruitstrevende 
onderneming zijn waarin onze medewerkers en aannemers 
met fierheid werken, in een succesvolle en gezonde omgeving, 
met de nodige aandacht in ons streven naar tevreden 
stakeholders. We zetten ons in voor veiligheid en gezondheid 
en trachten voortdurend om onze ecologische voetafdruk te 

verkleinen en elke andere negatieve impact op mensen en 
omgeving te beperken tot een minimum. Daarbij willen we 
investeren in opleiding, talentontwikkeling en een divers en 
heterogeen personeelsbestand. We introduceren duurzamere 
technologieën, processen en producten en willen hiermee zo 
bijdragen aan een duurzamere wereld. 
Op het gebied van milieuzorg streven we ernaar om energie-
efficiënt te zijn, emissies en watergebruik te verminderen en 
afval te vermijden of tenminste te recycleren. 

Om te bouwen aan een duurzame toekomst moeten we 
meer doen dan alleen onze eigen impact verkleinen. Daarom 
voeren we veranderingen door in elk onderdeel van onze 
waardeketen. volgende figuur geeft de belangrijkste thema’s 
weer waarop we willen inzetten.

“Dit verslag toont aan dat 
duurzaamheid meer en meer 

geïntegreerd wordt in de 
bedrijfsvoering en de SDG’s 

hiervoor een mooi kader aanreiken. 
Door concrete inspanningen te 

belichten geeft Noord Natie Odfjell 
aan dat duurzaam ondernemen 

een aanzienlijke impact kan 
hebben in de praktijk.”

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp



Onze milieu-impact verkleinen Onze medewerkers koesteren

3,5% Waterhergebruik
(doel: )

> 140 
medewerkers

Hoogkwalitatieve tankenparken, 
vloeistofdicht, met overvulbeveiliging 

en dampverwerkingsinstallaties

Waarden gedreven 
organisatie

Doorgedreven 
automatisatie

Inzetten op diversiteit
(doel: M/V verhouding: 50/50)

12,037 kWh/ton
Energie-efficiëntie 

(doel: )

31%
< 30 jaar
(doel: >30%)

21%
> 50 jaar
(doel: >25%)

2,9 kg CO2/ton
en klimaatimpact

(doel: )

Ca. 3.600 
externe opleidingsuren

Ca. 500  
interne opleidingsuren

3,8 
opleidingsdagen/medewerker

(doel: )

Eerste vrouwelijke operator
(doel: )

97%
Sorteergraad

Lerende organisatie

Energiezuinig 
kantoor

EPC B

83% 17%
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Veiligheid in onze cultuur inbakken Investeren in de mobiliteit 
van de toekomst

Risico’s beheersen en verminderen
(Doel: 0 ongevallen)

Veiligheidscultuur
Van reactief (2017) naar proactief

Verduurzaming transport

0,51
gerapporteerde  

near misses /medewerker  
(doel: )

277 
incidenten 

(doel: )

zeeschip

tanktruck / tankcontainer / wagon

tanktruck 
tankcontainer

(doel:  aandeel schip en spoor)

zeeschip spoor

Verbeterde communicatie 
en dialoog

WAARDIG

95%

5%

55%40% 5%

Noord Natie Terminals

50 collega’s op de fiets 
dankzij NNT fietsplan

Inzetten op 
digitalisering

Expansie

233
commercieel 

inzetbare tanks
(2025: 268)

390.000m³
Opslagcapaciteit

(2025: 530.000 m³)



Onze 
milieu-impact 
verkleinen

Met Noord Natie Terminals volgen we continu de (inter)nationale 
en regionale wetgeving op, voldoen we aan deze regelgeving en 
trachten ze zelfs te overtreffen door te anticiperen op de toekomst 
en het opzetten van voorkomings- en verbeteringstrajecten. We 
verbeteren onze milieuprestaties door:

 Ons afvalwater te zuiveren en alzo mee te zorgen voor een 
betere waterkwaliteit

 Ons verbruik van leidingwater te verminderen

 Onze emissies naar de lucht en bodem tot een minimum te 
beperken

 Ons energieverbruik te verminderen 

 Ons afval selectief in te zamelen

 Onze investering in energiezuinige kantoren

WATER EN AFVALWATER

NNT verbruikt leidingwater als sanitair water (kantoorgebouw), 
‘kuiswater’ (voor het reinigen van de eigen opslagtanks, pompen, 
leidingen, …) en voor de aanmaak van stoom (voor het opwarmen 
van producten). 

De afvalwaters (kuiswaters en verontreinigde condens- en 
regenwaters van tankenparken, laadstations, manifolds en 
pompenplaten) worden via het intern rioleringssysteem verpompt 
naar de eigen waterzuiveringsinstallaties. Deze installaties, 
bestaande uit een fysicochemische en biologische zuivering zijn 
volledig geautomatiseerd. Het zuiveringsrendement bedraagt meer 
dan 95 procent. 

Onze huidige waterbesparende maatregelen
Het hemelwater op het nieuwe kantoorgebouw wordt opgevangen 
voor hergebruik in het sanitair.

2017 2018 2019 Doel

Leidingwater (m³) 23.426 21.219 21.012  

Geloosd gezuiverd afvalwater (m³) 36.000 34.000 31.000

Hergebruik (hemel)water (m³) 730 730 730  

Vuilvracht (kg)

COD 4.536 2.750 2.760

BOD 720 646 450

Zwevende stof 1.944 578 840

% Waterhergebruik
(= hergebruik (hemel)water  

tov verbruik leidingwater)
3,1% 3,4% 3,5% 5%

1.221 m²
Oppervlakte daken

730 m³/jaar 
Hemelwateropvang
goed voor 70% van onze 

behoefte aan sanitair water

Uitdagingen voor de toekomst
De voorbije droge zomers leerden ons dat we alert moeten zijn 
voor periodes met waterschaarste. We moeten mogelijkheden 
onderzoeken om water – na zuivering - te hergebruiken of 
hemelwater verder op te vangen en te hergebruiken.
Het is onze ambitie ons leidingwaterverbruik gestaag te laten 
dalen en door toenemend hergebruik de ratio hergebruik tov 
aangekocht leidingwater richting 5% te krijgen.
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2017 2018 2019 Doel

Energieverbruik  
(kWh/ton doorzet) 11,402 12,934 12,037  

CO2-uitstoot  
(kgCO2/ton doorzet) 2,7 3,0 2,9  

LUCHT EN BODEM

VOS (Vluchtige organische componenten)-emissies kunnen vrijkomen 
als gevolg van opslag- en verladingsactiviteiten en bij het afvullen van 
producten met hoge vluchtigheid. 

Verbrandingsemissies treden op bij de gasgestookte stoomketels. 
Stoom wordt gebruikt voor de verwarming van een aantal opslagtanks 
of voor reinigingsactiviteiten. De emissies van deze installaties worden 
periodiek gemeten. 

Waar manuele handelingen vereist zijn (bv. bij het aan- en afkoppelen), 
is het risico op lekken het hoogst. 

Op het terrein werden verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd 
(verkennend, oriënterend en beschrijvend) waarbij een programma 
voor bodemsanering is opgezet om historische verontreiniging op 
gepaste wijze aan te pakken. 

Onze huidige emissie reducerende maatregelen
Lucht: Emissies worden tot een minimum beperkt. Door te investeren 
in kwalitatief hoogwaardige tankenparken, zoals tanks met verhoogde 
ontwerpdruk, goed geïsoleerd en uitgerust met emissie reducerende 
installaties (bv. dampretour, gaswassers, actief koolfilters) wensen we 
deze verder te reduceren. 

Bodem en grondwater: Op 16 tankenparken zijn er reeds 10 ingericht 
als een vloeistofdichte inkuiping, daarnaast hebben we alle laadstations 
, scheepsmanifolds en pompenplaten vloeistofdicht uitgevoerd. De 
opslagtanks en laadstations zijn voorzien van een overvulbeveiliging. 

Om een verhoogde veiligheid te bekomen zijn tot op heden reeds 
9 van de 16 tankenparken volledig geautomatiseerd, en hebben we 
een plan van aanpak ontworpen voor de andere tankenparken in de 
komende jaren.

ENERGIE

Tanks met producten die omwille van hun viscositeit/stolpunt of 
om kwaliteitsredenen bij een hogere temperatuur moeten worden 
opgeslagen, worden elektrisch verwarmd of met stoom door op 
aardgas gestookte stoomketels .

Voor reinigingsactiviteiten maken we gebruik van warm water en/of 
stoom. 

De verwarming van de lokalen gebeurt eveneens met behulp van 
op aardgas gestookte ketels. Fluctuaties in het aardgasverbruik zijn 
grotendeels te wijten aan de aard en hoeveelheid te verwarmen 
producten en de klimatologische omstandigheden over het jaar.

Onze huidige energiebesparende maatregelen
De buitenverlichting op de terminal wordt omgeschakeld naar 
Ledverlichting, uitgerust met daglichtregeling en bewegingssensoren.
Onze productpompen zijn uitgerust met een frequentiesturing.

Uitdagingen voor de toekomst Uitdagingen voor de toekomst

Lucht : Er zal verder gezocht worden naar duurzame emissie 
reducerende technieken om de VOS emissies te voorkomen en 
verder te reduceren.

Bodem en grondwater : Ondanks spillbeheer via duidelijke 
procedures, blijft continue sensibilisering noodzakelijk. 
Investeren in automatisatie van de tankparken zal de risico’s 
verder verminderen.

Een energiestudie op de stoomketels moet uitwijzen of de 
vervanging ervan door een efficiënter systeem rendabel is.
Daarnaast plannen we in 2021 een algemene energiestudie. 
Deze studie zal ons toelaten gerichter KPI’s op ons 
energieverbruik te definiëren en op te volgen.
Tenslotte onderzoeken we ook de mogelijkheid tot aankoop of 
opwekken van groene stroom, zodat we onze laadpalen voor 
elektrische voertuigen eventueel hierop kunnen aansluiten.
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AFVAL                                  

In lijn met het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam 
beheer van materiaalkringlopen en afvalbeheer (VLAREMA) 
worden zoveel mogelijk afvalstoffen gescheiden aangeboden. 
De zuiverheid van de afvalstroom biedt de verwerker ook 
meer mogelijkheden tot recyclage of energierecuperatie. De 
verhoging van de afvalhoeveelheid is hoofdzakelijk te wijten 
aan een sterkte toename in verhandelde producten, de vele 
renovatiewerken (ook in de waterzuiveringsinstallaties) en 
een andere werkmethode van slibverwerking.

EFFICIENT/ENERGIEZUINIG KANTOOR

In 2017 hebben we onze intrek genomen in een gloednieuw 
centraal kantoorgebouw, waarmee de samenwerking tussen alle 
departementen en de interne communicatie sterk verbeterde 
(voorheen verspreid over 5 gebouwen op de site ). Nieuwe 
duurzame technologieën werden geïntegreerd in het gebouw:  

• Een efficiënte klimaatregeling

• Ledverlichting met dimmers

• Een zonneboiler voor het warm water

• Opvang regenwater van de daken voor gebruik sanitair.

2017 2018 2019 Doel

Restafval (ton) 38,77 45,26 46,52  

Totaal afval (ton) 790* 1.150* 1.686*

Sorteergraad (%) 95 94 97

Uitdagingen voor de toekomst
We hebben de ambitie om alle kantoor activiteiten 
verder te verduurzamen. 

*Volgende stromen zijn niet meegerekend in de totale afvalhoeveelheid: oud ijzer, grondafvoer ihkv grondverzet

144,78 kWh/m²
EPC B

95%

94%

97%

2017

2018

2019

Sorteergraad
(doel: )



Onze 
medewerkers 
koesteren

NNT is een continue groeiende en zeer professionele logistieke 
dienstverlener met persoonlijke aandacht voor de medewerker, 
de klant en de leverancier. NNT is een bedrijf met een 
familiecultuur waar de relatie tussen medewerkers en klanten 
centraal staat, met focus op : 

 Het investeren in mensen

 Onze normen en waarden

 Een lerende organisatie

INVESTEREN IN MENSEN

De selectie en rekrutering van nieuwe medewerkers gebeurt op 
een ethisch en deontologisch verantwoorde wijze.
Er wordt eerst getoetst of vacatures intern kunnen worden 
ingevuld. 

ONZE WAARDEN

Bij NNT willen we ons menselijk kapitaal optimaal benutten en 
respecteren. Ons beleid richt zich op de duurzame en optimale 
inzetbaarheid van alle medewerkers binnen onze organisatie: 
werven van de beste mensen, hen boeien, ontwikkelen, opleiden 
en managen op een manier die bij hun talent past.

Het sociaal beleid bij NNT zorgt ervoor dat medewerkers elkaar in 
de informele sfeer en ook buiten de werkuren kunnen ontmoeten. 
Op regelmatige tijdstippen wordt een bedrijfsevent georganiseerd.

Uitdagingen voor de toekomst

Een bedrijf zou een weerspiegeling moeten zijn van de 
maatschappij en zo ook streeft NNT naar diversiteit bij de 
NNT medewerkers (mix van leeftijd, ras, geslacht enz). De aard 
van de fysieke activiteit (laden en lossen in de haven) heeft er 
historisch voor gezorgd dat er meer mannen dan vrouwen bij 
NNT werkzaam zijn. De ruime meerderheid heeft de Belgische 
nationaliteit maar sommigen hebben wel een verschillende 
culturele achtergrond. Maar dit kan beter! Zo hebben we 
de eerste vrouwelijke operator aangeworven. En blijven we 
streven naar een 50/50 man/vrouwverhouding.
Onze leeftijdscurve laat een gezonde leeftijdsverdeling zien. 
Enerzijds zetten we in op een jonge bedrijfscultuur. We 
streven naar minimum 30% medewerkers jonger dan 30 jaar. 
Anderzijds zetten we in op werkbaar werk, ook voor onze 
oudere medewerkers. We streven naar ca. 25% medewerkers 
boven 50 jaar.

“Noord Natie Terminals belangrijkste troeven 
zijn onze medewerkers en via respectvolle  
omgang, goede communicatie, integriteit,  

de nodige flexibiliteit, efficiëntie en dynamiek 
in ons handelen en denken hebben we bereikt 
waar we vandaag voor staan en zullen we deze 

weg ook verderzetten. ”

Kurt Offeciers, HR manager

“Als eerste vrouwelijke operator was ik de 
vreemde eend in het nest. Nu ben ik 1 van de 

mannen. Hopelijk is dit de start naar meer 
diversiteit bij Noord Natie Terminals.”

Lenke Bajart, Operator
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119

24

Leeftijd

Anciënniteit

Onze bedrijfswaardenNationaliteit

Flexibiliteit (aanpassingsvermogen)

Respect (eerbied)

Efficiëntie (doeltreffendheid)

Dynamiek (beweeglijk)

Integriteit (eerlijk)

> 140 
medewerkers

9

3

116

45

74

2

3

20

14

2

25

2

1

35

32

29

2

15

Deeltijdse

Deeltijdse

Voltijdse

Voltijdse

20-30 jaar

< 5 jaar

25 > 30 jaar

30 > 35 jaar

5  > 10  jaar

20 > 25 jaar

35 > 40 jaar

10 > 15 jaar

15 > 20 jaar

 > 40 jaar

30-40 jaar

50-60 jaar

60+ jaar

40-50 jaar

België
138

Duitsland
1

Polen
1

Nederland
2

Irak
1



LERENDE ORGANISATIE

We vinden het belangrijk om te blijven investeren in de ontwikkeling 
van onze medewerkers (coaching trajecten & opleidingen) en een 
uitgewerkt sociaal beleid, hetgeen bijdraagt tot persoonlijke groei en 
goede informele, professionele relaties. 

Bij uitbreidingen van onze opslagcapaciteit wordt steeds een 
verregaande automatisering toegepast. Deze vaak nieuwe 
technologieën vergen ook meer gespecialiseerde kennis. En net 
daarop is ons development plan operations gericht. Sinds 2019 
wordt daarvoor een trainer operations vrijgesteld, die zich fulltime 
richt op het opleiden van operatoren on the job. 

Een lerende organisatie vergt een continue leercultuur. 
Leerpunten moeten worden herhaald en opgevolgd, gedrag 
moet wordt bijgestuurd, de bewustwording aangewakkerd. 
Ons opleidingsplan krijgt daartoe een regelmatige follow-up 
met eventueel bijhorende aanpassing in functie van nieuwe 
noden en thema’s.

Uitdagingen voor de toekomst

AANTAL UREN Doel

EXTERNE OPLEIDINGEN   

Rollend materiaal : vorklift, trekker, kraan , verreiker … 1410  

Software opleidingen 372  

EHBO hulpverlener 186  

Leiderschapsvaardigheden 297  

Interventie leden 680  

Brandbestrijding kleine blusmiddelen 45  

Vakgerichte opleidingen 617  

Totaal aantal uren externe opleiding 3607  

INTERNE OPLEIDINGEN   

Toolboxen, infosessies, … 151  

Veiligheid, productopleiding & zorgsysteem 336  

Totaal aantal uren interne opleiding 487
 

Gemiddeld aantal opleidingsdagen/
medewerker 3,8
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“Mensen motiveren en 
begeleiden in hun groei, hen 
inzetten op basis van hun 

kwaliteiten, ervoor zorgen dat 
eenieder in zijn manier van 

werken efficiëntie en veiligheid 
voorop stelt en gedreven en 

gemotiveerd zijn deel opneemt, 
is het doel.”

Nora Vaes, TICka



Veiligheid in 
onze cultuur 
inbakken

Als Seveso-bedrijf draagt Noord Natie Terminals  veiligheid en 
gezondheid zeer hoog in het vaandel, mede daardoor is onze 
veiligheidscultuur van het hoogste belang, waarbij we streven naar 
een inbedding in alle afdelingen zodat een veilige werkomgeving 
continu gegarandeerd kan worden.  Dit wordt gerealiseerd door:

 Risico’s en blootstelling te verminderen

 Een cultuur van veiligheid te ontwikkelen

 Te focussen op de gezondheid en het welzijn van onze 
medewerkers

RISICO’S EN BLOOTSTELLING 
VERMINDEREN

Naast onze NNT bedienden beschouwen we de CEPA arbeiders als 
eigen medewerkers.
*de verhoging is het gevolg van een ernstig arbeidsongeval 

Elke medewerker op de terreinen van Noord Natie Terminals 
moet zich bewust zijn van de aanwezige risico’s en consequent 
alle operationele procedures, veiligheidsinstructies en 
werkwijzen van het managementsysteem volgen. Om de hoogste 
veiligheidsstandaard en de focus op continue verbetering van alle 
bedrijfsaspecten te behouden, leiden we onze medewerkers op 
en moedigen we iedereen binnen de organisatie aan om hierin 
ook zelf initiatief te nemen en een continue leeromgeving te 
ontwikkelen.

Enkele recente aanpassingen voor een verhoogde veiligheid zijn:

• Valbeveiliging op elke laadpost

• Verminderde snelheid naar 20 km/h op het terrein

• Wandelroutes en paden voor fietsers, afgeschermd van auto’s en 
vrachtwagens

• Verstrengde richtlijnen bij storm/bliksem/vrieskou of sneeuw

• Continu investeren in PBM’s

Uitdagingen voor de toekomst

Om ongevallen op de site te vermijden wordt verder 
geïnvesteerd in gescheiden fietspaden en een betere 
bestrating. Op die manier worden de weggebruikers te voet of 
met de fiets beter afgeschermd van het gemotoriseerd vervoer 
(vrachtwagens, heftrucks, ed.).

WAARDIG
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0,31

2,80*
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2019
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VEILIGHEIDSCULTUUR INBAKKEN

Onze veiligheidscultuur is een continu proces, wetende dat we maar 
zo sterk zijn als onze zwakste schakel! 
Een cultuurmeting ism Avans Hogeschool en Cepa in 2017 
definieerde onze cultuur als reactief. Dit houdt in theorie in dat het 
bedrijf handelt als het ongeval heeft plaatsgevonden. De dimensies 
balans winst-veiligheid, veiligheidstechnieken, rapporteren gevaren 
en acties na ongevallen scoren bovengemiddeld. Inzake beloningen, 
aannemers, vergaderingen en benchmarking, trends en statistieken 
was de grootste vooruitgang te boeken. Met deze inzichten gingen 
we verder aan de slag, in eerste instantie door via training en 
opleiding het veiligheidsbewustzijn te vergroten. 

In 2018 werd het FAST-Team ‘ Frustraties 
Aanpakken door Snelle Tussenkomst’  in het leven 
geroepen , met een vertegenwoordiging van 
alle diensten . Het FAST-team komt maandelijks 
samen om problemen en frustraties op een snelle 
en adequate manier aan de pakken. 

FOCUS OP WELZIJN EN GEZONDHEID

Naast de verplichte aspecten als anti-rookbeleid, steekproefsgewijze 
controles op alcohol en drugs, zetten we volop in op de gezondheid 
en het algemeen welzijn van onze medewerkers.

Een risico-analyse eind 2016 bracht aan het licht dat er nood is 
aan verbeterde communicatie en feedback, informatie en inspraak, 
appreciatie en beloning en inzet op collegialiteit en omgangsvormen. 
De infoschermen, verhoogde aandacht voor feedback en overleg 
en acties in het kader van ons sociaal beleid zijn slechts enkele 
voorbeelden van hoe we met de opmerkingen aan de slag gingen.

De methode voor evaluatie en beoordeling werd grondig herdacht. 
In 2020 introduceren we een nieuwe, meer participatieve 
werkwijze: de WiZo dialoog, bestaande uit een Winter (Wi) en een 
Zomermoment(Zo). 
De WiZo dialoog wordt gekenmerkt door een tweerichtingsverkeer 
tussen de leidinggevende en de medewerker, waarbij ieder een stem 
heeft. 

Hoge veiligheidsstandaarden vergen continue opvolging en 
bijsturing. We blijven dan ook investeren in opleiding, maar ook 
het melden van ongevallen en near misses (bijna-ongevallen), 
oorzakenonderzoek en preventieve maatregelen.

Uitdagingen voor de toekomst
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Investeren in 
de mobiliteit van 
de toekomst

Noord Natie Terminals belangrijkste troeven zijn:

 Onze strategische ligging in de Haven van Antwerpen, met vlotte 
ontsluiting via weg, water en spoor

 Onze groeiambities op middenlange termijn

 Continue streven naar een  duurzaam woon-werkverkeer

 De doorgedreven digitalisering

zeeschip

tanktruck / tankcontainer / wagon

tanktruck 
tankcontainer

(doel:  aandeel schip en spoor)

zeeschip spoor

95%

5%

55%40%

Noord Natie Terminals

5%
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EXPANSIE

Noord Natie Terminals zet reeds meer dan een decennia fors in op 
uitbreiding. Sinds 2010 groeide de tankterminal van 230.000 m³ 
naar ruim 390.000 m³ opslagcapaciteit.  Vanaf 2018 werden nog  
3 nieuwe tankenparken gebouwd, met een totale opslagcapaciteit 
van 46.500 m³. Hierdoor beschikt Noord Natie Terminals momenteel 
over in totaal 16 tankenparken, met een totale capaciteit van  
390.000 m³ voor een zeer divers gamma van vloeistoffen. 

De opslagtanks en alle productleidingen in deze nieuwe tankparken 
zijn allemaal uitgevoerd uit roestvrij staal, een materiaal geschikt 
voor een brede waaier aan chemicaliën en daarenboven zeer 
duurzaam. 

STRATEGISCHE LIGGING 
NNT combineert 3 transportmodi, nl. per tankwagen, ketelwagen 
(spoorwagon) of per schip, dit zowel voor aan- als afvoer. De 
terminal beschikt over 2,5 km kaailengte voor het laden en lossen 
van schepen, en over meer dan dertig laadstations voor trucks en 
single-wagons.

Met de focus op de modal shift is ook recent een nieuw laad- en 
losstation voor bloktreinen gebouwd, dat toelaat om vier railcars 
gelijktijdig te laden of te lossen. 

De huidige en toekomstige werken op de Antwerpse ring nopen 
ons tot acties om de impact van het daaruit volgende fileleed te 
verminderen. Daarom hebben we recent een project opgestart 
met “drop & swap” systeem. Dit laat ons toe om ’s nachts citernes 
af te laden en meteen te vertrekken om zo de verzadiging op de 
Antwerpse Ring te vermijden.

Uitdagingen voor de toekomst

Uitdagingen voor de toekomst
Hoewel de inkomende en uitgaande transport trajecten 
buiten onze eigen invloed liggen (bepaald door onze klanten 
en hun transporteurs), stelt ons mobiliteitsbeleid er zich 
op het aandeel water en spoor als transportmodus te 
stimuleren. We werken hierbij nauw samen met de Haven 
en ondersteunen mee hun initiatieven. 

NNT heeft nog uitbreidingsplannen voor de tankterminal 
gepland tegen 2025, o.a. opslagcapaciteit met ca. 135.000 m³  
in 5 nieuwe tankparken. 

233

268

2019

2025

Aantal commercieel inzetbare tanks

Opslagcapaciteit 

390.000 m³  

530.000 m³

2019

2025



DUURZAAM WOON-WERKVERKEER

Om ons imago van aantrekkelijke werkgever te behouden, moeten 
we ook een krachtig antwoord bieden op het mobiliteitsvraagstuk. 
Met het oog op de werken aan de Oosterweelverbinding en 
de toenemende files op de Antwerpse hoofdwegen, maar 
ook het verminderen van onze klimaatimpact moeten we de 
milieuvriendelijke alternatieven voor woon-werkverkeer nog sterker 
uitbouwen en promoten.

Met bijna 50 collega’s op de fiets dankzij het 
NNT Fietsplan   

Om onze medewerkers aan te moedigen om met de fiets 
naar het werk te komen, werd in de zomer van 2019 het 
NNT fietsplan in het leven geroepen. De mogelijkheid om 
een fiets naar keuze voor zijn woon-werkverkeer te leasen, 
inclusief verzekering, onderhoud en pechbijstand, geldt voor 
alle medewerkers van NNT. De leasing wordt afgesloten voor 
een periode van 3 jaar, in ruil voor een deel van het brutoloon. 
NNT medewerkers die met de fiets komen kunnen blijven 
genieten van een fietsvergoeding. Reeds 49 medewerkers 
(status eind mei 2020) maakten gebruik van dit voordeel: een 
win voor het milieu, hun gezondheid én hun portemonnee.

In lijn met de nieuwe trends zetten we in op de vergroening van ons 
bedrijfswagenpark. Het aanbod leasewagens werd uitgebreid waarbij 
het gebruik van zuinige, elektrische en hybride wagens gestimuleerd 
wordt. Door te werken met een budget, gebaseerd op Total Cost of 
Ownership, worden elektrische en hybride voertuigen interessanter. 
Wie kiest voor een elektrische wagen, krijgt trouwens ook een 
oplaadpunt meegeleverd voor thuis.

DIGITALISERING

De Haven Van Antwerpen wil een innovatieve trekker zijn. 
Transparante en veilige data-uitwisseling, digitalisering van logistieke 
processen: samenwerking is de sleutel om de haven van de toekomst 
te realiseren. Door resoluut de kaart te trekken van digitalisering 
en data sharing maakt ook NNT supply chains steeds performanter, 
efficiënter en veiliger.

De afgelopen tijd zetten we dan ook volop in op:

• Digitale preregistratie om het papierverbruik te verminderen

• Digitale personeelsdossiers, online registratie verlofaanvragen

• Digitale verzending werkschema’s (shift/werkrooster per jaar 
raadpleegbaar ipv day-to-day)

• Werken met 12 centrale printers: verlagen papierverbruik

• Efficiënt beheer van het PC-materiaal : verlenging levensduur

• Online meetings

We volgen innovatieve concepten in de haven van Antwerpen 
op de voet en werken hier graag aan mee.
Ook intern maken we ons klaar voor een digitale toekomst 
door o.a. ons kwaliteitssysteem te digitaliseren en  thuis- en 
telewerken te faciliteren. 

Uitdagingen voor de toekomst
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“Our vision, leading the way 
towards a sustainable future 

together, conveys that we believe 
in collaboration and want to be 
actively involved in developing a 

more sustainable future”

Neste



GRI
Inhoudstafel

GRI GRI 102 GENERAL DISCLOSURES  Referentie

1. Organisatieprofiel 
102-1 Naam van de organisatie Cover
102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten p6
102-3 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie p4
102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is p6
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm p4
102-6 Afzetmarkten 
102-7 Omvang p6,21
102-8 Medewerkers p15
102-9 Beschrijf de toeleveringsketen p20

102-10 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode voor de organisatie en haar toelevering-
sketen NVT

102-11 Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd p10

102-12 Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onder-
schrijft p14

102-13 Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent, financiële bijdra-
gen levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt NVT

2. Strategie

102-14 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de  
organisatie en haar strategie p5

3. Ethiek and integriteit

102-16 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang 
op vlak van MVO p4

4. Bestuur
102-18 Bestuursstructuur p6
5. Stakeholders engagement
102-40 Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken p14,17
102-41 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 100%
102-42 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders p4,7

102-43 Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type 
en groep belanghebbenden NVT

102-44 Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd zie quotes
6. Rapportagemethode
102-45 Operationele structuur, afbakening van het rapport p4
102-46 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes p4,7
102-47 Oplijsting materiële aspecten p7-9
102-48 Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie NVT
102-49 Significante veranderingen naar rapportering ten opzichte van vorige verslagperiodes NVT
102-50 Verslagperiode p4
102-51 Datum meest recente verslag NVT
102-52 Verslaggevingscyclus p4
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan p5
102-54 Rapportering conform GRI-standarden p4
102-55 GRI inhoudstafel p24
102-56 Externe verificatie NVT
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GRI MATERIELE TOPICS  Referentie

Economisch
Economische prestaties
103 Managementbenadering p21
Milieu
Energie
103 Managementbenadering p11,13
302-3 Energie-intensiteit p11
302-4 Gerealiseerde energiebesparing p13
Water
103 Managementbenadering p10
303-1 Totale wateronttrekking per bron p10
303-3 Waterhergebruik p10
Emissies
103 Managementbenadering p11,20
305-4 GHG emissions intensity p11
Afval en afvalwater
103 Managementbenadering p10,13
306-1 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming p10
306-2 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode p13
Sociaal
Gezondheid en veiligheid
103 Managementbenadering p18-19

403-2 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde  
sterfgevallen per regio en per geslacht p18-19

Opleiding en onderwijs
103 Managementbenadering p16
404-1 Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker per jaar p16
Diversiteit en gelijke kansen
103 Managementbenadering p14-17
405-1 Diversiteit van bestuurslichamen en medewerkersbestand p15
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Noord Natie Terminals nv
www.noordnatie.be
duurzaamheid@noordnatie.be
Blauwe weg 44 , Haven 225 – 255 
2030 Antwerpen
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