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“WE ZIEN DUURZAAMHEID 
NIET ALS EEN HYPE, MAAR 

ALS EEN VOORWAARDE VOOR 
CONTINUÏTEIT, ZOWEL VOOR 
ONZE ORGANISATIE, ONZE 

PLANEET ALS VOOR DE 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

VOOR IEDER VAN ONS.”



Beste lezer,

Dat de bouwsector een grootverbruiker is van natuurlijke grondstoffen en 
energie hoeft geen betoog. Onze ecologische footprint is een feit, net als 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zien het bij Stradus Infra 
echter als onze taak om zorg te dragen voor morgen en plaatsen daarom 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal binnen ons 
beleid.

In 2012 kozen we er bewust voor om MVO op te nemen als een 
kernwaarde binnen onze organisatie waarnaar elk van onze 
medewerkers wordt geacht te handelen. Zorgen voor morgen doen we 
immers samen!

Bij duurzaamheid denken we in eerste instantie aan milieu en 
mensen. MVO is echter enkel haalbaar indien er een juiste balans 
is tussen milieugebonden, sociale en economische overwegingen. 
Binnen ons duurzaamheidsbeleid richten we ons bijgevolg op 
de volgende drie pijlers: een duurzaam economisch beleid, een 
duurzaam milieubeleid en een duurzaam sociaal beleid. Binnen 
elke pijler namen we de laatste jaren tal van acties.

Het doel van dit rapport is niet alleen transparant te 
communiceren over de reeds genomen maatregelen maar 
ook over de doelstellingen die we ons stellen om onze 
duurzaamheidsbelofte ook in de toekomst verder waar te 
maken. We zien duurzaamheid immers niet als een hype, 
maar als een voorwaarde voor continuïteit, zowel voor 
onze organisatie, onze planeet als voor de gezondheid en 
veiligheid voor ieder van ons. 

Ik nodig u uit om meer te leren over onze voortgang en 
uitdagingen en ons feedback te geven om zo mee te 
participeren aan het duurzaamheidsbeleid van Stradus 

Infra.

Als marktleider in publieke bestrating 
hopen we met behulp van dit rapport 
bovendien de bewustwording 
rond het belang van duurzaam 
ondernemen te stimuleren.  Want, 
nogmaals, zorgen voor morgen is 
een gedeelde verantwoordelijkheid 
…

Met vriendelijke groeten,

Anne Froidmont, commercieel directeur 
Stradus Infra
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ONZE ORGANISATIE IN HET KORT

Stradus Infra is producent en verdeler van hoogwaardige 

prefab bestratings- en maatwerkproducten uit beton 

voor toepassing in de openbare ruimte. Onze producten 

worden niet alleen toegepast bij de inrichting van centra, 

wegen en de omgevingsaanleg in woonwijken maar ook 

bij de buiteninrichting van scholen, woonzorgcentra, 

commerciële centra, kantooromgevingen of industriële 

omgevingen bieden we oplossingen. We zijn dus actief 

in de ‘business-to-government’ (B2G) markt alsook op in 

‘business-to-business’ (B2B) markt. 

Ons productenaanbod bestaat uit volgende 

productgroepen: 

•   Lijnvormige elementen zoals bijvoorbeeld 

boordstenen en opsluitbanden, maar ook 

straatgoten, inritbanden, stootbanden en 

bushaltebanden

OVER STRADUS INFRA

•  Stenen & tegels waaronder niet alleen 

sierbestrating, maar ook waterdoorlatende, 

luchtzuiverende en onkruidvrije bestrating

•  Verkeerselementen zoals bijvoorbeeld prefab 

verkeersremmers, rotonde-elementen en 

middengeleiders

•  Straatmeubilair waaronder allerhande zitelementen, 

maar ook sierelementen en traptreden

•  Vloerplaten, zowel esthetische, industriële als 

vloeistofdichte

•  Keerelementen in allerlei vormen, formaten en 

afwerkingen

Naast ons brede standaard productenaanbod, denken 

we bij Stradus Infra ook mee wanneer maatwerk is 

vereist. Maatwerk kan het unieke karakter van een 

ontwerp immers versterken. We zoeken met de 

ontwerper naar mogelijkheden, verlenen advies met 

betrekking tot betonsterkte en benodigde wapening, 



en bezorgen op voorhand een 

gedetailleerde offerte voor 

producten op maat. Vervolgens 

maken we het perfecte maatwerk, 

waarbij we ook een breed palet aan 

afwerkingsmogelijkheden aanbieden.

Bovendien willen we alle betrokken 

partijen - klanten zowel als ontwerpers en 

opdrachtgevers - ondersteunen doorheen het gehele 

traject dat gepaard gaat met de (her-)inrichting van 

een buitenruimte, gaande van de ontwerpfase tot 

de oplevering van het project. We denken hierbij 

aan advies rond de materialenkeuze overeenkomstig 

het beschikbare budget, het gezamenlijk uitwerken 

van maatwerkconcepten, ondersteuning door onze 

binnendienstmedewerkers, fl exibiliteit in logistieke 

afspraken, het verlenen van plaatsingsadvies, 

een vlotte dienst na verkoop en een persoonlijke 

opvolging doorheen het gehele traject door onze 

accountmanagers. We beschouwen onszelf als de 

bevoorrechte partner van ontwerp tot uitvoering.

Stradus Infra is een naamloze vennootschap naar 

Belgisch recht en maakt deel uit van de Ierse 

beursgenoteerde holding CRH (Cement 

Roadstone Holding), internationaal 

marktleider in bouwmaterialen. We 

zijn enkel actief op de Belgische 

markt. Zusterbedrijven zoals 

bijvoorbeeld Struyk Verwo 

Infra en Stradal VRD zijn 

actief in dezelfde markt voor 

respectievelijk Nederland en 

Frankrijk. 

Onze hoofdzetel is gevestigd in Heusden-Zolder 

(Limburg). Daar bevindt zich ook één van de fabrieken 

waar onze producten gemaakt worden. Onze andere 

fabrieken zijn gevestigd in Tessenderlo (Limburg), 

Mornimont (Namen) en Gent (Oost-Vlaanderen). Dit 

maakt dat onze productie geografi sch gespreid is over 

het hele land. 

Op de vier hierboven genoemde productielocaties 

produceren we niet alleen producten voor Stradus Infra, 

maar ook voor ons zusterbedrijf Marlux. Marlux is actief 

Stradus Infra is een naamloze vennootschap naar 

Belgisch recht en maakt deel uit van de Ierse 

beursgenoteerde holding CRH (Cement 

Onze hoofdzetel is gevestigd in Heusden-Zolder 

(Limburg). Daar bevindt zich ook één van de fabrieken 

waar onze producten gemaakt worden. Onze andere 

fabrieken zijn gevestigd in Tessenderlo (Limburg), 

Mornimont (Namen) en Gent (Oost-Vlaanderen). Dit 

maakt dat onze productie geografi sch gespreid is over 

SITE TESSENDERLO

SITE HEUSDEN-ZOLDER

SITE GENT

SITE MORNIMONT

“WE ZIJN 
ACTIEF IN DE ‘BUSINESS-
TO-GOVERNMENT’ (B2G) 

MARKT ALSOOK IN DE 
‘BUSINESS-TO-BUSINESS’ 

(B2B) MARKT”

p  Luchtfoto van onze site te Heusden-Zolder.
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in de tuinmarkt en verdeelt haar producten via erkende 

handelaren naar de eindklanten, zijnde particulieren. 

Gezien ook Marlux actief is binnen België en het 

productenaanbod gedeeltelijk gelijkaardig is, kunnen we 

de productie van beide productengamma’s gezamenlijk 

organiseren. 

Stradus Infra is ook lid van een aantal platformen. 

Zo zijn we een actief lid van de Federatie van de 

Belgische Betonindustrie (FEBE) en van de werkgroep 

Febestral (vereniging van fabrikanten van prefab 

bestratingsproducten). Daarnaast zijn we Publieke 

Ruimte Partner waarmee we ondersteunend lid zijn 

van Steunpunt Straten. Tot slot zijn we ook lid van de 

werkgeversorganisatie VKW. 

ALGEMEEN BELEID

Commerciële organisatie

Stradus Infra
Publieke markt

Finance Supply
Chain

Human
Resources

Veiligheid 
en milieu

Morni-
mont

GentTessen-
derlo

Heusden-
Zolder

Marlux
Private markt

Productie organisatieOverkoepelende organisatie

ONZE ORGANISATIE IN BEELD



ONZE AMBITIE

Onze missie spreekt onze ambitie uit om op kwalitatieve 

wijze in de brede behoeften van onze klanten te 

voorzien waarbij we voortdurend het gemeenschappelijk 

doel voor ogen houden. 

Stradus Infra streeft als producent en verdeler 

van hoogwaardige prefab bestratings- en 

maatwerkproducten uit beton naar inspirerende 

oplossingen voor de inrichting van toonaangevende, 

veilige, toegankelijke en duurzame publieke ruimtes. 

Onze visie geeft weer hoe we dit willen waarmaken. 

Stradus Infra wil een professionele en de bevoorrechte 

partner zijn voor het inrichten van de publieke 

ruimte. Dit van bij ontwerp tot bij uitvoering. Een 

toonaangevende, innovatieve onderneming met een 

continue focus op onze kernwaarden klantgerichtheid, 

veiligheid, innovatie, kwaliteit en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 

Zorgen voor Morgen 2012-2013  // 9 
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groep beschikken we over een uitgebreide knowhow en 

zijn we op de hoogte van de recentste trends en ontwik-

kelingen binnen ons vakgebied, dit over de landsgrenzen 

heen.

In nauwe samenwerking met onze ‘stakeholders’ trachten 

we voortdurend innovatiebehoeften in kaart te brengen 

zodat we zo snel mogelijk oplossingen 

kunnen bieden voor actuele vraag-

stukken. 

Kwaliteit gegarandeerd

Met kwaliteit als kernwaarde enga-

geren we er ons bij Stradus Infra 

toe hoogwaardige producten en 

oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze 

kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen 

we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing- en verbe-

tering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze 

organisatie.

Onze producten zijn CE gecertificeerd en het merendeel 

hiervan wordt geleverd met een BENOR- keurmerk, een 

KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachung-keur-

merk.

Zorgen voor morgen

Maatschappelijk verantwoord onder-

nemen (MVO) is bij Stradus Infra een 

bewuste bedrijfskeuze. De gezondheid 

en het welbevinden van de mens, zij 

het onze werknemers of ruimer beke-

ken ‘dé mens’, ligt ons zeer nauw aan het hart. En daarbij 

vergeten we zeker ook niet het milieu en de gezondheid 

van onze planeet. We willen met andere woorden zorgen 

voor morgen.

In 2012 namen we MVO op als kernwaarde binnen onze 

organisatie en werden werkgroepen opgezet om binnen 

de diverse functiegroepen duurzaam handelen te vertalen 

naar het eigen handelen en de bijbehorende doelstellin-

gen.

Dit rapport handelt specifiek over de maatregelen die we 

bij Stradus Infra ondernemen om op een maatschappelijk 

verantwoorde manier te ondernemen.

ONZE KERNWAARDEN

In onze visie maakten we al vermelding van de vijf 

kernwaarden die we binnen ons zakendoen altijd in het 

achterhoofd houden. Hieronder verduidelijken hoe we 

die kernwaarden invullen. 

De klant centraal

Tot onze belangrijkste doel-

groepen behoren diverse over-

heden, private opdrachtgevers, 

landschapsarchitecten, ontwerp- 

en studiebureaus en aannemers. 

Samen met hen zoeken we naar passende oplossingen 

voor de inrichting van een inspirerende publieke ruimte. 

We denken mee van bij het ontwerp tot bij de uitvoe-

ring en streven ernaar om op een unieke manier in de 

behoeften van onze klanten en relaties te voorzien. We 

beschouwen onze klantgerichtheid als de basis voor het 

uitbouwen van lange termijn win-winrelaties.

De geografische spreiding van onze productielocaties 

over het hele land en de goede contacten met onze 

internationale zusterbedrijven, aangestuurd door een 

centraal commercieel en algemeen beleid, garanderen 

onze klanten een flexibele en optimale service.

Safety first!

Mensen en hun veiligheid staan centraal 

binnen ons beleid. Vandaar ook de con-

tinue aandacht voor de veiligheid van onze 

werknemers en bezoekers op al onze locaties, 

onderweg naar en op de werf bij onze klanten. 

Daarnaast dragen we ook veiligheid binnen de publieke 

ruimte hoog in het vaandel. Met het Street Safe gamma 

leggen we de nadruk op oplossingen voor een veilige 

en vlot toegankelijke infrastructuur. 

Voortrekker in innovatie

Stradus Infra speelt een voor-

trekkersrol in innovatie. Voort-

durend doen we aan proces- en 

productoptimalisatie, waardoor 

we zeer snel kunnen inspelen op 

de nieuwste ontwikkelingen in de 

markt. Doordat we deel uitmaken van een internationale 
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WAT WE VOOR ONZE DOELGROEPEN 
WILLEN BETEKENEN

Om onze missie te volbrengen trachten we lange ter-

mijnrelaties uit te bouwen met de diverse doelgroepen 

of ‘stakeholders’ in de markt. Overleg en samenwerking 

met hen beschouwen we als een strategisch prioritaire 

doelstelling. 

Opdrachtgevers

Stradus Infra is actief in zowel de B2G- als de B2B-markt. 

We onderhouden contacten met opdrachtgevende be-

sturen, zowel de regionale als lokale stads- en gemeen-

tebesturen. Ook met andere overheidsorganisaties zoals 

het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Service 

Public de Wallonie (SPW), De Lijn, het MIVB, TEC, Infra-

bel etc. voeren we overleg. Binnen het B2B-segment zijn 

de opdrachtgevers projectontwikkelaars, onderwijs- en 

zorginstellingen en industriële investeerders.

Enerzijds willen we opdrachtgevers zoveel mogelijk 

ondersteunen bij hun materialenkeuze. Anderzijds stelt 

regelmatig contact met hen ons als fabrikant in staat bij 

te blijven omtrent nieuwe vraagstukken die zich stellen 

en een rol te spelen in het meedenken rond en mogelijk 

ook oplossen van deze vraagstukken. 

Ontwerpers

Ook met landschapsarchitecten en ontwerp- en studie-

bureaus onderhouden we nauwe contacten. Doorheen 

“DOOR DE 
SAMENWERKING 

KUNNEN WE DE PROBLEMATIE-
KEN BINNEN SPECIFIEKE 

THEMA’S EN VAN SPECIFIEKE 
DOELGROEPEN BETER 

BEGRIJPEN EN UITEINDELIJK 
DE KWALITEIT VAN DE 

OPENBARE RUIMTE 
OPTIMALISEREN.”

de gehele ontwerpfase trachten we hen zo goed moge-

lijk te ondersteunen en met hen mee te denken. 

Aannemers

Aannemers - actief in wegenbouw, grondwerken of 

bouw –  staan bij de inrichting van de openbare ruimte 

in voor de uiteindelijke uitvoering van de werken. We 

verbinden ons ertoe om onze klanten kwalitatieve pro-

ducten te leveren en we ondersteunen hen met product- 

en plaatsingsadvies. Ook een fl exibele logistieke service, 

leverbetrouwbaarheid en een vlotte administratieve 

afhandeling staan centraal binnen onze relatie met de 

aannemer.

Belangengroepen

Tot slot zijn er organisaties zoals bijvoorbeeld het Op-

zoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), Steun-

punt Straten, de Voetgangersbeweging en de Fietsers-

bond. Deze hebben een belangrijke adviserende en 

informatieve rol aangaande inrichting van de publieke 

ruimte.

Bovendien kunnen we door samenwerking de problema-

tieken binnen specifi eke thema’s en van specifi eke doel-

groepen beter begrijpen, op basis hiervan tot nieuwe 

of aangepaste producten komen en zo uiteindelijk de 

kwaliteit van de openbare ruimte optimaliseren.

Zorgen voor Morgen 2012-2013  // 11 
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OVERLEG MET ONZE STAKEHOLDERS

Overleg en samenwerking met de ‘stakeholders’ is een 

continu proces en de basis van ons zakendoen. 

Op regelmatige tijdstippen organiseren we infodagen 

over specifi eke thema’s. Tijdens dergelijke infodagen 

wijzen we enerzijds gericht op ‘hot topics’ - zoals 

bijvoorbeeld problematieken verbonden aan milieu en 

veiligheid – en hoe onze oplossingen hierbij kunnen 

helpen. Anderzijds polsen we naar nieuwe vraagstukken 

die zich stellen en trachten wij als fabrikant hierbij 

oplossingsgericht mee te denken. In 2013 organiseerden 

we zo bijvoorbeeld  vier infodagen rond duurzaamheid 

voor besturen en ontwerp- en studiebureaus.

Ook zetten we jaarlijks focusgroepen op. Hierbij 

brengen we een kleine groep ‘stakeholders’ samen 

om kennis uit wisselen rond enkele specifi eke topics. 

We maken gebruik van focusgroepen om feedback 

te krijgen met betrekking tot trends en vragen 

uit de markt of om een nieuw product of service 

te toetsen op kwaliteit, productspecifi caties en 

toepassingsmogelijkheden.

DOELSTELLING
We willen onze ‘stakeholders’ om de 
twee jaar formeel bevragen via een 
klantentevredenheidsonderzoek om 
na te gaan of het gevoerde beleid en 
de aangeboden producten en diensten 

beantwoorden aan de verwachtingen.

Met het oog op de optimalisatie van onze producten 

en diensten lieten we bovendien in het voorjaar van 

2013 voor de eerste keer een grootschalig kwantitatief 

klantentevredenheidsonderzoek uitvoeren, zowel bij 

de doelgroep aannemers als ontwerpers. Een extern 

onderzoeksbureau bevroeg circa 150 aannemers en 

een 50-tal ontwerpers. Naast tal van andere factoren 

werd ook het belang van duurzaamheid in het 

beslissingsproces bevraagd. 



WAT WE LEERDEN UIT ONS 
KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK

We waren blij te zien dat de resultaten van ons klan-

tentevredenheidsonderzoek onze sterke marktposi-

tie bevestigen. Ook bleek dat onze klanten tevreden 

zijn over ons en we in vergelijking met de markt 

goed scoorden.

Volgende vijf belangrijkste verbeterpunten werden 

op basis van de resultaten gedefinieerd: 

• Klantgerichtheid van de chauffeurs

•  Vakkundigheid van de chauffeurs

• Afhandeling van klachten

•  Prijs-kwaliteitverhouding van onze producten

• Levering op het afgesproken tijdstip

Drie van de vijf actiepunten bleken dus van logistie-

ke aard te zijn. Deze zijn intussen aan onze transport-

leveranciers teruggekoppeld en hebben geleid tot 

een periodiek overleg met de transporteurs en een 

infosessie met de chauffeurs. 

Wat betreft het topic duurzaamheid leerde het 

onderzoek ons dat:

•   70% van de ontwerpers het belangrijk vindt 

dat fabrikanten een duurzaam beleid voeren, 

terwijl dit percentage bij de aannemers 46% 

bedraagt

•   47% van de ontwerpers vaak tot zeer vaak bij 

de keuze van bestratingsproducten duurzaam-

heid laat primeren op de kostprijs

•   46% van de ontwerpers het toenemend 

belang van duurzaamheid als een belangrijke 

trend ziet

Zorgen voor Morgen 2012-2013  // 13 
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Binnen ons duurzaamheidsbeleid beschouwen we 

deze onderdelen daarom als de drie fundamentele 

pijlers.

HOE WE MVO BINNEN ONZE 
ORGANISATIE TRACHTEN WAAR TE 
MAKEN

Binnen CRH staat ‘leading with integrity’ centraal 

en hanteren we het principe dat er nooit een 

goede bedrijfsreden is om het verkeerde te doen. 

Doorheen ons gehele zakendoen houden we 

rekening met de mogelijke impact op mens en 

ONZE DUURZAAMHEIDS-
STRATEGIE
DE WIL OM TE ZORGEN VOOR MORGEN

MVO is een bewuste strategische bedrijfskeuze en vormt 

een rode draad binnen ons zakendoen. Sinds 2012 is 

duurzaamheid een kernwaarde waarnaar ieder van onze 

medewerkers wordt geacht te handelen. Met zijn allen 

willen we immers samen zorgen voor morgen.

DE DRIE PIJLERS BINNEN ONS 
DUURZAAMHEIDSBELEID

Bij MVO denken we in eerste instantie aan milieu en 

mensen. MVO is echter enkel haalbaar als er een juiste 

balans is tussen economische, milieugebonden en 

sociale overwegingen. 

“ MVO IS ENKEL 
HAALBAAR ALS ER 

EEN JUISTE BALANS IS 
TUSSEN ECONOMISCHE, 

MILIEUGEBONDEN 
EN SOCIALE 

OVERWEGINGEN.”
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Code of Business Conduct

Leading with Integrity

Code of Business Conduct

Leading with Integrity

DUURZAAM 
ECONOMISCH BELEID

DUURZAAM 
MILIEUBELEID

DUURZAAM 
SOCIAAL BELEID

2

3

1

milieu. We trachten de risico’s hieromtrent volgens het 

voorzorgsprincipe in kaart te brengen.

Binnen CRH is er een risicomanagementsysteem 

opgezet voor onderstaande beleidsdomeinen. 

• Gezondheid en veiligheid

• Milieu

• Goed bestuur, wetten en reglementeringen

• Personeelsbeleid

• Externe communicatie met ‘stakeholders’

Voor elk van deze domeinen bestaan er richtlijnen, 

managementsystemen, rapporteringsprocessen, 

opleidingstrajecten en monitoringsprocessen. De 

uitvoering hiervan komt in dit rapport terug onder de 

drie pijlers waarop ons duurzaamheidsbeleid gestoeld is.

Om er voor te zorgen dat al onze medewerkers 

handelen volgens onze duurzaamheidsvisie werden 

meerdere initiatieven opgezet. Zo geldt binnen 

CRH sinds 2003 een formele ‘code of conduct’, een 

gedragscode die geïmplementeerd werd in alle 

bedrijven en vestigingen. De ‘code of conduct’ is 

voor alle personeelsleden beschikbaar op het intranet 

en wordt overhandigd en persoonlijk toegelicht bij 

indiensttreding. De code behandelt volgende thema’s: 

bescherming van de integriteit, zakendoen op een 

verantwoorde manier, 

betrekken van klanten, 

leveranciers en de 

gemeenschap, iedereen 

behandelen op een eerlijke 

en respectvolle manier, 

het zorg dragen voor 

gezondheid, veiligheid en 

het milieu.

Verder zijn er binnen CRH 

nog andere codes van kracht die eerlijk en correct 

handelen in de hand werken. In 2012 zijn deze codes 

omgezet in een aantal praktische handleidingen. 

Hieromtrent werden alle medewerkers die in contact 

staan met klanten, leveranciers of concurrenten 

inmiddels opgeleid en kregen ze de nodige informatie 

waar ze terecht kunnen voor advies of ondersteuning.

Bovendien bestaat er voor de CRH-bedrijven een 

‘hotline’ waar medewerkers 24/7 telefonisch of 

online terecht kunnen om onregelmatigheden of 

bezorgdheden te melden.

DE DRIE PIJLERS BINNEN ONS 
DUURZAAMHEIDSBELEID
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OVER DIT RAPPORT

WAAROM EEN MVO-RAPPORT?

Sinds we MVO in 2012 als kernwaarde binnen onze 

organisatie opnamen, werden reeds tal van maatregelen 

genomen om steeds meer op maatschappelijk 

verantwoorde manier te ondernemen. Dit rapport 

vormt de neerslag van onze visie op duurzaamheid, de 

strategische keuze die hieruit volgt om duurzaamheid 

centraal te zetten in ons beleid en de maatregelen 

die we in kader hiervan reeds namen alsook nieuwe 

initiatieven voor de komende jaren.

Bovendien beschouwen we het - als marktleider 

in publieke bestrating  - mede als onze taak om 

de bewustwording rond het belang van duurzaam 

ondernemen te stimuleren in de hoop dat ook andere 

spelers duurzaamheid meer en meer op de agenda 

zullen plaatsen.

HET TOT STAND KOMEN VAN DIT 
RAPPORT 

In 2013 namen we deel aan een GRI-project (‘Global 

Reporting Initiative’) onder leiding van de Federatie van 

de Belgische Prefab Betonindustrie (FEBE). Dit project 

werd ondersteund door het ESF-Agentschap van de 

Vlaamse Overheid en had als doelstelling een MVO-

paspoort op sectorniveau te maken. 

Eerst werden de materiële thema’s en indicatoren 

bepaald die de significante impact van prefab 

betonbedrijven weergeven in het kader van 

duurzaamheid. Een overzicht hiervan werd daarna aan 

de FEBE-leden aangeboden als instrument voor de 

opbouw van hun GRI-duurzaamheidverslag. 



In bijlage vindt u meer informatie rond het stappenplan 

dat werd gevolgd voor de identificatie van de materiële 

thema’s en indicatoren. Bovenstaand overzicht geeft de 

15 interne materiële thema’s weer. Deze komen allen 

verder in dit rapport aan bod.

Wat betreft de externe duurzaamheidsthema’s – thema’s 

die gelden buiten onze organisatie - zijn de impact van 

transport (van grondstoffen en afgewerkte producten) en 

het energieverbruik bij de productie van  grondstoffen 

(o.a. cement) de belangrijkste indicatoren. 

Dit MVO-rapport werd in juni 2014 voorgelegd aan een 

extern stakeholderspanel met vertegenwoordigers uit 

de sector. Daarna publiceerden we dit rapport digitaal 

op onze website en communiceerden we het naar 

onze belangrijkste ‘stakeholders’.  Voor onze eigen 

medewerkers organiseerden we in het najaar van 2014 

een interne informatiesessie.

Het betreft ons eerste MVO-rapport, waardoor we dit 

beschouwen als een nulmeting. De verslagperiode 

betreft de kalenderjaren 2012 en 2013. De verslaggeving 

zal in de toekomst tweejaarlijks herhaald worden met de 

bedoeling de voortgang naar onze stakeholders toe te 

communiceren. 

Dit rapport is opgesteld volgens het zogenaamde 

‘kernniveau’ van de GRI4-richtlijn, wat het mogelijk 

maakt onze prestaties te volgen aan de hand van 

de GRI-indicatoren. Het rapport zal enkel digitaal 

gepubliceerd worden.

ECONOMISCH MILIEU SOCIAAL

> Economische prestaties

> Aankoopbeleid

> Materialen 

> Energie

> Water

> Emissies

> Afvalwater en afval

> Producten en diensten

> Transport

> Milieubeoordeling leverancier

>  Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

   • Werkgelegenheid

   • Gezondheid en veiligheid

   • Opleiding en onderwijs

   • Diversiteit en gelijke kansen

>  Mensenrechten

>  Maatschappij

>  Product-verantwoordelijkheid

   • Gezondheid en veiligheid van consumenten

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT  
RAPPORT

Gezien de eerder beschreven gezamenlijke organisatie 

van de productie voor Marlux en Stradus Infra op vier 

productielocaties is het toepassingsgebied van dit 

rapport tweeledig. Zo hebben de algemene indicatoren 

in dit rapport - zijnde indicatoren inzake visie, beleid 

en kernwaarden, economische indicatoren, producten 

en diensten, stakeholdersoverleg en onze rol in de 

gemeenschap – betrekking op Stradus Infra. Voor de 

specifieke indicatoren – zijnde de indicatoren m.b.t. 

milieu, personeelsbeleid en veiligheid – rapporteren we 

daarentegen voor het geheel van Stradus Infra, de vier 

genoemde productielocaties (Tessenderlo, Heusden-

Zolder, Gent en Mornimont) en de ondersteunende 

afdelingen zoals HR, financiën, … 

DE OPBOUW VAN DIT RAPPORT 

Zoals eerder toegelicht, beschouwen we de combinatie 

van een duurzaam economisch, milieu- en sociaal beleid 

als fundamenteel binnen ons duurzaamheidsbeleid. 

Vandaar hebben we de verdere opbouw van dit rapport 

ook op deze indeling afgestemd. 

Binnen elke pijler komen diverse indicatoren aan 

bod waarvoor we zowel genomen als geplande 

maatregelen verduidelijken. De geplande maatregelen 

formuleren we telkens als doelstelling voor de volgende 

verslagperiode, zijnde de periode 2014-2015.
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EEN DUURZAAM  
ECONOMISCH BELEID

ECONOMISCH VERANTWOORD 
ONDERNEMEN

Binnen ons duurzaamheidsbeleid is economisch 

verantwoord ondernemen een belangrijke doelstelling. 

We streven ernaar een gezonde, winstgevende 

organisatie te zijn en dit met een lange-termijn-visie. 

Dit niet alleen om de continuïteit van onze organisatie 

te verzekeren, maar ook om op lange termijn te kunnen 

voldoen aan de verwachtingen van onze ‘stakeholders’. 

DE ECONOMISCHE IMPACT VAN ONZE 
ORGANISATIE

Hiernaast vindt u een overzicht van onze 

bedrijfsopbrengsten en –kosten van de afgelopen jaren. 

Stradus Infra wordt voor de financiële rapportering als 

een handelsvennootschap beschouwd. In de rubriek 

‘kosten goederen, diensten en arbeid’ zitten daarom pro 

rato ook de directe en indirecte personeelskosten van 

de productievestigingen vervat. 

 

Onze bedrijfsopbrengsten en -kosten bleven de 

afgelopen jaren bij benadering constant. Doorgaans 

stijgen de investeringen in de wegenbouw in het jaar 

van gemeenteverkiezingen. Deze cyclische evolutie 

bleek echter in 2012 niet zo sterk. De jaren na het 

verkiezingsjaar vallen de volumes traditioneel wat 

terug. De eerste tekenen hiervan zagen we reeds 

in 2013. Deze evolutie wordt actueel nog versterkt 

door de dalende budgetten van de gemeenten voor 

investeringen in infrastructuurwerken. Om aan deze 

uitdaging het hoofd te bieden richten we ons enerzijds 



BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN -KOSTEN (IN EURO) 2011 2012 2013

Bedrijfsopbrengsten 22.214.043 23.391.209 22.451.023

Bedrijfskosten 20.582.175 21.234.150 20.717.686

… … … …

Kosten goederen en diensten 19.128.933 20.109.802 19.313.593

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.416.515 1.162.020 1.280.878

Andere bedrijfskosten 36.727 -37.672 123.215

… … … …

Winst van het boekjaar 1.021.087 1.405.775 1.121.138

op verdere commerciële en operationele verbeteringen. 

Hierbij krijgen kostenbewustzijn – bijvoorbeeld door 

energiebesparingen in productie - en operationele 

efficiëntie de hoogste prioriteit.

Anderzijds kiezen we ook voor het bewerken van 

nieuwe product-marktcombinaties. Zo richten we ons 

sinds 2013 actiever op de B2B-markt zoals bijvoorbeeld 

de buiteninfrastructuur rond scholen, bedrijven en 

commerciële centra. Bovendien leggen we een blijvend 

nadruk op innovatie en het op de markt brengen van 

nieuwe en verbeterde producten zoals bijvoorbeeld 

onkruidvrije en luchtzuiverende bestrating.

OPEN COMMUNICATIE OVER ONZE 
FINANCIËLE RESULTATEN

Halfjaarlijks communiceren we onze financiële resultaten 

aan alle medewerkers. Dit gebeurt in de vorm van 

informatiesessies die op iedere vestiging worden 

georganiseerd. Deze sessies geven iedereen de 

gelegenheid vragen te stellen en hun feedback te geven 

op het gevoerde beleid.
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INNOVATIE GERICHT OP DUURZAME 
TOEPASSINGEN

Innovatie is één van onze kernwaarden en hierin willen 

we bij Stradus Infra een voortrekkersrol spelen. We 

ondersteunen opdrachtgevers en ontwerpers in hun 

EEN OPLOSSING VOOR IEDER VRAAGSTUK

De bestrating van een buitenruimte heeft een belangrijke functie en moet aan meerdere vereisten voldoen. Ze 

moet niet alleen solide, functioneel, veilig en duurzaam zijn. Ze moet ook de juiste uitstraling hebben en de 

gewenste sfeer creëren, passend bij de identiteit van de ruimte. 

Er zijn vier invalshoeken of thema’s die voortdurend terug komen bij de inrichting van de publieke ruimte. Ieder 

project is uniek en brengt specifi eke vraagstukken met zich mee. Deze spelen een doorslaggevende rol binnen 

de zoektocht naar bestratingsoplossingen. 

Door deze vier thema’s te koppelen aan ons gamma wordt dit laatste veel overzichtelijker en hopen we dat onze 

klanten vlotter de juiste oplossing vinden in ons breed aanbod. Concreet bieden we met onze vier gamma’s 

- Street Art, Street Works, Street Safe en Street Care - respectievelijk een antwoord op vraagstukken rond 

esthetiek, functionaliteit, verkeersveiligheid en duurzaamheid. 

 

“WE ONDERSTEUNEN 
OPDRACHTGEVERS EN 
ONTWERPERS IN HUN 

FUNCTIONELE EN 
CREATIEVE PROJECTEN”

functionele en creatieve projecten. We werken, samen 

met onze doelgroepen, voortdurend aan nieuwe en 

verbeterde producten. Hierbij focussen we op de 

actuele thema’s die spelen bij de inrichting van de 

openbare ruimte. Hieronder leest u hoe onze vier 

merken hierbij een meerwaarde bieden. 
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bestrating

STREET CARE, OPLOSSINGEN VOOR EEN 
BETER LEEFMILIEU

Binnen de openbare ruimte spelen diverse problematie-

ken met een sterke impact op de gezondheid van mens 

en milieu. Overheden en ondernemingen kunnen, mits 

de keuze van passende oplossingen, deze problema-

tieken inperken en zo hun buitenruimten stapsgewijs 

verduurzamen. Met deze verduurzaming als uitgangs-

punt focussen wij binnen ons gamma Street Care op 

oplossingen voor een duurzaam leefklimaat.

Wateroverlast en uitdroging van de bodem 

stoppen

Door een steeds dichtere bebouwing gepaard met een 

toename van verharde oppervlakken, krijgen we steeds 

meer te kampen met wateroverlast. Bovendien zorgt dit 

voor een uitdroging van de bodem. Wij geloven sterk 

in waterdoorlatende bestrating en zijn marktleider in dit 

segment. Het gebruik van waterdoorlatende bestrating 

voorkomt wateroverlast en komt bovendien het grond-

waterpeil ten goede.

De luchtkwaliteit verbeteren dankzij afbraak van 

stikstofoxides

Naast de hoge uitstoot van CO2 vormen de hoge con-

centraties fijn stof en stikstofoxides (NOx), hoofdzakelijk 

veroorzaakt door dieselmotoren en industriële activiteit, 

een groot probleem voor onze luchtkwaliteit. 

Onze luchtzuiverende bestrating verbetert onze lucht-

kwaliteit met behulp van titaandioxide (TiO2), aanwezig 

in de deklaag van de stenen. Onder invloed van een fo-

tokatalytisch proces worden de zeer schadelijke stikstof-

oxides immers omgezet naar niet schadelijke nitraten 

(NO3) die bij een volgende regenbui wegspoelen naar 

de bodem of riolering.

 Onkruid op een milieuvriendelijke manier 

voorkomen

De meeste methoden voor onkruidbestrijding zijn 

arbeidsintensief, jaarlijks recurrent én bovendien enorm 

belastend voor het milieu. Denk aan methoden als bor-

stelen, branden en stomen. Met het Nevergeen bestra-

tingsconcept bieden we een 

kostenbesparende oplossing 

om in plaats van onkruid te 

verwijderen proactief onkruid 

te voorkomen. 

Het concept, bestaande uit 

een combinatie van voegste-

nen en een onkruidwerende 

voegmortel, zorgt er voor 

dat onkruid geen kans meer 

krijgt. 
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aantal en de ernst van verkeersongevallen ten gevolge 

van een te hoge snelheid terug te dringen, wordt 

vaak gekozen om plaatselijke niveauverschillen in de 

rijbaan in te richten. Afhankelijk van de verkeerssituatie, 

het type verkeer en de geldende wetgeving kan 

een verkeersdrempel, een verkeersplateau of een 

verkeerskussen de aangewezen oplossing zijn. 

Prefab betonelementen zijn hiervoor het meest 

effectief en duurzaam Ze zijn namelijk ongevoelig 

voor vervorming of breuk, eenvoudig te plaatsen en 

herbruikbaar. 

Verbeteren van de doorstroming op kruispunten

Rotondes winnen alsmaar meer aan succes ten 

opzichte van klassieke kruispunten met verkeerslichten. 

Ze komen immers de verkeersveiligheid en de 

verkeersdoorstroming ten goede. Ze zorgen voor 

een duidelijke voorrangssituatie en een veel kortere 

gemiddelde wachttijd voor de weggebruiker. Prefab 

rotondeblokken zowel als prefab rotondeplateaus lenen 

zich perfect voor een vlotte en duurzame opbouw van 

rotondes.

STREET SAFE, OPLOSSINGEN VOOR 
VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT

De belasting van onze wegeninfrastructuur, en dus 

ook het gevaar dat we als weggebruiker lopen, neemt 

voortdurend toe. Bijgevolg wint verkeersveiligheid 

steeds meer aan belang. De publieke ruimte 

heeft bovendien een sociale rol. Ze moet veilig en 

toegankelijk zijn voor iedere gebruiker en dus ook voor 

zwakkere weggebruikers, mindervaliden, ouderen en 

kinderen. Tot slot zijn een goede mobiliteit en een vlotte 

doorstroming van het verkeer prioritair voor iedere 

beleidsmaker.

Binnen het gamma Street Safe brengen we oplossingen 

voor een betere verkeersveiligheid en mobiliteit. 

Prefab oplossingen uit beton overeenkomstig de 

geldende wetgeving en gericht op de meest actuele 

verkeersthema’s. 

Terugdringen van de verkeerssnelheid

Te hoge, onaangepaste snelheid blijft één van de meest 

voorkomende oorzaken van verkeersongevallen. Om het 



Beschermen van zwakke weggebruikers op 

oversteekplaatsen

Het plaatsen van prefab middengeleiders op 

oversteekplaatsen zorgt voor een duidelijke 

verkeersscheiding en werkt snelheidsremmend. 

Bovendien worden de zwakke weggebruikers 

beschermd. 

Vergroten van de toegankelijkheid en 

veiligheid van bushaltes

Dagdagelijks maken veel mensen gebruik van het 

openbaar vervoer, waaronder ook ouderen, kinderen 

en mindervaliden. Vervoersmaatschappij De Lijn 

werkte daarom richtlijnen uit voor de inrichting van 

toegankelijke bushaltes. Conform deze richtlijnen 

wordt gewerkt met bushaltebanden die dankzij het 

kenmerkend aanrijprofiel én het antislipprofiel voor 

een beperkte instaphoogte en –afstand en meer 

veiligheid zorgen. 

GEZAMENLIJK INNOVEREN

Nieuwe producten en diensten ontstaan vaak op basis 

van een vraag komende uit de markt. Samen met 

opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers werken we in 

co-creatie aan oplossingen voor specifieke vraagstukken.

Ook innovaties gestuwd door technologische 

ontwikkelingen worden in samenspraak met klanten en 

leveranciers uitgewerkt. Nieuwe processen en producten 

worden tijdens het ontwikkelingsproces steeds 

afgetoetst binnen de markt.

Onze prefab middengeleiders zijn een voorbeeld 

van co-creatie en werden in samenspraak met het 

AWV ontworpen. De uitbreiding van ons gamma 

bushaltebanden kwam tot stand in overleg met 

de Lijn. Maar werken we nauw samen met het 

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) die 

bijvoorbeeld onderzoek deed naar voegmortels op basis 

waarvan wij ons gamma onkruidwerende voegmortels 

konden optimaliseren.

SUSTAINABLE CONCRETE CENTRE

CRH beoogt een marktleiderspositie op vlak van 

duurzaamheid. Om deze ambitie kracht bij te zetten, 

richtte men in 2011 het Sustainable Concrete Centre 

(SCC) op.

Het SCC verzamelt een aantal 

duurzaamheidsexperten die de beton-gerelateerde 

bedrijven van CRH in de Benelux ondersteunen en 

adviseren. Hierbij ligt de focus op de duurzaamheid 

van de geleverde producten en diensten enerzijds 

en het verduurzamen van de eigen processen 

anderzijds.

Naast allerhande beton-gerelateerde netwerken 

waarin het SCC actief is, werkt het centrum intensief 

samen met universiteiten en kennisinstellingen. Dit 

voornamelijk in het kader van innovatieprojecten 

ter verduurzaming van de levenscyclus van 

betonproducten.
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EEN DUURZAAM  
MILIEUBELEID

ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Het hoeft geen betoog dat wij als fabrikant van prefab 

betonproducten een niet te verwaarlozen ecologische 

voetafdruk hebben. De productie van betonproducten 

brengt zoals algemeen bekend immers een groot 

verbruik van cement en energie met zich mee. Het 

is onze doelstelling om onze ecologische voetafdruk 

jaarlijks te verbeteren.

In 2012 en 2013 produceerden we respectievelijk 633.543 

ton en 639.430 ton afgewerkte producten. De productie 

van dergelijke volumes heeft een sterke ecologische 

impact. Vandaar staan we bij de ontwikkeling van 

onze producten en processen voortdurend stil bij het 

beperken van de impact op het milieu. Bovendien 

krijgen duurzame toepassingen ook alle aandacht 

binnen ons productenaanbod.

PRODUCTIEVOLUME (IN TON) 2012 2013

Zolder 260.340 292.873

Tessenderlo 78.649 66.133

Mornimont 92.489 82.278

Gent 202.065 198.146

Totaal 633.543 639.430



DE DUURZAME ASPECTEN VAN PREFAB 
BETON

•  Betonproducten zijn sterk, slijtvast, bestand tegen 

verrotting en weersbestendig. Bijgevolg hebben ze 

een lange levensduur.

•  Werken met prefab betonproducten is bijzonder 

effi ciënt. Ze zijn vlot te (her-)plaatsen en bovendien 

vragen ze na plaatsing ook zeer weinig onderhoud.

•  Beton is brandveilig en absorbeert schokken. 

Hierdoor is beton ook heel veilig.

•  Prefab betonproducten vormen een inerte 

productfamilie. Ze logen niet uit, wat wil zeggen dat 

ze tijdens hun gebruik geen schadelijke chemische 

stoffen afgeven. 

•  Tot slot wordt de samenstelling van betonproducten 

ook steeds milieuvriendelijker. Verder in dit rapport 

leest u hoe lokale aankoop van grondstoffen en 

een groeiend gebruik van alternatieve grondstoffen 

hiertoe bijdragen. 

Bovendien blijkt de milieu-impact van prefab betonstraatstenen veel lager in vergelijking met 

sibstituutproducten zoals natuursteen, glijbeton en asfalt.  

MILIEU-IMPACT VAN BETONSTRAATSTENEN  
MINIMAAL IN VERGELIJKING MET NATUURSTEEN 
EN ASFALT

Prefab betonstraatstenen kwamen als bijzonder duurzaam 

uit een vergelijkend onderzoek van het Nederlands Instituut 

voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) uitgevoerd in  2012. De 

studie vergeleek de milieu-impact van betonstraatstenen met 

diens substituutproducten, zijnde straatbakstenen, Europees 

natuursteen, ongewapend beton en conventioneel asfalt. 

Het vergelijk werd gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA) waarbij 

een product beoordeeld wordt over zijn volledige cyclus, gaande van 

grondstofwinning tot en met de mogelijke eindelevensduurscenario’s zoals 

recyclage, verbranding of hergebruik. In functie hiervan werd aan ieder product een 

schaduwprijs toegekend die aangeeft hoeveel het zou kosten om een bepaalde hoeveelheid CO2-equivalent te 

vermijden.

Het resultaat? Straatbakstenen en betonstraatstenen scoren het best. De milieu-impact van Europees 

natuursteen blijkt twee maal hoger te liggen dan die van betonstraatstenen. Asfalt scoort verreweg het slechtst, 

met een schaduwkost die zelfs tot 20 maal zo hoog ligt.

 

“IN 2012 EN 2013 
PRODUCEERDEN WE 

RESPECTIEVELIJK 633.543 TON 
EN 639.430 TON AFGEWERKTE 
PRODUCTEN. DE PRODUCTIE 
VAN DERGELIJKE VOLUMES 

HEEFT EEN STERKE 
ECOLOGISCHE 

IMPACT.”
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INSPANNINGEN OP SECTORNIVEAU

Niet alleen wij als fabrikant nemen de nodige 

maatregelen om onze producten en processen te 

verduurzamen. Ook op sectorniveau – met name binnen 

de gehele ‘betonketen’-  worden heel wat maatregelen 

getroffen.  Europa wil immers in 2050 klimaatneutraal 

zijn, waardoor op alle niveaus actie moet worden 

genomen.

Een belangrijk gegeven waarop de sector zich voor-

bereidt is het opstellen van milieuproductverklaringen 

– ook wel ‘Environment Product Declaration’ of afgekort 

EPD genoemd. Een EPD geeft de milieu-impact van een 

product weer op basis van een levenscyclusanalyse. 

Ook voor de grondstoffen die gebruikt worden in de 

diverse schakels van de betonketen (cement, zand, 

grind, granulaten, hulpstoffen, …) lopen belangrijke 

initiatieven op sectorniveau.

Recyclage van granulaten

Sinds 2011 is in Vlaanderen een eenheidsreglement  

voor gerecycleerde granulaten van kracht. Het 

eenheidsreglement is van toepassing op de keuring 

van de gerecycleerde granulaten die vaste en mobiele 

puinbrekers op een bouw- of sloopwerf produceren. 

Deze controle gebeurt door externe certificatie-

instellingen. Zij gaan na of de zelfcontrole van de 

producent voldoet en doen in het kader hiervan op 

regelmatige basis controlebezoeken en -proeven. 

Cement

De cementindustrie wil vandaag een belangrijke 

marktspeler en voorloper zijn in het gebruik van 

secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. In 

kader hiervan nam men reeds tal van maatregelen.

Wat betreft energie zien we dat het aandeel van 

alternatieve brandstoffen in 2013 met 5,1% steeg ten 

opzichte van 2012. Deze alternatieve brandstoffen 

leveren 54,9% van de nodige energie voor de productie 

van klinker, het basisproduct bij cementproductie.

Op vlak van grondstoffenverbruik – meer bepaald 

verbruik van alternatieve grondstoffen voor klinker 

zoals hoogovenslak of vliegas - boekt de cementsector 

betere resultaten dan in 2011 en 2012. In 2013 

bevatte het cement 64.5% klinker. In 2012 was dat 

nog 66.9 %.  Cement kan tot 80% klinker bevatten. 

PRODUCT MILIEU SCHADUW  
KOSTEN

B2B [%]

MATERIAALGE-
ZONDHEID

MATERIAAL 
HERGEBRUIK

GEBRUIK 
DUURZAME 

ENERGIE

VERANT-
WOORD WA-

TERBEHEER

Straatbaksteen 
(dikformaat) 

1a € 10,18 70 41 4 70

Betonstraatsteen 
(dikformaat) 

1c € 13,87 96 48 4 90

Natuursteen 
afkomst binnen 

2c € 26,24 68 44 8 98

Ongewapend 
beton 

3b € 34,85 38 66 3 38

Conventioneel 
asfalt  

7a € 260,48 100 27 4 98



Het maximale aandeel is afhankelijk van meerdere 

factoren – waaronder de uithardingstijd - en kan worden 

teruggevonden in norm EN 197/1.

(Bron: Jaarverslag FEBELCEM 2013)

Voor CEM I, CEM II en CEM III bestaan EPD’s, 

opgemaakt door de Federatie van de Cementnijverheid 

(FEBELCEM). Ze bevatten geverifi eerde en kwantitatieve 

informatie van de gestandaardiseerde milieu-

implicaties in alle stadia, van productie over gebruik tot 

vernietiging. 

Zand en granulaten

De zand- en granulatensector tekende in 2012 een 

charter met de Waalse Overheid met als doelstelling 

duurzaam te ontginnen met een focus op bio-diversiteit 

in de groeves. Per groeve stelt men jaarlijks een rapport 

samen voor de overheid. Einde 2015 zal de groevesector 

de balans opmaken en het charter vernieuwen waar 

mogelijk voor de periode 2016-2020. Op dit ogenblik 

zijn weinig cijfers voorhanden.

(Bron: Fediex)

HOE WIJ ONS MILIEUBELEID STEEDS 
MEER VORM GEVEN

Om ons milieubeleid te coördineren doen wij beroep 

op een milieucoördinator. Zijn taak bestaat er enerzijds 

in er over te waken dat de geldende wetgeving 

wordt nageleefd. Anderzijds adviseert hij ons bij de 

uitwerking van de maatregelen om onze activiteiten 

verder te verduurzamen.  De milieucoördinator werkt 

nauw samen met de bedrijfsleiders en  jaarlijks stelt 

hij een rapport op omtrent zijn werkzaamheden, het 

zogenaamde jaarverslag van de milieucoördinator.  Dit 

jaarverslag wordt ook aan het Comité voor Preventie en 

Bescherming op het Werk (CPBW) voorgelegd.

Daarnaast zullen we een milieumanagementsysteem 

opzetten overeenkomstig de ISO 14001:2004 norm.  De 

implementatie hiervan zal worden gecoördineerd door 

de milieucoördinator. 

“OOK OP 
SECTORNIVEAU WORDEN 
HEEL WAT MAATREGELEN 

GETROFFEN. EUROPA WIL IMMERS 
IN 2050 KLIMAATNEUTRAAL ZIJN, 

WAARDOOR OP ALLE 
NIVEAUS ACTIE MOET 
WORDEN GENOMEN.”

DOELSTELLING: 
We stellen onszelf als doel 

de certifi catie van het 

milieumanagementsysteem 

volgens ISO 14001:2004 

norm uiterlijk tegen einde 

2015 te behalen.
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GRONDSTOFFENVERBRUIK EN FOCUS 
OP ALTERNATIEVE GRONDSTOFFEN

Jaarlijks vraagt onze productie heel wat grondstoffen. 

Hieronder een overzicht van ons jaarverbruik.

 

Hoewel het aandeel cement in de samenstelling van 

onze producten vrij klein is, is het een feit dat cement  

een hoge milieu-impact heeft. Tijdens de productie 

van cement komt bij de verbranding van het kalksteen 

immers CO2 vrij. 

Daarom trachten we zo veel mogelijk gebruik te maken 

van alternatieve grondstoffen.  In 2013 bedroeg dit 

verbruik in totaliteit 22.498 ton. Hierdoor verlagen we 

het cementaandeel in onze producten en verminderen 

we zo onze CO2-footprint. Ook geven we zo een nieuw 

leven aan reststoffen van andere industrieën die anders 

geen meerwaarde meer zouden hebben.

Eén voorbeeld zijn hoogovenslakken, een restproduct 

van de ijzerproductie. Hiervan verbruikten we in 2013 

1498 ton, wat een besparing vertegenwoordigt van 1,8% 

op de totale hoeveelheid aangekocht Portlandcement 

(CEM I). 

De belangrijkste bron van alternatieve grondstoffen 

is betonpuin afkomstig van onze eigen productie. 

Betonpuin wordt immers maximaal gerecycleerd tot 

gebroken puingranulaten die we hergebruiken. In 

2013 was dit goed voor de vervanging van 17.450 ton 

grondstoffen. 

Bovendien voeren we op continue basis onderzoek 

naar mogelijkheden voor het gebruik van andere 

alternatieve materialen om een verdere reductie van ons 

cementverbruik mogelijk te maken.

VERBRUIK GRONDSTOFFEN 
(IN TON) - EXCL. WATER

2012 2013

Aggregaten (zand, grind, 
granulaten, gebroken 
puingranulaten, …)

522.648 570.695

Cement 80.864 81.744

Betonadditieven 
(toegevoegde mengsels, 
alternatieve materialen, enz.)

3.177 3.504

Verpakkingsmaterialen 5.355 4.568

Overig 109 -

Totaal 612.153 660.511

“DE BELANGRIJKSTE 

BRON VAN ALTERNATIEVE 

GRONDSTOFFEN IS 

BETONPUIN AFKOMSTIG VAN 

ONZE EIGEN PRODUCTIE DAT 

WE MAXIMAAL RECYCLEREN 

EN HERGEBRUIKEN.”



HOEVEELHEDEN BETONPUIN 
(IN TON) + VERWERKING

2012 2013

Hergebruik in productie 18.219 17.450

Externe recyclage 9.336 8.200

Totaal 27.555 25.650

HERGEBRUIK VAN BETONPUIN

Productie-uitval wordt maximaal gerecycleerd tot gebroken 

puingranulaten die waar mogelijk opnieuw binnen de eigen organisatie 

worden ingezet bij de productie van nieuwe producten.

In 2013 kwam er in totaal ca. 25.650 ton puingranulaten als uitval uit 

het productieproces.  Hiervan werd 8.200 ton extern gerecycleerd. 

Het betreft hier betonpuin afkomstig van de productie in Tessenderlo 

en Mornimont. Dit betonpuin wordt extern gebroken en door 

wegenbouwers hergebruikt in de funderingsopbouw van wegen.

In Zolder en Gent wordt het betonpuin - goed voor ca. 17.450 ton 

op jaarbasis - voor 100% op de productielocatie zelf gebroken en in 

productie hergebruikt. Hierdoor behalen deze sites een reductie van 

respectievelijk 13% en 10% in de totale aankoop van aggregaten. 

Het Algemeen Toepassingsreglement Benor ATR 100 bepaalt dat het 

inert skelet van betonproducten, zijnde het geheel aan aggregaten, 

voor maximaal 10% uit betonpuin mag bestaan. Voor de vestigingen te 

Zolder en Gent hebben we van Probeton de toelating gekregen om  tot 

20% gebroken betonpuin in te zetten in onze producten. Vandaar zijn er 

nog mogelijkheden om het huidige percentage te verhogen.

DOELSTELLINGEN: 
•   We willen het aandeel gerecycleerd betonpuin in totaliteit van de aankoop van granulaten voor Gent 

verhogen met 2% tegen einde 2015.

•   Daarnaast gaan we, ook tegen einde 2015, in kaart brengen waar er bijkomende mogelijkheden zijn 

om het gebruik van gebroken puingranulaten te  verhogen. We denken hierbij aan de verwerking 

in zelfverdichtend beton op de vestiging te Tessenderlo en in de onderbeton op de vestiging te 

Mornimont.
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EEN KRITISCH OOG BIJ DE KEUZE VAN 
ONZE LEVERANCIERS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vandaag 

nog niet standaard opgenomen als criterium bij de 

beoordeling van onze leveranciers. Voor een aantal 

productgroepen beschouwen we de milieuprestaties 

van leveranciers echter wel als een belangrijk 

selectiecriterium.

Zo werken we bijvoorbeeld nauw samen met onze 

transportleveranciers om het transport van onze 

producten zo duurzaam mogelijk te maken. Verdere 

informatie hieromtrent leest u in de rubriek rond 

duurzaam transport op pagina 41. 

Voor de optionele afwerking van onze betonnen 

banken kiezen we er bewust voor enkel te werken 

met leveranciers die hout kunnen leveren met een 

FSC label. Voor de kunststofafwerking werken we met 

vezelversterkt kunststof met een Nabasco label, een 

composiet waarin naast glasvezels ook natuurlijke 

grondstoffen verwerkt zijn en dat na verbruik door 

verbranding in groene stroom kan worden omgezet.

Bij aankoop van papier kiezen we bewust voor papier 

met een ecologisch label zoals bijvoorbeeld een FSC 

label, wat garandeert dat het papier afkomstig is uit 

verantwoord beheerde bossen. Ook voor allerhande 

drukwerk en publicaties kiezen we voor FSC papier.

DOELSTELLING: Tegen einde 2015 willen 

we binnen ons aankoopbeleid een concreet 

leveranciersbeoordelingssysteem uitrollen 

waarbij leveranciers worden beoordeeld in hun 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit 

voor onze tien belangrijkste leveranciers. In de loop 

van 2016 zullen we het systeem uitbreiden voor de 

overige leveranciers.

FOCUS OP LOKALE AANKOPEN

Binnen ons aankoopbeleid focussen we ons er op zoveel 

mogelijk lokaal aan te kopen. Aankoop van goederen 

en diensten gebeurt daarom hoofdzakelijk bij Belgische 

leveranciers. 

Dit geldt voor onze belangrijkste directe grondstoffen 

zoals cement, vulstoffen, zand en grind (90%) met 

uitzondering van de kleurstoffen (6%) en enkele 

specifi eke toeslagstoffen (2%) en aggregaten (2%). 

Wat betreft onze verpakkingsmaterialen kopen we 

alle houtproducten – zoals paletten - aan bij Belgische 

leveranciers en voor de kunststofproducten – zoals 

hoezen en strips - geldt dit voor ongeveer twee derde 

van het totale volume. 

Handelsgoederen vertegenwoordigen slechts een 

klein aandeel in ons volume. De aankoop hiervan vindt 

voornamelijk plaats bij zusterbedrijven in Nederland en 

in Duitsland.

De aankoop van diensten betreft voornamelijk transport 

en gebeurt hoofdzakelijk binnen België.

AFVALBEHEER EN DE FOCUS OP 
RECYCLEERBARE MATERIALEN

De tabel hiernaast geeft weer hoeveel afval we jaarlijks 

genereren en wat ermee gebeurt. 98% werd in 2013 

extern gerecycleerd, terwijl slechts minder dan 2% 

extern werd verwijderd.

Met als doel de selectieve inzameling van recycleerbaar 

bedrijfsafval maximaal te bevorderen implementeerden 

we in 2012 een afvalinzamelsysteem.

Gerichte opleiding en bewustmakingscampagnes 

zorgden er inmiddels al voor dat in 2013 in totaal ca. 201 

ton recycleerbare materialen waaronder hout, papier, 

karton en folies selectief werden ingezameld (exclusief 

betonpuin). Daarnaast werd ongeveer 169 ton niet-

recycleerbaar afval zoals restafval en chemisch afval 

verzameld dat daarna extern werd verwerkt. 



VERWERKING AFVALGENERATIE IN KG 2012 2013

Externe recyclage

Inerte stoffen
Betonpuin 9.365.000 8.188.000

Ongevaarlijke stoffen
Bont papier 32.709 35.871
Bouw- en sloopafval 29.220 18.420
Folie LDPE 80/20 27.120 12.740
Hout klasse A 121.900 91.200
Hout klasse B 47.180 -
Lege verpakkingen 13.820
Oude metalen 60.950 38.536
PMD gemengd - 377
Rubberafval 1.020 210

Gevaarlijke stoffen
Bruingoed 259 -
Gemengde lampen/ recupel 116 60
Gevaarlijke spuitbussen - 80
Oliehoudend opruimafval - 466
Olie-water emulsies 6.900 2.635
Organisch belast afvalwater - 475
Totaal extern gerecycleerd 9.706.194 8.389.070

Externe verwijdering

Ongevaarlijke stoffen
Restafval 95.233 92.264

Gevaarlijke stoffen
Asbesthoudend afval gebonden vezel - 650
Gevaarlijk opruimafval 659 595
Hars afkomstig van ionenwisselaar - 1.268
Klein gevaarlijk afval 659 82
Roetafval - 900
Solvent halogeenarm hoog calorisch - 8.480
Solvent halogeenarm laag calorisch 22.440 -
Solventen chloorvrij 112 -
Verf/ inkt/ lijm/ hars gemengd uitgehard 59.620 58.200
Verontreinigde verpakkingen - 6.893
Totaal extern verwijderd 178.723 169.332

Totaal 9.884.917 8.558.402

Het percentage recycleerbare bedrijfsafvalstoffen 

bedraagt 54%. We zullen de komende jaren de 

inspanningen verder zetten om dit percentage verder te 

verhogen.

DOELSTELLING: Tegen einde 2016 trachten we 

de fractie recycleerbaar afval (exclusief betonpuin) 

tot 75 % te verhogen.
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2015 offi cieel erkend te zijn als een bedrijf dat vanuit zijn 

productieproces geen afvalwater loost.

Ook bestuderen we op welke wijze we regenwater 

kunnen bufferen en inzetten in het productieproces. 

Leidingwater wordt immers steeds schaarser en 

duurder.  We richten ons erop tegen einde 2017 50% 

oftewel 9.000 m³ van het huidige volume leidingwater 

te vervangen door regenwater. Een grote uitdaging 

gezien onze stoomketels het grootste verbruik van 

leidingwater (ca. 7.000 m³) voor hun rekening nemen 

en het vooralsnog technisch niet haalbaar is deze op 

regenwater te laten functioneren.

DUURZAAM WATERMANAGEMENT

In 2013 verbruikten we ongeveer 44.000 m³ water, 

waarvan ca. 18.000 m³ leidingwater, 14.500 m³ 

grondwater, 9.000 m³ oppervlaktewater (uit het kanaal) 

en 2.500 m³ gerecycleerd water afkomstig van de eigen 

site. Het opgenomen water gebruiken we hoofdzakelijk 

als proceswater – onder meer voor de aanmaak van 

beton en als uitwaswater - maar ook voor sanitaire 

doeleinden.

Momenteel recycleren we het proceswater in 

Tessenderlo al volledig, wat leidt tot een besparing 

van ca. 2.500 m³ water per jaar. In totaal voerden we 

in 2013 ca. 15.200 m³ water uit het productieproces 

af. Daarnaast lopen investeringsaanvragen voor ca. 

600.000 euro om de overige sites te voorzien van 

een gelijkaardige recuperatie-installatie. Dit met de 

bedoeling om – zoals de wet stelt – tegen begin 2015 

geen afvalwater meer te lozen. Vervolgens zullen we het 

nullozerstatuut aanvragen en beogen we uiterlijk einde 

WATERVERBRUIK IN M³ 2012 2013

Leidingwater 22.854 18.042

Grondwater 19.742 14.532

Oppervlaktewater (kanaal) - 9.002

Regenwater - -

Gerecycleerd water eigen site 213 2.500

Totaal 42.809 44.076

WATERAFVOER IN M³ 2013

Riolering 7.089

Oppervlaktewater (kanaal) 8.131

Totaal 15.220

DOELSTELLINGEN: 
•  We richten ons erop tegen einde 2015 het 

nullozerstatuut te behalen voor alle vestigingen. 

•  Uiterlijk tegen einde 2017 zullen we het 

leidingwaterverbruik met 50 % verminderen 

door een maximale inzet van regenwater in onze 

productie.



EMISSIEBEHEER EN 
BODEMBESCHERMING

Stof

Diffuse stofemissies - oftewel niet-geleide stofemissies 

die ontstaan door op- en overslagactiviteiten van 

stuivende stoffen - kunnen niet alleen hinderlijk zijn 

voor de medewerkers en omwonenden. Ze zijn er 

ook de oorzaak van dat relevante hoeveelheden 

grondstoffen verloren gaan. In kader van het beperken 

van stofemissies worden de wettelijk vereiste controles 

uitgevoerd. 

Bovendien worden momenteel de mogelijke bronnen 

van diffuse stofemissies in kaart gebracht voor de 

locaties waar stuifgevoelige stoffen worden op- of 

overgeslagen. 

DOELSTELLING: We gaan de bronnen 

van diffuse stofemissies in kaart brengen en 

zullen aansluitend hierop in 2014 de nodige 

organisatorische maatregelen treffen voor 

het tegengaan van stofhinder. Hierbij zullen 

we rekening houden met de geldende Best 

Beschikbare Technieken (BBT) die hiervoor door 

de overheid zijn opgesteld.

Broeikasgassen

De uitstoot van CO2 is rechtstreeks verbonden 

aan ons energieverbruik. Zowel in 2012 als in 2013 

vertegenwoordigden onze productielocaties een CO2-

uitstoot van ca. 6940 ton.

 

Om onze CO2-uitstoot te verlagen namen we volgende 

initiatieven. In december 2013 zijn er werken uitgevoerd 

om onze stoomovens te optimaliseren – inclusief het 

isoleren van stoomleidingen en appendages. Jaarlijks 

kunnen we hierdoor een besparing realiseren van 75,1 

ton zware brandstof oftewel 13% van het totale verbruik 

aan zware brandstof, wat tevens een vermindering in 

CO2-uitstoot betekent van 234 ton.

Eind 2013 ging bovendien een erkend 

energiedeskundige (C.E.E.) van start met een thermische 

analyse oftewel stoomanalyse. Stoom wordt gebruikt 

voor de gebouwenverwarming, de stoomkamers en de 

droogtunnels.

 

DOELSTELLING: In 2014 zal worden 

bekeken of het mogelijk is over te schakelen 

naar effi ciëntere energiebronnen voor de 

stoomgeneratie om zo onze CO2-uitstoot verder 

te verlagen.

TOTAAL 
ENERGIEVERBRUIK

OVEREENKOMSTIGE CO2-
UITSTOOT (IN TON)

2012 2013 2012 2013

Elektriciteit (in MWh) 9.601 9.572 3.840 3.829

Elektriciteit eigen zonnepanelen (in MWh) 402 405 - -

Zware brandstof (in ton) 591 587 1.838 1.826

Lichte brandstof (in ton) 357, 9 365 949 972

Aardgas (in MWh) 895 860 162 156

Propaangas (in liter) 102.090 108.825 150 160

Totaal 6.940 6.942
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Polluenten zoals NOx, SOx en fi jn stof

Binnen onze organisatie wordt brandstof hoofdzakelijk 

ingezet voor procesmatige doeleinden, met name voor 

aandrijving van de branders van de stoomketels te 

Tessenderlo. Een regeneratieve naverbrander die de 

met solventen beladen afgaslucht thermisch behandelt, 

maakt dat we momenteel voldoen aan de geldende 

normen. 

Omwille van de steeds strenger wordende 

emissiegrenswaarden voor luchtverontreinigende 

stoffen zoals stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) 

en fi jn stof zijn er momenteel studies lopende naar de 

mogelijkheden om eventueel in 2015 over te schakelen 

op het milieuvriendelijkere aardgas. 

UITSTOOT VAN POLLUENTEN (IN TON) 2013

Zwaveloxiden (SOx) 10,94

Stikstofoxiden (NOx) 14,84

Fijn stof 0,61

Vluchtige organische componenten (VOC) 0,57

Totaal 26,96

DOELSTELLING: In 2014 zal een investe-

ringsaanvraag ingediend worden om in de loop 

van 2015 te kunnen overschakelen op aardgas.

Bodembescherming

Binnen onze organisatie besteden we speciale aandacht 

aan het voorkomen en het monitoren van bodem- en 

grondwaterverontreiniging. Op periodieke basis voeren 

we bodem- en grondwateronderzoeken uit, conform de 

wettelijke verplichtingen.

In 2013 werd bovendien de sanering van het voormalige 

slijpslibstort op de vestiging te Tessenderlo volledig 

afgerond. Uit onderzoek bleek dat de invloed van de 

exploitatie op de grondwaterkwaliteit eerder gering is 

geweest.

Ook alle opslagtanks voor gevaarlijke chemische 

producten worden periodiek onderzocht en 

gecontroleerd. Houders die niet meer conform waren 

werden inmiddels op legale wijze uit dienst genomen en 

vervangen of aangepast. 

Ingegraven opslagtanks zijn zover als mogelijk uit 

dienst genomen. Voor de opslag van gevaarlijke (afval-) 

stoffen in verplaatsbare vaten hebben we de nodige 

inkuipingen voorzien.

Tot slot is een milieu-incidentenmeldsysteem ingevoerd 

dat de medewerkers de mogelijkheid biedt om op een 

eenvoudige en adequate manier milieu-incidenten (zoals 

bijvoorbeeld lekkage van gevaarlijke stoffen) te melden. 

Dit zodat we onmiddellijk gerichte acties kunnen nemen 

teneinde milieuschade te beperken of te voorkomen.



DUURZAAM 
ENERGIEVERBRUIK

Gezien we dagdagelijks 

grote hoeveelheden 

energie verbruiken, is een 

duurzaam energiebeheer 

cruciaal. Jaarlijks verbruiken 

we ongeveer 10.000 MWh aan 

elektriciteit. In 2013 werd ongeveer 

9.572 MWh elektriciteit aangekocht via 

externe leveranciers. 45% hiervan betreft hernieuwbare 

energie oftewel stroom opgewekt uit duurzame 

energiebronnen. 405 MWh stroom werd geproduceerd 

met behulp van zonnepanelen op onze eigen 

productielocaties, namelijk in Zolder en Tessenderlo. 

Door de ingebruikname van een krachtige windmolen 

op de site te Gent in oktober 2013 verwachten we in de 

loop van 2014 meer dan 2000 MWh zelf op te wekken op 

eigen sites.

TOTAAL ENERGIEVERBRUIK 2012 2013

Elektriciteit (in MWh) 9601 9572

Elektriciteit eigen 
zonnepanelen (in MWh)

402 405

Brandstof (in ton) 949 952

Aardgas (in MWh) 895 860

Propaangas (in liter) 102.090 108.825

“TEGEN EINDE 
2014 ZULLEN WE AL ONZE 

PRODUCTEN VERVAARDIGEN 
D.M.V. GROENE 

ELEKTRICITEIT DIE VOOR 
100% WORDT OPGEWEKT 
DOOR WINDTURBINES EN 
ZONNEPANELEN OP ONZE 

EIGEN SITES.”
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VERWACHTINGEN 2014

VERBRUIK 
SITE 

(IN MWH)

OPBRENGST 
WINDMOLENS 

(IN MWH)

VOOR 
DE SITE 

(IN MWH)

VOOR HET 
DISTRIBUTIE-

NETWERK 
(IN MWH)

AANKOOP 
VOOR DE SITE 

(IN MWH)

Gent 1.700 7.000 1.400 5.600 300

Operationeel sinds eind 
oktober 2013

(20%)

Vermogen windmolen 
van 3,4 MW

Aantal windmolens: 1

Zolder 2.268 4.400 1.467 2.933 801

Operationeel vanaf 
oktober 2014 *

(33%)

Vermogen windmolen 
van 2 MW

Aantal windmolens: 1

Tessenderlo 3.371 9.000 1.500 7.500 1.871

Operationeel vanaf 
december 2014 *

(4.500 x 2) (17%)

Vermogen windmolen 
van 2 MW

Aantal windmolens: 2

Totaal 7.339 20.400 4.367 16.033 2.972

*: naar verwachting
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Maar we gaan nog een stap verder. Tegen einde 2014 

zullen we al onze producten vervaardigen d.m.v. groene 

elektriciteit die voor 100% wordt opgewekt door 

windturbines en zonnepanelen op onze eigen sites. Om 

dit waar te kunnen maken, worden in Tessenderlo (2) als 

in Zolder (1) extra windmolens gebouwd. Deze zullen 

nog in 2014 operationeel zijn.

DOELSTELLING: Tegen einde 2014 willen we 

zelf voldoende groene energie opwekken d.m.v. 

windturbines en zonnepanelen om aan de volle-

dige energiebehoefte van onze sites te voldoen. 

GREEN ELECTRICITY LOGO
Om het belang van hernieuwbare energie te 

onderstrepen hebben we een ‘green electricity 

logo’ in het leven geroepen. Hiermee willen we 

de boodschap van groene energie uitdragen naar 

al onze ‘stakeholders’, zowel publieke overheden 

en consumenten als aannemers, leveranciers en 

studieburelen. Want de focus op een duurzaam 

leefklimaat belangt ons allen aan.



Verder willen we ook de energie-efficiëntie binnen 

onze organisatie verhogen. Reeds in 2006 zijn we 

toegetreden tot het Auditconvenant Vlaanderen, 

een energiebeleidsovereenkomst waarmee we ons 

verbonden hebben energie-efficiëntie op structurele 

wijze te verankeren binnen onze organisatie. Met het 

oog op een verbetering van onze energie-efficiëntie 

lopen momenteel een aantal studies in samenwerking 

met externe energiedeskundigen. 

Elektriciteit is onze voornaamste energiebron. De 

energie-efficiëntie bleef de afgelopen jaren relatief 

constant. Echter door bijkomende maatregelen richten 

we ons erop hier de komende jaren aanzienlijke 

verbeteringen in te realiseren. 

 

In 2013 namen we met onze productievestiging in Gent 

bovendien deel aan een energiestudie geïnitieerd 

door de stad Gent. Uit deze studie kwamen een aantal 

maatregelen ter reductie van het energieverbruik die in 

2014 zullen leiden tot een daling van 3,14%.

ELEKTRICITEITSVERBRUIK/ 
1000 TON (IN MWH)

2012 2013

Zolder 8,74 8,99

Tessenderlo 64,44 72,49

Mornimont 8,00 7,66

Gent 9,50 9,69

Totaal 15,79 15,60
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* In 2013 werden onze grondstoffen tijdelijk aangeleverd 

met grotere boten die tot 2000 ton kunnen vervoeren. In 

2012 werd gewerkt met schepen met een capaciteit van 

700 tot 1100 ton.

We geloven bovendien sterk in de mogelijkheden 

om ook het intern vervoer van afgewerkte producten 

tussen onze eigen vestigingen te organiseren over het 

water. Dit op basis van een eerste proeftraject met 

palletvervoer via de waterwegen in het voorjaar van 

2014. Een eerste schatting geeft aan dat dit mogelijk 

zou zijn voor 10.000 tot 20.000 ton eindproducten. 

Momenteel wordt onderzocht welke producten en welke 

trajecten in aanmerking komen.

Ook voor het vervoer van eindproducten naar onze 

klanten kunnen binnenschepen een rol spelen. Voor 

transport over het water naar klanten die een depot 

hebben aan het kanaal en voor grote openbare 

projecten die gelegen zijn in de nabijheid van een kade 

lopen proefprojecten.

DOELSTELLING: In de periode 2014-2015 zal 

verder worden onderzocht welke mogelijkheden 

er voor intern transport via binnenwateren zijn 

weggelegd en hoe we dit kunnen implementeren.

TRANSPORT VOOR 
TOELEVERING VAN 
GRONDSTOFFEN

2012 2013

Wegtransport

Aantal ritten 14.319 12.199

Gemiddelde afstand 
per rit (in km)

93 93

Totale afstand (in km) 1.331.667 1.134.507

Gemiddeld gewicht 
per rit (in ton)

27,0 28,5

Totaal gewicht (in ton) 386.613 347.672

Via binnenwateren (kanaal)

Aantal ritten 267 197

Gemiddelde afstand 
per rit (in km)

95 95

Totale afstand (in km) 25.365 18.715

Gemiddeld gewicht 
per rit (in ton)

695,0 1.451*

Totaal gewicht (in ton) 185.565 285.847

Totaal

Aantal ritten 14.586 12.396

Gemiddelde afstand 
per rit (in km)

93 93

Totale afstand (in km) 1.357.032 1.153.222

Gemiddeld gewicht 
per rit (in ton)

39,2 51,1

Totaal gewicht (in ton) 572.178 633.519

HOE WE ONS TRANSPORT 
VERDUURZAMEN

Iedere dag zijn er tal van vrachtwagens op de baan 

om grondstoffen tot bij ons en eindproducten tot bij 

de klant te brengen. Binnen onze organisatie werken 

we daarom actief aan initiatieven ten behoeve van een 

effi ciënt en duurzaam transport.

Transport via binnenwateren

Onderstaande tabel toont aan dat we daar waar 

mogelijk – in Zolder, Tessenderlo en Gent - grondstoffen 

met binnenschepen via de waterwegen laten aanleveren. 

In totaliteit komt dit neer op 45% van de aangeleverde 

grondstoffen.



TRANSPORT VOOR 
BELEVERING VAN 
ONZE KLANTEN 2012 2013

Wegtransport   

Aantal ritten 33.016 31.858

Gemiddelde afstand 
per rit (in km)

150 163

Totale afstand (in km) 4.952.400 5.184.890

Gemiddeld gewicht 
per rit (in ton)

21,3 21,4

Totaal gewicht (in ton) 704.066 683.099

Inzet van lichte vrachtwagens

Ook voor de belevering van onze klanten rijden onze 

transportleveranciers jaarlijks massa’s kilometers. Sinds 

2013 zetten we hiervoor lichte vrachtwagens in. Doordat 

de uitrusting van de vrachtwagens is geoptimaliseerd, 

zijn ze ontdaan van alle overbodige ballast en hebben 

ze een eigengewicht dat tot 5 ton lager ligt dan 

gemiddeld. Hierdoor kunnen ze per rit 20% meer vracht 

vervoeren, waardoor de CO2-uitstoot per ton daalt met 

wel 25%. 

Bovendien voldoen de vrachtwagens aan hoge 

veiligheidsstandaarden. Zo hebben ze een laag 

zwaartepunt, een anti-slip vloer, een geïntegreerd 

systeem om de lading te zekeren en een radiogestuurde 

kraan.

DOELSTELLING: Tegen begin 2015 willen 

we het aantal lichte vrachtwagens dat ons 

transport verzorgt opdrijven tot negen wagens.

“SINDS 2013 ZETTEN WE 
LICHTE VRACHTWAGENS 

IN. DEZE VRACHTWAGENS 
KUNNEN PER RIT 20% MEER 

VRACHT VERVOEREN, 
WAARDOOR DE CO2-
UITSTOOT PER TON 

DAALT MET 25%”

In 2013 zetten we reeds drie lichte vrachtwagens 

voltijds in en in 2014 zullen we er nog twee aan de vloot 

toevoegen. Bij de onderhandelingen in 2014 voor de 

nieuwe transportcontracten die begin 2015 zullen ingaan 

zullen we prioriteit geven aan de uitbreiding van de inzet 

van lichte vrachtwagens en de verdere optimalisatie 

van deze wagens. Hiervoor werken we nauw samen met 

onze zusterbedrijven, een aantal transportfi rma’s en 

constructeurs.
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Focus op brandstofeffi ciëntie

Het rijgedrag van een chauffeur kan het brandstofverbruik voor 15 tot 20 

% beïnvloeden, wat vervolgens een impact heeft op de CO2-uitstoot per 

gereden kilometer. In samenwerking met onze transporteurs focussen we 

daarom op brandstofeffi ciëntie. Dit door op frequente basis de rijstijl van 

de chauffeurs te analyseren en bij te sturen door middel van persoonlijke 

training onder begeleiding van een rijinstructeur.

Door de transporteurs bovendien te laten participeren in de 

brandstofgerelateerde prijsindexatie hebben we hen sinds begin 2013 mede 

verantwoordelijk gemaakt voor de vermindering van het brandstofverbruik.

Voor 2013 lag de CO2-uitstoot per gereden kilometer bij onze transporteurs 

gemiddeld op 1,02 kilogram, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 

de 1,11 kilogram in 2010. 

DOELSTELLING: Onze transportleveranciers zullen tegen einde 

2015 door een verdere focus op brandstofeffi ciëntie hun CO2-

uitstoot per gereden kilometer beperken tot 0,89 kilogram.

“HET RIJGEDRAG VAN 
EEN CHAUFFEUR KAN HET 

BRANDSTOFVERBRUIK VOOR 
15 TOT 20 % BEÏNVLOEDEN. 

IN SAMENWERKING MET 
ONZE TRANSPORTEURS 

FOCUSSEN WE DAAROM OP 
BRANDSTOFEFFICIËNTIE.”

Duurzaam vervoer van onze medewerkers

Wat onze bedrijfswagens betreft, evalueren we jaarlijks de 

voortgang van de CO2-emissies en passen we regelmatig 

onze vloot bedrijfsvoertuigen hieraan  aan. We hebben als 

doelstelling om ieder jaar een verbetering te realiseren. Zo 

hebben we de voorbije jaren wagens die gecatalogiseerd 

zijn met D en E geschrapt als mogelijke leasewagens. De 

doelstelling is om in de komende jaren het aantal wagens uit 

de C categorie ook te minimaliseren.

Tot slot ondersteunen we daar waar mogelijk ook carpooling, 

woon-werkverkeer per fi ets en het gebruik van het openbaar 

vervoer. Een voorbeeld: medewerkers met een bedrijfswagen die 

verkiezen zich met het openbaar vervoer te verplaatsen, krijgen hun 

onkosten volledig vergoed.



RECYCLEERBARE VERPAKKINGEN EN 
HERGEBRUIK

We streven er naar om onze producten op een zo 

milieuvriendelijk mogelijke manier te verpakken, 

hierbij rekening houdend met de behoefte van de 

eindgebruiker. Daar waar verpakking nodig is, wordt 

gebruik gemaakt van 100% recycleerbare materialen en 

indien mogelijk wenden we herbruikbare paletten aan.

Voor de publieke bestrating waarin Stradus Infra actief 

is, vermijden we verpakkingsmateriaal op de werven. 

Het overgrote deel van onze bestratingsmaterialen 

wordt geleverd in pakket zonder hoes en zonder 

palet, maar met een strip eromheen om stabiel te 

kunnen transporteren. Op vraag van de klant leveren 

we de bestratingsmaterialen op een waarborgpalet. 

Het betreft enkel tweedehandspaletten die via een 

palettenretoursysteem terugkomen naar de vestigingen 

waar ze gecontroleerd en hersteld worden en terug in 

productie gebruikt worden.  

In totaliteit – voor de particuliere en de publieke 

markt tezamen – hebben we in 2013 1.590 ton 

verpakkingsmateriaal op de Belgische markt afgezet. 

Ongeveer 30% hiervan bestaat uit herbruikbare 

verpakkingen zoals europaletten of waarborgpaletten. 

De niet-herbruikbare verpakkingsmaterialen worden 

enkel gebruikt voor de particuliere markt – zijnde de 

markt van de opritten en terrassen waarop Marlux zich 

richt.
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EEN DUURZAAM 
SOCIAAL BELEID

DE MENS CENTRAAL

Binnen onze organisatie staan onze medewerkers 

centraal. We zijn ervan overtuigd dat we alleen met 

gezonde, gemotiveerde en goed opgeleide mensen 

onze doelen kunnen bereiken en zo een verschil 

kunnen maken. Binnen ons sociaal beleid hechten we 

daarom veel belang aan gelijke kansen, opleiding, 

prestatiemanagement, opvolging van het ziekteverzuim 

en de veiligheid van onze mensen.

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

Om een zo goed mogelijke mix te verkrijgen 

onder onze medewerkers zijn diversiteit en gelijke 

kansen speerpunten in ons personeelsbeleid. We 

beschouwen diversiteit niet als een doel op zich. We 

geloven echter wel in de meerwaarde van een divers 

personeelsbestand. Tevens willen we elke (potentiële) 

medewerker ook gelijke kansen bieden. Mannen zowel 

als vrouwen, laag- zowel als hooggeschoolden, … 

Bovendien werken we binnen ons onthaalbeleid reeds 

jaren met een diversiteitsprogramma dat als doel 

heeft alle categorieën van medewerkers binnen onze 

organisatie dezelfde kansen te bieden. Vooral voor 

oudere en allochtone werknemers blijkt dit van belang. 

Deze minderheden krijgen daarom bij hun introductie 

extra aandacht met het oog op een vlotte integratie.

In totaliteit werken er in onze organisatie – uitgedrukt 

in FTE’s (fulltime-equivalent medewerkers) 271 

medewerkers. De opbouw van ons personeelsbestand 

“WE ZIJN ERVAN 
OVERTUIGD DAT WE 

ALLEEN MET GEZONDE, 
GEMOTIVEERDE EN GOED 
OPGELEIDE MENSEN ONZE 
DOELEN KUNNEN BEREIKEN 

EN ZO EEN VERSCHIL 
KUNNEN MAKEN.”



AANTAL WERKNEMERS 
(FTE/ FULLTIME-
EQUIVALENT) 2012 2013

Zolder 65 67

Tessenderlo 159 149

Mornimont 19 19

Gent 36 36

Totaal 279 271

OPLEIDINGSUREN 2012 2013

Zolder 1546 2200

Tessenderlo 2.156 5.674

Mornimont 440 920

Gent 2.084 2.235

Totaal 6.226 11.029

% MEDEWERKERS 
NAAR TYPE CONTRACT 2012 2013

Voltijds 91,6% 90,3%

Deeltijds 8,4% 9,7%

is zeer divers, met medewerkers van alle leeftijden en 

van verschillende afkomst. De productiegerelateerde 

functies zijn voornamelijk bekleed door mannen maar 

binnen andere diensten is er een goed evenwicht tussen 

mannen en vrouwen. In totaliteit zijn we met 88,7% 

mannelijke medewerkers en 11,3% vrouwelijke collega’s.  

Het directieteam bestaat uit acht personen, waaronder 

twee vrouwen. 

AANTAL WERKNEMERS NAAR
LEEFTIJDSCATEGORIE (2013)

20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-70

6 6 23

73

97

71

We staan open voor medewerkers die deeltijds willen 

werken en steeds meer mensen maken hier gebruik van. 

EEN EERLIJKE VERLONING VOOR ONZE 
MENSEN

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en verloning 

durven we te stellen dat we goed voor onze 

medewerkers zorgen. Onze functies  zijn ingeschaald 

volgens de Hay-methode en de salarissen worden 

hieraan getoetst. Verder bieden we een aantrekkelijk 

extra legaal salarispakket dat onder meer bestaat 

uit maaltijdcheques, een hospitalisatie- en een 

groepsverzekering.

VOORTDUREND INVESTEREN IN 
INDIVIDUELE GROEI

We leven in een voortdurend wijzigende wereld  en zijn 

er daarom van overtuigd dat een werknemer alle kansen 

moet krijgen om zich bij te scholen in zijn persoonlijke 

vaardigheden en zichzelf zo verder te ontwikkelen. Wij 

bieden iedere werknemer dan ook de mogelijkheid om 

via een persoonlijk ontwikkelingsplan aan te geven op 

welke vlakken hij zich wil ontwikkelen. In functie hiervan 

wordt gezamenlijk een opleidingsplan uitgewerkt.
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Met een jaarlijks gemiddelde van 40 uur opleiding per 

werknemer scoren we dan ook bovengemiddeld in 

onze sector. Voor de arbeiders wordt dit mede mogelijk 

gemaakt dankzij de steun van het Sociaal Fonds van de 

Betonindustrie (SFBI).

Naast opleiding promoten we binnen onze organisatie 

ook jobrotatie. Enerzijds verhoogt dit de competenties 

van onze mensen. Anderzijds bieden we onze mensen 

zo de mogelijkheid nieuwe uitdagingen aan te gaan 

en zorgen we dat de opgebouwde kennis en ervaring 

binnen de groep blijft.

In kader van prestatiemanagement voeren we jaarlijks 

met al onze medewerkers functioneringsgesprekken en 

dit volgens vaste richtlijnen. De gesprekken behoren tot 

de belangrijkste verantwoordelijkheden van een leiding-

gevende en hebben als doel het functioneren van een 

medewerker te handhaven en te verbeteren.

Vroeger registreerden we de gesprekken via hard copy 

formulieren. In 2013 voerden we een ondersteunende 

digitale tool in dat het hele HR proces integreert. Elke 

leidinggevende dient er voor te zorgen dat voor iedere 

werknemer, die direct of indirect aan hen rapporteert, 

een actueel functieprofi el met bijbehorende competen-

ties is ontwikkeld.

DE TEVREDENHEID ONDER ONZE 
MEDEWERKERS

Tevreden werknemers staan centraal in ons 

personeelsbeleid. Een leuke groepssfeer, een 

aangename werkomgeving, een boeiende jobinhoud, 

… en zoveel andere factoren zijn bepalend voor de 

persoonlijke voldoening die onze mensen uit hun 

werk halen. Tevreden, gemotiveerde en betrokken 

medewerkers zijn cruciaal voor de resultaten van een 

organisatie.

Om de personeelstevredenheid binnen onze organisatie 

te meten zullen we daarom midden 2014 onder alle 

medewerkers een online onderzoek uitvoeren waarbij we 

zullen peilen naar de tevredenheid en de betrokkenheid 

van onze mensen. Op basis van de resultaten zullen we 

gerichte acties opzetten. 

OPEN COMMUNICATIE NAAR ONZE 
MEDEWERKERS

We geloven sterk in open communicatie met onze 

mensen. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en 

een sterkere groepsgeest. Halfjaarlijks worden op alle 

vestigingen informatiesessies georganiseerd waarbij 

we communiceren rond veiligheid, concrete acties, 

fi nanciële resultaten en toekomstplannen. Tijdens deze 

sessies krijgt elke medewerker de gelegenheid vragen 

te stellen of feedback te geven.

Bovendien brengen we twee maal per jaar een 

personeelsmagazine uit waarin medewerkers centraal 

staan maar ook informatie over de organisatie, 

producten en projecten aan bod komt. 

DOELSTELLING: In de loop van 2014 zullen 

we een personeelstevredenheidsonderzoek 

uitvoeren en op basis van de resultaten zullen 

we in 2015 de nodige bijsturingen opzetten.



EEN NAUWGEZETTE OPVOLGING VAN 
VERZUIM

Ziekteverzuim kan een uiting zijn van een onevenwicht 

in de relatie van een werknemer tot zijn functie. 

Het totale verzuim in een organisatie wordt daarom 

beschouwd als een parameter voor het welbevinden van 

de medewerkers. Bijgevolg volgen we dit nauwgezet 

op. Hiervoor werken we met de Bradford Factor. Deze 

geeft op individueel medewerkersniveau aan hoe 

“problematisch” het verzuim is voor de organisatie. 

De Bradford Factor is het product van het totaal aantal 

dagen verzuim van een medewerker en het kwadraat 

van diens verzuimfrequentie.

Bradford Factor = verzuimfrequentie² * aantal dagen 

afwezigheid

Werken met de Bradford Factor als indicator is nuttig 

omdat dit toelaat op een snelle manier te detecteren 

welke medewerkers en/of teams een problematisch 

verzuimgedrag vertonen. De verzuimfrequentie krijgt 

een hoog belang, wat de hoge impact van de indirecte 

kosten verbonden aan regelmatig verzuim goed vertaalt. 

Daarenboven is de frequentie een indicator van een 

mogelijk onderliggend probleem, waarop best actie 

wordt ondernomen.

De Bradford Factor in België bedraagt gemiddeld 100 

per werknemer met een frequentie van gemiddeld twee 

ziektes per jaar. Met een Bradford Factor voor 2013 van 

78 scoren wij dus bijzonder goed. 

Binnen onze organisatie organiseren we een gesprek 

met iedere medewerker die op een jaar tijd meer dan 

twee keer ziek was om na te gaan wat we eventueel 

kunnen doen om de onderliggende oorzaken aan te 

pakken. 
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BRADFORD FACTOR

DE VEILIGHEID VAN ONZE MENSEN 
VOOROP

Veiligheid behoort tot de kernwaarden van Stradus Infra. 

We beschouwen de veiligheid van onze werknemers 

op alle vestigingen en op weg van en naar de werven 

als prioritair. Veiligheid op de werkvloer is ook een 

topprioriteit binnen het beleid van de CRH-groep. 

Om alle deelbedrijven te ondersteunen in 

hun veiligheidsbeleid stelde CRH de 16 CRH-

veiligheidsfundamenten op. Aan de hand van deze 

basisregels kan veiligheid worden geïntegreerd in onze 

dagelijkse werkzaamheden en dit op alle niveaus binnen 

de organisatie. Hierbij ligt de focus onder andere op de 

opstelling van risico-analyses, opleiding zowel van eigen 

medewerkers als die van onderaannemers, overleg met 

onderaannemers, meldgedrag of meldingsplicht wat 

betreft gevaarlijke situaties en bijna-ongevallen en de 

optimalisatie van de arbeidsomstandigheden.
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Het opstellen van risico-analyses

Voor het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s in onze 

jobs worden teams samengesteld binnen een bepaalde 

ploeg of afdeling. Op basis van hun risico-analyses 

defi niëren we vervolgens actieplannen met specifi eke 

streefdoelen en prioriteiten. Dit kan gaan over zeer 

uiteenlopende onderwerpen zoals:

•  Aanpassingen aan het machinepark, de installaties of 

de omgeving

 >  In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld 

veel aandacht besteed aan het scheiden van 

voetgangers en gemotoriseerd verkeer op onze 

bedrijventerreinen om zo de terreinveiligheid te 

verhogen

 >  Ten behoeve van de machineveiligheid wordt het 

veiligheidsniveau van oudere machines continu 

up-to-date gebracht volgens de meest recente 

technische mogelijkheden

•  Het maken van instructies voor het uitvoeren van 

bepaalde taken of handelingen

•  Het maken van plannen voor noodsituaties

Ook het maken van ‘Last Minute Risk Assessments’ 

(LMRA) bij het uitvoeren van onderhoudstaken of andere 

uitzonderlijke taken is een belangrijk onderdeel bij het 

voorkomen van ongevallen. 

Elke vestiging wordt bovendien twee maal per jaar 

bezocht door een duo van directieleden voor een 

oogronde. Op basis van gesprekken met medewerkers 

en een gesprek met de plantmanager analyseren we 

de site wat betreft veiligheid, orde en netheid. Nadien 

wordt een verslag opgemaakt, op basis waarvan indien 

nodig correctieve maatregelen worden opgezet. Ook de 

veiligheids- en milieucoördinator voert met regelmaat 

gelijkaardige oogrondes uit.

Minimum acht uur veiligheidsopleiding

Opleiding in kader van de veiligheid van onze 

medewerkers is van essentieel belang. Hierbij besteden 

we vooral aandacht aan gedrag, het herkennen van 

risico’s en afspraken om op een veilige manier te 

werken.

Maandelijks organiseren we toolboxmeetings die 

de diverse onderwerpen uit onze 16 fundamenten 

behandelen. Ook wisselen we hier informatie uit rond 

eventuele ongevallen, bijna-ongevallen of gevaarlijke 

situaties die zich voordeden. We streven ernaar om 

jaarlijks minimaal acht uur veiligheidsopleiding per 

medewerker te geven. Voor de periode 2012-2013 

haalden we zelfs een jaarlijks gemiddelde van ruim 14 

uur veiligheidstraining. En voor de periode 2014-2015 

voorzien we een veiligheidsdag voor elke medewerker.

DOELSTELLING: Aanvullend op het 

reeds bestaande opleidingspakket zullen we 

in de periode 2014-2015 een veiligheidsdag 

organiseren voor al onze medewerkers.

“VOOR 
DE PERIODE 

2012-2013 HAALDEN 
WE EEN JAARLIJKS 

GEMIDDELDE 
VAN RUIM 14 UUR 

VEILIGHEIDSTRAINING.”



Afspraken met externe partijen 

Ook van onze onderaannemers en andere externe 

partijen verwachten we de nodige inspanningen ter 

voorkoming van ongevallen of gevaarlijke situaties. 

Voordat onderaannemers hun werk aanvangen leggen 

we een aantal afspraken vast en worden de nodige 

documenten overhandigd en ondertekend door beide 

partijen. Dit met als doel de risico’s te beperken en 

de betrokken werknemers van de onderaannemer te 

informeren. 

Leren uit bijna-ongevallen

Het onder de loep nemen van bijna-ongevallen of 

gevaarlijke situaties levert een grote bijdrage in het 

voorkomen van reële ongevallen. Daarom stimuleren we 

onze medewerkers om bijna-ongevallen of gevaarlijke 

situaties te melden. Op basis van deze informatie 

kunnen we acties ondernemen om ongevallen 

te voorkomen. Iedere melding wordt bovendien 

gecommuniceerd naar de andere vestigingen zodat 

men, indien noodzakelijk, ook daar de nodige 

maatregelen kan treffen. 

In de periode 2012-2013 kregen we jaarlijks ongeveer 

200 meldingen van eerste hulp, bijna-ongevallen en 

materiële schade. Voor diezelfde periode noteren we 

drie ongevallen die geleid hebben tot een tijdelijke 

werkonderbreking van in totaal 62 werkdagen. 

Vergelijkend met het sectorgemiddelde* zijn onze 

frequentiegraad, ernstgraad en globale ernstgraad 

aanzienlijk lager.

* betreft sector met NACE-code 23610 en omschrijving 

‘vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw’

ONZE GEGEVENS SECTORGEGEVENS

ONGEVALLENCIJFERS F.G. (*) E.G. (**) G.E.G. (***) F.G. (*) E.G. (**) G.E.G. (***)

2012 2,33 0,04 0,04 44,05 1,16 4,61

2013 5,44 0,13 0,13 34,65 1,20 5,40

(*) F.G. = frequentie x 100.000 / totaal aantal uren
(**) E.G. = aantal dagen x 1.000 / totaal aantal uren
(**)  G.E.G. = (aantal dagen + aantal forfaitaire dagen) x 1000/ totaal aantal uren

Forfaitaire dagen zijn dagen als gevolg van dodelijke ongevallen of blijvende invaliditeit; een dodelijk ongeval 
staat bijvoorbeeld gelijk aan 7500 forfaitaire dagen)

100

80

60

40

20

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

EERSTE HULP, BIJNA-ONGEVALLEN EN MATERIËLE SCHADE

  Eerste hulp   Bijna-ongevallen   Materiële schade

20

40

60

80

Zorgen voor Morgen 2012-2013  // 47 



ee
N

 D
U

U
r

za
am

 S
O

c
Ia

al
 b

el
eI

D

Optimalisatie van de arbeidsomstandigheden

We streven er naar de arbeidsomstandigheden voor 

onze medewerkers jaarlijks te verbeteren. Zowel wat 

betreft fysieke belasting als omgevingsgebonden 

factoren en psychosociale belasting. Zo werden er 

naar aanleiding van bepaalde risico-analyses systemen 

voorzien om het heffen en tillen van producten zo veel 

mogelijk te vermijden.  

Jaarlijks worden er op diverse plaatsen stof-, geluids- 

en trillingsmetingen uitgevoerd en onderzoeken 

we wat de mogelijkheden zijn om bepaalde punten 

te verbeteren. Dit kan gaan van het uitbreiden van 

stofafzuigingsinstallaties tot het vervangen van stoelen 

in heftrucks.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID BIJ HET GEBRUIK 
VAN ONZE PRODUCTEN

Net als iedere fabrikant draagt Stradus Infra een zekere product-

verantwoordelijkheid en zien we er op toe dat onze producten de 

gezondheid en de veiligheid van de gebruiker niet in het gedrang te 

brengen.

Beton heeft in de gebruiksfase geen enkele negatieve invloed op 

de gezondheid van mens en milieu. Betonproducten geven immers 

geen stoffen af, ze hebben een lange levensduur en beton kan on-

eindig hergebruikt worden gezien het volledig recycleerbaar is.

Betonnen bestratingsproducten in zijn algemeenheid dragen overi-

gens bij aan de veiligheid van de burgers. Dit onder andere door de 

natuurlijke stroefheid van beton in tegelstelling tot natuursteen of 

asfalt. Maar ook door de diversiteit in formaat, kleur, afwerkingsmo-

gelijkheden en patronen aan de hand waarvan de leesbaarheid van 

de publieke ruimte geoptimaliseerd kan worden.

Bij Stradus Infra richten we ons met de gamma’s Street Care en 

Street Safe bovendien specifi ek op toepassingen die de veiligheid 

binnen de openbare ruimte en het milieu ten goede komen. 

DOELSTELLING: In kader van het 

personeelstevredenheidsonderzoek dat we in 

2014 zullen uitvoeren zal ook gepolst worden 

naar de psychosociale belasting van onze 

medewerkers. Op basis van de resultaten zullen 

we  in 2015 de nodige maatregelen treffen. 



ONZE MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID

Naast het belang dat we hechten aan het welzijn van 

onze eigen mensen, trachten we ook een bijdrage te 

leveren aan de gemeenschap. 

Een voorbeeld waarmee we onze maatschappelijke 

betrokkenheid kracht willen bijzetten zijn de 

voordrachten in scholen waaraan onze medewerkers 

regelmatig hun medewerking verlenen. Gezien 

het tekort aan kwalitatief technisch geschoolde 

werkkrachten zien wij het als onze rol leerlingen 

reeds in hun opleidingstraject warm te maken voor 

technische beroepen en hen ook kennis te laten 

maken met betontechnologie. We verlenen ook 

regelmatig stageplaaten aan scholen zowel voor 

technische profi elen als studenten met interesse in 

administratie of verkoop. Ook staan we open om 

studenten te ondersteunen bij een eindwerk. Met 

diezelfde gedachtengang sponsorden we in 2012 ook de 

competitie ‘wegenbouw’ van Euroskills, een tweejaarlijks 

internationaal evenement ter promotie van manuele, 

technische en technologische beroepen bij jongeren, 

dat plaatsvond in Spa-Francorchamps. 

In 2014 zullen we met onze site te Zolder voor de eerste 

keer deelnemen aan Open Bedrijvendag. Hiermee 

willen we onze relatie met omwonenden versterken 

en geïnteresseerden laten kennismaken met onze 

activiteiten. 

We steunen bovendien actief de lokale gemeenschap 

in de vorm van sponsoring van sportverenigingen en 

schenking van materialen voor de buiteninrichting van 

bijvoorbeeld woonzorgcentra, scholen, jeugdlokalen 

enz. 

Tot slot hechten we belang aan eerlijk handelen en 

opteren we bij de keuze van onze eindejaargeschenken 

daarom reeds enkele jaren voor fair trade of 

biologische producten. Zo sponsorden we zowel in 

2012 als in 2013 de lokale Oxfam wereldwinkel met de 

aankoop van onze wijnpakketten. 

DOELSTELLING: We verbinden ons er 

toe per jaar 10.000 euro te spenderen aan 

sponsoring van maatschappelijke doelen.
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INDICATOR OMSCHRIJVING PAGINA('S) TOELICHTING

STANDAARD INDICATOREN

Strategie en analyse

G4-1 Verklaring van de leidinggevende over het belang van 
duurzaamheid voor de organisatie en/of strategie hiervoor

3

Organisatieprofiel

G4-3 Naam van de organisatie 6

G4-4 Voorstelling van de producten en/of diensten 6

G4-5 Locatie van het (hoofd-)kantoor 7

G4-6 Land waar de organisatie actief is (en aantal indien meerdere) 7

G4-7 Eigendomstructuur en rechtsvorm 7

G4-8 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden 
bediend en soorten klanten/ begunstigden)

11

G4-9 Omvang van de organisatie (bijv. aantal werknemers, totale omzet, 
aantal verwerkte producten of geleverde diensten,...)

19, 24, 43

G4-10 Verdere informatie over werknemers: type contract (vast, interim, 
zelfstandigen ...), geslacht

-
Niet van toepassing

GRI-INDEX



G4-11 Percentage van de werknemers die onder een CAO vallen - Niet van toepassing

G4-12 Beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is (voor de 
belangrijkste producten of diensten)

11

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft 
omvang, structuur of eigendom

-
Niet van toepassing

G4-14 Beschrijving toepassing 'voorzorgprincipe' 14 - 15

G4-15 Overzicht van labels of charters die de organisatie heeft - Niet van toepassing

G4-16 Overzicht van organisaties, initiatieven of platformen waar de 
organisatie lid van is

8

Identificatie van materiële MVO-thema's en afbakening

G4-17 Toepassingsgebied van het verslag (uit welke entiteiten bestaat de 
organisatie en worden ze allemaal meegenomen in het verslag?)

17

G4-18 Beschrijving tot stand komen van rapport (identificatie van 
materiële MVO thema's)

16 - 17, 55

G4-19 Overzicht materiële duurzaamheidthema's 17

G4-20 Overzicht van materiële duurzaamheid-thema's die intern (binnen 
de organisatie) gelden

17

G4-21 Overzicht van materiële duurzaamheid-thema's die extern (buiten 
de organisatie) gelden

17

G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van 
eerder verstrekte informatie (bijvoorbeeld fusies of overnames, 
verandering van referentiejaar of verslaggevingsperiode en 
veranderingen met betrekking tot de aard van de activiteiten of de 
meetmethoden).

-

Niet van toepassing

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes 
ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden die voor 
het verslag zijn toegepast

-
Niet van toepassing

Overleg met belanghebbenden

G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft 
betrokken (overheid, werknemers, klanten, locale gemeenschap, ...)

55

G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die 
moeten worden betrokken

55

G4-26 Beschrijving aanpak stakeholderdialoog (frequentie, vorm, reden, 
...)

11, 12, 55

G4-27 Belangrijkste opmerkingen en verwachtingen van stakeholders en 
hoe ging de organisatie hiermee om?

-
Niet van toepassing

Verslagprofiel

G4-28 Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of kalenderjaar) waarop de 
verstrekte informatie betrekking heeft

17

G4-29 Datum van het meest recente verslag (indien van toepassing) 17

G4-30 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) 17

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan 54

G4-32 Niveau van rapport en verwijzing naar externe verificatie (indien van 
toepassing)

17

G4-33 Beleid rond externe verificatie 17

INDICATOR OMSCHRIJVING PAGINA('S) TOELICHTING
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Beheerstructuur

G4-34 Beschrijving van de bestuursstructuur van de organisatie. Geef aan 
welke verantwoordelijk zijn voor economische, milieu- en sociale 
impacten van de organisatie

8

Ethiek en integriteit

G4-56 Beschrijving van de waarden, (gedrags-) normen, principes van de 
organisatie

10, 14 - 15

SPECIFIEKE INDICATOREN

Economisch

Economische prestaties

G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en 
gedistribueerd

19

Aankoopbeleid

G4-EC9 Aandeel aankopen bij locale leveranciers 30

Milieu

Materialen

G4-EN1 Verbruikte materialen uitgedrukt in gewicht of volume 28

G4-EN2 Percentage van de verbruikte materialen dat bestaat uit 
gerecycleerde bronnen

28

Energie

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie 35

G4-EN4 Energieverbruik buiten de organisatie 26

G4-EN5 Energie-intensiteit of het relatieve energieverbuik 37

G4-EN6 Reductie in energieverbruik - Niet van toepassing

G4-EN7 Reductie in energiebenodigdheden in de gebruikersfase 21

Water

G4-EN8 Totaal waterverbruik per bron 32

Emissies

G4-EN15 Uitstoot broeikasgassen 33

G4-EN18 Intensiteit van de uitsoot van broeikasgassen of de relatieve 
uitstoot van broeikasgassen

33

G4-EN19 Reductie van uitstoot van broeikasgassen 33

G4-EN21 NOx, Sox en andere significante emissies in de lucht 34,48

Afvalwater en afval

G4-EN22 Total waterafvoer naar aard en bestemming 32

G4-EN23 Totaal gewicht afval per type en verwijderingsmethode 30-31

Producten en diensten

G4-EN27 Inspanningen ter beperking van de milieu-impact van producten en 
diensten

21, 25, 41

INDICATOR OMSCHRIJVING PAGINA('S) TOELICHTING



INDICATOR OMSCHRIJVING PAGINA('S) TOELICHTING

Transport

G4-EN30 Specifieke milieu-impact van het transporteren van producten en 
materialen nodig voor de activiteiten inclusief verplaatsing van de 
werknemers

38 - 40

Milieubeoordeling leveranciers

G4-EN32 Percentage nieuwe leveranciers dat werd gescreend op basis van 
milieugebonden criteria

30

Sociaal

Werkgelegenheid

G4-LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en 
regio

43

Gezondheid en veiligheid

G4-LA6 Type en aantal arbeidsongevallen, aantal dagen afwezigheid en 
absenteïsme - zowel voor uitvoerend als omkaderend personeel

47

G4-LA7 Mate waarin medewerkers door hun beroepsactiviteiten een 
verhoogd risisco op ziekte lopen

48

Opleiding en onderwijs

G4-LA9 Gemiddeld jaarlijk aantal uren opleiding per medewerker, 
opgedeeld naar werknemerscategorie

43, 46

G4-LA11 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht 
omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling, opgedeeld naar 
werknemerscategorie

44

Diversiteit en gelijke kansen

G4-LA12 Opdeling medewerkers naar leeftijd, geslacht, al dan niet behoren 
tot een minderheidsgroep en andere diversiteitsindicatoren

43

Gezondheid en veiligheid van consumenten

G4-PR1 Percentage significante product- en dienstcategoriën waarvoor 
gezondheids- en veiligheidsbepalingen worden beoordeeld voor 
verbetering

48
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VRAGEN OVER DIT  
RAPPORT?

NEEM CONTACT OP MET:

Stradus Infra NV

Afdeling Marketing

Dellestraat 41

3550 Heusden-Zolder

marketing@stradusinfra.be



BIJLAGE

STAPPENPLAN TER IDENTIFICATIE VAN DE MATERIËLE THEMA’S EN 
INDICATOREN

In kader van het GRI-project dat werd geleid door FEBE en aan de basis van dit rapport ligt, werden 

de materiële thema’s en indicatoren geïdentificeerd volgens onderstaand stappenplan.

•  Een inleidende deskstudie door Sustenuto (studie- en adviesbureau inzake duurzame ontwikkeling 

en MVO) gaf een eerste overzicht van de relevante MVO-thema’s en van de wijdere context 

waarin de sector opereert. De studie baseerde zich op binnen- en buitenlandse publicaties en 

sectorinitiatieven, en het beleid van voortrekkers binnen de (prefab) betonsector.

•  Deze informatie vormde de basis voor de werkzaamheden van een Sector Werkgroep. De taak van 

de werkgroep bestond erin om de materiële duurzaamheidthema’s in kaart te brengen, deze te 

koppelen aan relevante GRI-indicatoren en waar wenselijk bijkomende indicatoren te formuleren.  

 

De werkgroep kende een evenwichtige samenstelling om de kennis en representativiteit van de 

sector zoveel mogelijk te benutten en te waarborgen. Namen deel:  de directeur, sectorconsulent 

en communicatiemanager van FEBE; drie bedrijven uit de sector die een voortrekker zijn op 

vlak van duurzaamheid (waaronder Stradus Infra) en enkele vertegenwoordigers van vakbond en 

overheid. 

 

Aan deze groep werd gevraagd een score te geven van het belang van de 45 GRI-thema’s voor de 

sector. De resultaten werden besproken tijdens twee bijeenkomsten, waarbij ook voor elk thema 

ook de relevante indicatoren werden geïdentificeerd. Uiteindelijk werden 15 thema’s weerhouden.

•  De thema’s en indicatoren werden vervolgens voorgelegd aan een externe groep ‘stakeholders’ 

bestaande uit een vertegenwoordiger van Grontmij, het Centrum Duurzaam Bouwen (CeduBo), 

Benor vzw, het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw), WTCB (Wetenschappelijk en 

Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en volgende diensten van de Vlaamse overheid. Het 

Departement WSE (Steunpunt Werk en Sociale Economie), Departement MOW-EBS (Mobiliteit en 

Openbare Werken-Expertise Beton en Staal), OVAM  en het ACV.

Deze ‘stakeholders’ bogen zich over volgende vragen:

•  Geven de MVO-thema’s daadwerkelijk de belangrijke duurzaamheidsimpacten weer? Ontbreken er 

thema’s? 

•  Welke informatie verwacht u als stakeholder over deze thema’s?

De 15 thema’s werden allen gevalideerd door de ‘stakeholders’. Daarnaast werd heel wat nuttige 

informatie verkregen omtrent de invulling van de indicatoren en het soort informatie waar de 

‘stakeholders’ belang aan hechten. 
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Concepten voor een esthetische 
en harmonieuze omgeving

Functionele producten voor verwerkings-, gebruiks-  
en onderhoudsgemak

Oplossingen voor verkeersveiligheid en mobiliteit

Oplossingen voor een duurzaam leefklimaat

Als producent en verdeler van hoogwaardige bestratings- en maatwerkproducten uit 

beton bieden wij inspirerende oplossingen voor de inrichting van toonaangevende, veilige, 

toegankelijke en duurzame publieke ruimtes. 

Uw bevoorrechte partner van ontwerp tot uitvoering.

Dellestraat 41 3550 Heusden-Zolder
T +32 13 530 500 F +32 13 550 544
info@stradusinfra.be www.stradusinfra.be

Neem voor meer informatie of specifieke vragen contact op met het Stradus Infra team. 

Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing.


