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I. Voorwoord 
In de sector tuinbouw zijn er heel wat bedrijven die in hun bedrijfsvoering actief bezig en 

betrokken zijn bij verschillende aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 

duurzaamheid: een actief diversiteitsbeleid, een beleid gericht op het terugdringen van de 

impact op het milieu, het ontwikkelen van competenties van de medewerkers in het bedrijf 

en voedselveiligheid zijn voorbeelden hiervan.  

Onder tuinbouw verstaan we hier de bedrijven die actief zijn in de sectoren groententeelt, 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij. Het gebeurt echter maar al te weinig dat het aspect 

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ van het tuinbouwbedrijf een neerslag krijgt in 

een duurzaamheidsverslag. In Vlaanderen zijn quasi alle bedrijven in de tuinbouw KMO-

bedrijven. Binnen hun eigen organisatie is er meestal geen afdeling die een 

duurzaamheidsverslag voor het bedrijf kan opstellen. Dan kan er op een externe dienst 

beroep gedaan worden: in dit geval is een referentiekader dan ook onmisbaar.   

Het Europees Sociaal Fonds biedt aan sectoren de mogelijkheid om in een project een voor 

hen relevant referentiekader op te stellen. EDUplus heeft als sectoraal opleidingsfonds voor 

de groene sectoren een project ingediend voor de sector tuinbouw productie.  

In de eerste fase van het project heeft een panel van experten een aantal indicatoren uit de  

Global Reporting Index geselecteerd. Deze selectie is gebaseerd op relevantie voor de 

tuinbouwsector en op de mogelijkheid voor een KMO-bedrijf om de indicatoren op te nemen 

in een duurzaamheidsverslag.  In de tweede fase van het project wordt er een 

duurzaamheidsverslag (gebaseerd op de set van indicatoren die in de eerste fase opgesteld 

is) opgemaakt bij drie bedrijven uit de tuinbouwsector:  een bedrijf uit de groententeelt, een 

fruitteeltbedrijf en een boomkwekerij.  

Het ontwikkelde referentiekader zal ter beschikking zijn van andere tuinbouwbedrijven die 

het als basis voor een duurzaamheidsverslag willen gebruiken. 
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II. Inleiding 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wint steeds meer aan belang. De impact van het 

bedrijf op de brede omgeving, zowel mens, maatschappij als milieu, wordt hoe langer hoe 

meer meegenomen in de analyse van het bedrijf. En dit zowel door bedrijven onderling als 

door consumenten ten opzichte van de bedrijven waar ze (potentiële) klant zijn. 

Een belangrijk onderdeel van dit maatschappelijk verantwoord ondernemen is het 

ketenbewustzijn. Dit is de mate waarin de producten van aan de bron tot aan de 

eindconsument maatschappelijk verantwoord geproduceerd en verwerkt zijn. De 

tuinbouwsector zit bijna altijd aan of zeer dicht bij die bron. Ze heeft in deze dus een 

belangrijke rol te spelen. Producten die in oorsprong niet duurzaam zijn, zullen het in de 

verdere keten moeilijk kunnen worden. Zo ook met tuinbouwproducten. 

Een goed ketenbeheer staat of valt met voldoende transparantie over de manier van werken 

en de herkomst van de producten. Opnieuw van aan de bron tot aan de eindconsument.  

Een duurzaamheidsverslag volgens GRI is een manier om volgens een internationale 

standaard transparant te communiceren over het eigen beleid en de eigen inspanningen op 

het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Op dit ogenblik is dit binnen de tuinbouwsector echter nog verre van ingeburgerd. De 

bedrijven binnen de sector leveren behoorlijk wat inspanningen, maar komen hier nog maar 

weinig mee naar buiten. Dit MVO sectorpaspoort wil deze drempel verlagen. Door met een 

groep stakeholders een beperkte selectie van GRI indicatoren te weerhouden en door 

bedrijven een basis stakeholdermatrix aan te leveren, hopen we de stap naar de opmaak van 

een eigen duurzaamheidsverslag voor bedrijven uit de tuinbouwsector een stuk dichter bij te 

brengen. 

Dit MVO sectorpaspoort start met een schets van de tuinbouwsector vanuit de drie P’s 

Profit, Planet en People. In een volgend hoofdstuk bespreken we de belangrijkste MVO 

uitdagingen voor de tuinbouwsector. Daarna geven we de geselecteerde GRI indicatoren 

weer om vervolgens af te sluiten met een generalistische stakeholdermatrix voor de 

tuinbouwsector. 
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III. Beeld van de sector 
De tuinbouwsector maakt deel uit van de land- en tuinbouwsector. De subsector van de 

tuinbouw bestaat uit landbouwbedrijven met groenten, landbouwbedrijven met fruit en 

sierteeltbedrijven (inclusief boomkwekerijen).  Binnen de land- en tuinbouwsector 

neemt deze subsector slechts 8% van de totale oppervlakte cultuurgrond in, maar ze is 

verantwoordelijk voor 28% van de totale landbouwproductiewaarde. In de sector tuinbouw 

zijn er volgens het Sociaal Fonds van de sector Tuinbouw bijna 6.000  werknemers in 

Vlaanderen aan de slag. In deze cijfers zijn de seizoensarbeiders niet inbegrepen. Van het 

totale aantal werknemers in de land- en tuinbouw heeft ongeveer 68% een vreemde 

nationaliteit. Daarvan is 99% tewerkgesteld in de tuinbouw1. 

De producten van tuinbouwbedrijven worden niet alleen vers aangeboden aan de 

consument, al dan niet via distributiebedrijven, maar ook verwerkt door de industrie, 

voordat ze de consument bereiken. De voedingsindustrie verwerkt groenten en fruit 

bijvoorbeeld tot diepvriesproducten, conservenwaren, sappen, wijn en sterkedrank en 

andere bereidingen. Ons land is dankzij zijn gunstige ligging, de aanwezige kennis en de 

gehanteerde prijzen een zeer belangrijke producent van diepvriesgroenten. 

De commercialisatie van verse tuinbouwproducten gebeurt via de 

producentenverenigingen, contractteelt, groothandelaars, exporteurs en directe 

verkoop door de producent. De in ons land geproduceerde tuinbouwproducten vinden 

hun weg naar de consument via de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde groot- en 

kleinhandel2. 

A. Profit3 

Structuur 

De tuinbouwsector is traditioneel een sector waarin voornamelijk kleinere familiebedrijven 

actief zijn. Dit zijn eenmanszaken zonder echte vennootschapsvorm die als dusdanig 

kwetsbaarder zijn voor onverwachte situaties en grote investeringen. Een behoorlijk aantal 

ondernemingen in de tuinbouwsector is ook actief als landbouwvennootschap, ook als is 

deze bedrijfsvorm niet helemaal op maat van de tuinbouwsector geschoeid. De meeste 

kleinere tuinbouwondernemingen verenigen zich steeds meer in coöperatieve 

vennootschappen die onder andere de distributie van hen overnemen. 

                                                           
1
 Bron: Platteau J. et al. (2013) 

2
 Bron: Van Bogaert T. et al. (2012) 

3
 Bron voor de cijfergegevens en de tabellen: Platteau J. et al. (2013) 
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Kostenstructuur 

Om een goede beschrijving te geven van de kostenstructuur in de tuinbouwsector moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen de groenteteelt in openlucht, de groenteteelt onder 

glas, de fruitteelt en de sierteelt. 

Bij de groenteteelt in openlucht is het leeuwendeel van de kosten de loonkost. Ook 

werktuigkosten en kosten van grond- en gebouwenkapitaal bepalen een aanzienlijk deel van 

de kostenstructuur. 

 
   Bron: Platteau J. et al. (2013) 

Bij de groenteteelt onder glas zijn de lonen ook een belangrijke kost, zij het wel in mindere 

mate dan bij de groenteteelt in openlucht. De energiekost speelt daarentegen hier wel een 

zeer grote rol. De kosten voor werktuigen en grond- en gebouwenkapitaal zijn ongeveer 

vergelijkbaar. 

 
   Bron: Platteau J. et al. (2013) 
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In de fruitteelt is de loonkost opnieuw de grootste kost. De kosten voor werktuigen en 

grond- en gebouwkapitaal is opnieuw vergelijkbaar met de andere takken van de 

tuinbouwsector. 

 
   Bron: Platteau J. et al. (2013) 

Voor de sierteelt neemt de energiekost opnieuw een groot deel van de kostenstructuur in. 

Ook zaai- en pootgoed bepaalt in aanzienlijke mate de kostenstructuur. De lonen zijn hier 

ook een grote kost. 

 
   Bron: Platteau J. et al. (2013) 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit (vreemd vermogen tov totaal vermogen) van de bedrijven in de 

tuinbouwsector is over het algemeen vrij goed. Er valt een duidelijk onderscheid te maken 

tussen bedrijven in de glastuinbouw en bedrijven met openluchtteelt. Bij de bedrijven met 

openluchtteelt schommelt de gemiddelde solvabiliteit rond de 70% of meer. Bij de 

glastuinbouw zit die solvabiliteit een stuk lager op gemiddeld 62% voor de sierteelt en 45% 

voor de groenteteelt onder glas. 
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Handelsbalans 

De tuinbouwsector is in grote mate afhankelijk van de import en export van hun producten. 

In België is de uitvoerwaarde van de tuinbouwsector groter dan de invoerwaarde. Vooral in 

de groenteteelt is dit aandeel merkelijk groter. Dit is voor een groot deel te danken aan de 

grote uitvoer van diepvriesgroenten. België staat wereldwijd op nummer één voor de uitvoer 

van diepvriesgroenten. 

Door de grote invoer van verse bananen en citrusvruchten is de fruitteelt het enige deel van 

de tuinbouwsector waarvoor de invoerwaarde groter is dan de uitvoerwaarde. 

De helft van de totale import van tuinbouwproducten komt uit landen van de EU. Aan de 

uitvoerzijde gaat 93% van de totale export naar de landen van de EU. 

 
 Bron: Platteau J. et al. (2013) 

B. Planet 

Energie 

De grootste verbruikers van energie zijn binnen de tuinbouwsector te vinden in de 

glastuinbouw. Het energieverbruik in de openlucht tuinbouwbedrijven is zeer beperkt en 

bestaat voornamelijk uit het verbruik van elektriciteit, onder andere voor het drogen en 

bewaren, en stookolie voor de tractorwerkzaamheden. 

In de glastuinbouw zien we een heel ander verhaal. Door de noodzakelijke verwarming en 

verlichting ligt het energieverbruik hier aanzienlijk hoger. In het verleden zijn door de sector 

echter al een aantal belangrijke inspanningen geleverd. Een aanzienlijk deel van de 

glastuinbouwbedrijven beschikt reeds over een warmtekrachtkoppelingsinstallatie waarmee 

tegelijk warmte en elektriciteit geproduceerd kan worden. Door deze eigen productie van 

elektriciteit is deze subsector een netto elektriciteitsproducent geworden. Bovendien wordt 

de vrijgekomen CO2 gebruikt om gewassen te laten groeien. Het energieverbruik van de 

glastuinbouw neemt nog steeds toe. Het is hierin vooral het aardgasverbruik dat sinds 2008 

sterk stijgt. Dit valt ongeveer samen met de opkomst van de WKK-installaties die meestal 

draaien op aardgas. 
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Gewasbescherming 

Binnen de tuinbouwsector worden het minst gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de 

glastuinbouw. Door de beschutting van een serre kunnen hier natuurlijke vijanden ingezet 

worden waardoor minder insecticiden nodig zijn. Bij de bedrijven met groenten in open lucht 

wordt beduidend meer herbiciden gebruikt dan bij groententeelt onder glas omdat hier 

meer onkruidbehandeling nodig is. 

Het grootste aandeel gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruikt in de fruitteelt in open 

lucht. Hier zijn voornamelijk fungiciden in gebruik. 

Water 

Watergebruik is een zeer grote factor van milieubelasting binnen de tuinbouwsector. In de 

bedrijven met openlucht groetenteelt wordt voornamelijk grondwater gebruikt (77%) naast 

een beperkter aandeel hemelwater (14%). In de openlucht fruitteelt wordt ongeveer 

evenveel hemelwater (42%) als grondwater (41%) gebruikt. De glastuinbouw is de grootste 

verbruiker van water. Hier is echter het aandeel hemelwater zeer groot met meer dan 70%. 

Bovendien wordt bij bedrijven die werken met teelten op substraat het irrigatiewater dat 

niet door de gewassen wordt opgenomen, opgevangen voor hergebruik. 

Emissies 

Lichthinder 

Lichthinder komt zo goed als uitsluitend voor bij glastuinbouwbedrijven die gebruik maken 

van assimilatiebelichting om bepaalde sierplanten en groentesoorten sneller te laten 

groeien. Bij serres die niet afgeschermd worden, kan dit zorgen voor een hemelgloed. 

Fijn stof 

De voornaamste uitstoot van fijn stof in de glastuinbouw is heel fijn stof dat voortkomt uit de 

verbranding van stookolie. De emissie van fijn stof in de openluchttuinbouw wordt vooral 

veroorzaakt door brandstofgebruik voor (landbouwmachines en –voertuigen) en door 

grondbewerking. Het brandstofgebruik veroorzaakt vooral zeer fijn stof, terwijl de 

stofemissie door grondbewerking vooral uit deeltjes met een grotere diameter bestaat. 

Broeikasgasemissies 

In de glastuinbouwbedrijven zijn de broeikasgasemissies vooral bestaande uit CO2 door de 

verbranding van aardgas in de verbrandingsinstallaties, al dan niet WKK’s. In de open lucht 

tuinbouwbedrijven is de hoeveelheid broeikasgasemissies zeer beperkt. Hier is dit 

voornamelijk N2O door het gebruik van kunstmest. 

C. People 

Het personeelsbestand van tuinbouwbedrijven bestaat uit drie soorten medewerkers: de 

medewerkers van de familie in het geval van familiebedrijven, vaste medewerkers in 

loondienst en de seizoenarbeiders die met tijdelijke contracten pieken helpen opvangen. 

Diversiteit 

De diversiteit in personeel is binnen de tuinbouwsector zeer groot. Een aantal beroepen 

binnen de sector zijn knelpuntberoepen, waardoor arbeidskrachten schaars zijn. Vooral bij 

de tijdelijke seizoenarbeiders is de druk hoog, waardoor hier voornamelijk gewerkt wordt 
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met buitenlandse krachten die voor een periode hier komen werken. Slechts 6% van alle 

niet-Belgen in de tuinbouwsector is tewerkgesteld in vaste loondienst. Uit statistieken blijkt 

wel dat de tewerkstelling van niet-Belgen in de sector sinds 2003 gestaag is toegenomen 

(procentueel uitgedrukt), zowel bij de seinzoenarbeiders als in vaste loondienst. 

  
Bron: Samborski V. (2012) 

Het aandeel niet-Belgen in de bedrijven is sterk afhankelijk van de activiteit van het bedrijf. 

De fruitteelt is de subsector bij uitstek waarin met tijdelijke arbeidskrachten gewerkt wordt, 

waardoor het aandeel niet-Belgen hier ook aanzienlijk groter is. De sierteelt en de 

groenteteelt werken meer met medewerkers in vaste loondienst. In de sierteelt zijn dit 

overwegend Belgen, in de groenteteelt is wel een aanzienlijk aantal niet-Belgen 

tewerkgesteld. 

Het leeftijdsprofiel van de sector toont ook aan dat er een duidelijk verschil is tussen de 

Belgen en de niet-Belgen met een arbeidscontract werkzaam in de sector. Het merendeel 

van de Belgen (56%) is tussen 35 en 54 jaar oud, met bovendien een aanzienlijk grote groep 

55-plussers (12%). Bij de niet-Belgen is het merendeel jonger dan 35 jaar (56%) en is het 

aantal 55-plussers slechts 2%.  

Opleiding en loopbaanbegeleiding 

In de tuinbouw voorziet de sector zelf de mogelijkheid om de werknemers de nodige 

opleiding te laten volgen. De sociale partners van de groene sectoren hebben het initiatief 

genomen om opleidingen voor de werknemers te organiseren via EDUplus, het sectorale 

opleidingsfonds voor de groene sectoren in Vlaanderen.  De sector zorgt via deze organisatie 

voor de financiering van (het overgrote deel van) de opleidingen en voor de organisatie 

ervan. Het aanbod is afgestemd op de behoeften van de sector en is vooral praktijkgericht. 

Daarnaast zijn er ook initiatieven van o.a. de vakorganisaties om opleidingen voor 

zaakvoerders en bedrijfsleiders te organiseren. 

Aan de bedrijven wordt de mogelijkheid gegeven (o.a. door EDUplus) om 

competentiemanagement op te starten.  Volledigheidshalve moet vermeld worden dat de 

loopbanen binnen de tuinbouwproductie eerder vlak zijn: dit kan de mogelijkheden om aan 

competentiemanagement te doen beperken. 
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Bedrijfsleiding 

De bedrijfsleiding van tuinbouwbedrijven is gemiddeld genomen jonger dan in de gehele 

land- en tuinbouwsector (49 tov 51 jaar). 

De bedrijfsleiders kennen echter wel een hoger stressniveau dan hun collega’s , al geeft het 

overgrote deel van hen wel aan over het algemeen tevreden te zijn.  
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IV. MVO uitdagingen 
De MVO uitdagingen zoals ze in dit sectorpaspoort geformuleerd staan, zijn samen met een 

voor de sector representatieve stuurgroep gedefinieerd. Op basis van hun relevantie kregen 

de verschillende onderwerpen scores mee van 1 tot 6. Deze scores zijn hieronder visueel 

gebracht in de vorm van radars. De groene lijn toont de waarde voor dat specifieke 

onderwerp. Hoe verder naar buiten, hoe hoger de waarde en dus hoe belangrijker het 

onderwerp voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de tuinbouwsector. 

A. Economische uitdagingen 

 

De tuinbouwsector bestaat nog steeds voor een groot deel uit familiale eenmansbedrijven 

en landbouwvennootschappen. Deze beide bedrijfsvormen hebben geen wettelijke 

verplichting tot het openbaar maken van de financiële gegevens, zoals bij andere 

vennootschappen wel het geval is. Financiële transparantie is bijgevolg ook niet altijd 

aanwezig ook al is dit vaak zonder kwaad opzet of met de uitdrukkelijke bedoeling om 

gegevens achter te houden. Dit zorgt er echter wel voor dat deze financiële transparantie in 

het kader van duurzaamheidsverslaggeving binnen de tuinbouwsector nog meer ingang zal 

moeten vinden. 

De financiële implicaties en andere risico’s als gevolg van de klimaatverandering kunnen voor 

tuinbouwbedrijven zeer groot zijn, door hun rechtstreekse afhankelijkheid van 

klimatologische omstandigheden. In een duurzaamheidsverhaal waarin vaak kleine bedrijven 

de nodige inspanningen willen leveren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, is 

de mogelijkheid om hier significante invloed op te hebben toch eerder beperkt. 

Een mogelijk grotere impact kan verkregen worden op het vlak van innovatie, zowel proces 

als productinnovatie.  

Zeer veel tuinbouwbedrijven liggen in de directe omgeving van woongelegenheden of zelfs 

dorpskernen. De impact van de bedrijven op de omgeving kan als dusdanig redelijk groot 

zijn. Een goede lokale verankering, met aandacht voor lokale leveranciers, lokale 

financiële 
transparantie 

risicobeheersing 
klimaatverandering 

innovatief karakter lokale verankering 

indirecte 
economische 

effecten 



 

12 
  

Met steun van: 

 

 

 
 

personeelswerving en een goed contact met de lokale bevolking en overheden is dan ook 

onontbeerlijk. De impact van het bedrijf op de lokale gemeenschap is bij deze 

tuinbouwbedrijven soms aanzienlijk. De indirecte economische effecten van de 

bedrijfsactiviteit op de lokale gemeenschap zijn dan ook zeker niet te onderschatten.  

B. Ecologische uitdagingen 

Door de aard van de activiteiten van bedrijven in de tuinbouwsector mag het als 

vanzelfsprekend beschouwd worden dat de ecologische uitdagingen voor deze bedrijven 

aanzienlijk zijn. De ecologische sectorradar ziet er als volgt uit: 

 

Het gebruikte materiaal kan opgesplitst worden in drie categorieën: het plant- en zaaigoed, 

de meststoffen en bestrijdingsmiddelen en het verpakkings- en andere niet organische 

materiaal. Vooral op dit soort materiaal kan het verschil gemaakt worden omdat het meeste 

hiervan beschikbaar is in recycleerbare of gerecycleerde materialen of materialen van 

duurzame origine. 

Zoals eerder reeds aangehaald is de tuinbouwsector, en vooral de glastuinbouwsector in het 

bijzonder, een zeer energie intensieve sector. Vandaar dat het bewaken van het 

energiegebruik en acties om dit in te perken een directe bijdrage leveren tot het duurzaam 

ondernemen van een tuinbouwbedrijf. 

Daarnaast is de tuinbouwsector, en opnieuw de glastuinbouw in het bijzonder, een sector 

die vrij veel water verbruikt. Aangezien vrijwel alle tuinbouwbedrijven intensief gebruik 

maken van hemelwater is het niet altijd even eenvoudig om de hoeveelheid verbruikt water 

te meten. Hetgeen echter wel in grote mate het duurzaam gebruik van water kan aantonen, 

zijn de inspanningen die het bedrijf levert om het watergebruik te verduurzamen of te 

verminderen. 

Door de ruimtelijke planning in Vlaanderen grenzen slechts zeer weinig tuinbouwbedrijven 

rechtstreeks aan gebied met een verhoogde waarde met betrekking tot de biodiversiteit. 

Bovendien is de regelgeving op dat gebied in Vlaanderen reeds behoorlijk streng voor 

materiaalgebruik 
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tuinbouwbedrijven. Vandaar dat het naleven van de regelgeving vaak reeds volstaat voor 

een bedrijf om aan te tonen dat het duurzaam omspringt met de biodiversiteit. 

Het aantal uitgestoten broeikas- en andere schadelijke gassen is voor de tuinbouwsector 

eerder beperkt. Enkel in de glastuinbouw kunnen de verwarmingsinstallaties wat meer 

emissie veroorzaken. 

Tuinbouwbedrijven kennen twee grote afvalstromen: plantaardige en niet-plantaardige 

materialen. De plantaardige materialen worden vaak reeds hergebruikt als meststof op het 

eigen bedrijf of worden opgehaald om verder verwerkt te worden. De overige afvalstromen 

binnen tuinbouwbedrijven zijn niet structureel verschillend van deze binnen andere 

bedrijven. Het beheersen, beperken en verduurzamen van deze afvalstromen wordt echter 

nog niet op grote schaal gedaan. In het kader van afvalstromen is het daarnaast ook 

belangrijk om een zicht te hebben op alle reële en potentiële verspillingen van grond- en 

hulpstoffen om ze op die manier beheersbaar te maken en waar mogelijk in te dijken. 

Het transport van goederen en personen is een aspect van ecologisch verantwoord 

ondernemen waar vrij eenvoudig maatschappelijke meerwaarde op kan gecreëerd worden. 

Veel tuinbouwbedrijven staan echter zelf enkel in voor het transport van hun goederen naar 

de coöperatie, hetgeen een zeer beperkte afstand is en hebben als dusdanig een eerder 

beperkte impact op de manier waarop het totale transport verzorgd wordt. 

C. Sociale uitdagingen 

Arbeidsomstandigheden en tewerkstelling 

Zoals eerder reeds aangehaald, kennen de tuinbouwbedrijven een vrij divers 

personeelsbestand. Dit is vaak niet enkel uit motivatie, maar ook uit noodzaak aangezien 

bepaalde functies in de tuinbouw knelpuntberoepen zijn. Daarnaast wordt de 

tuinbouwsector gekenmerkt door voornamelijk kleinere familiebedrijven met een beperkt 

aantal vaste personeelsleden en een uitgebreidere pool gelegenheidsarbeiders of 

seizoenarbeiders. De tewerkstellingsradar ziet er voor de tuinbouwsector als volgt uit: 
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De naakte cijfers van het aantal werknemers per categorie geeft niet onmiddellijk een beeld 

van het sociaal verantwoord handelen van een bedrijf. Het verloop van de medewerkers 

geeft daarentegen wel een indicatie van de manier van werken en de 

werknemerstevredenheid. Dit verloop is voor de tuinbouwsector niet enkel te bekijken in 

functie van de vaste medewerkers. Ook bij de seizoenarbeiders kan gekeken worden in 

welke mate zij verschillende jaren terugkomen. 

Aangezien tuinbouwbedrijven veeleer kleine familiebedrijven zijn, zijn er weinig bedrijven 

met een eigen interne vakbondswerking. Bovendien zijn tuinbouwbedrijven zo goed als 

uitsluitend lokaal actief waardoor moeilijke sociale relaties in lagere loonlanden geen invloed 

hebben op de sector. Op sectorniveau is er tussen de sociale partners een cao onderhandeld 

voor de bedrijven in de tuinbouwsector die verplicht nageleefd wordt door de bedrijven. 

Een ander aspect waaruit de zorg voor de werknemers indirect kan blijken is het aantal 

werkongevallen en vooral de maatregelen en opleidingsprogramma’s om werkongevallen te 

voorkomen. In deze cijfers is het zeer belangrijk alle werknemers op te nemen, dus ook de 

tijdelijke arbeidskrachten en seizoenarbeiders. 

Het opleidingsbeleid geeft een indicatie van de mate waarin het bedrijf begaan is met de 

ontwikkeling van haar medewerkers. Niet enkel de kwantiteit van de opleidingen is dan 

belangrijk, maar ook de mate waarin de verschillende opleidingen kaderen in een lange 

termijn strategie. Belangrijk is ook dat de opleidingen zich niet beperken tot een select 

groepje medewerkers, maar dat alle medewerkers voldoende kansen krijgen om de voor hen 

relevante opleidingen te volgen. 

Het opleidingsbeleid is een onderdeel van en moet afgestemd zijn op het loopbaanbeleid 

van het bedrijf. Loopbaanbegeleiding gaat verder dan enkel opleidingen aanbieden, en 

handelt ook over functionerings- en evaluatiegesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen 

(POP) en dergelijke meer. Omdat, zoals reeds aangehaald, veel tuinbouwbedrijven een 

eerder beperkt uitgewerkt personeelsbeleid kennen, is opleidingsbeleid voor de meesten 

een eerste stap in de goede richting. 

Diversiteit is binnen de tuinbouwsector zeer prominent aanwezig. Het onderwerp diversiteit 

scoort echter minder hoog op de relevantieradar omdat bij veel tuinbouwbedrijven deze 

diversiteit een noodzaak is door de krapte op de arbeidsmarkt. De diversiteit vertrekt vaak 

niet vanuit de intrinsieke motivatie om een meer divers personeelsbestand op te bouwen. 

Hetgeen absoluut niet wil zeggen dat het diverse personeelsbestand ongewenst is uiteraard. 

Gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen is wel iets waar nog aandacht aan kan 

besteed worden. Het gaat hier dan om kwantitatieve gegevens als de verschillen in 

basissalaris tussen mannen en vrouwen, maar ook over de verschillen in groeimogelijkheden 

moeten aan bod kunnen komen. 

De balans werk-privé ten slotte is een vrij belangrijk aspect van sociaal verantwoord 

ondernemen omdat dit rechtstreeks invloed heeft op een veel bredere stakeholdergroep 

dan enkel de werknemers binnen de sector. Hun families en omgeving zijn hierin namelijk 

actief betrokken partij. Bovendien is dit een aspect dat niet enkel voor de werknemers 
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belangrijk kan zijn. Statistieken tonen aan dat ook bij de bedrijfsleiders in de tuinbouwsector 

de werk-privé balans optimaler zou kunnen zijn. 

Mensenrechten 

De activiteiten van tuinbouwbedrijven zijn zo goed als uitsluitend binnen de nationale 

grenzen te situeren. Door de strenge sociale regelgeving binnen België zijn schendingen van 

mensenrechten dan ook zo goed als uitgesloten. Vandaar dat de mensenrechtenradar een 

zeer beperkt radarbeeld oplevert. Enkel discriminatiebeleid schiet hier wat bovenuit. Vooral 

belangrijk hierbij zijn de acties die een bedrijf ontplooit om discriminatie in welke vorm dan 

ook tegen te gaan. Door het divers personeelsbestand binnen tuinbouwbedrijven kan dit het 

duurzaam karakter van het bedrijf zeker ten goed komen. 

 

mensenrechtenbeleid 

discriminatiebeleid 

kinderarbeid gedwongen arbeid 

preventieprogramma's 



 

16 
  

Met steun van: 

 

 

 
 

Productverantwoordelijkheid 

Net zoals bij mensenrechten is ook het product van tuinbouwbedrijven reeds aan zeer 

strenge regels onderworpen aangezien deze voornamelijk rechtstreeks in de voedingsketen 

terechtkomen. Vandaar dat ook vooral productveiligheid toch hoger scoort omdat dit de 

gezondheid van de consument rechtstreeks kan beïnvloeden. 

  

productveiligheid 

producttransparantie 

naleving regelgeving klantentevredenheid 

marketingcommunicatie
codes 
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V. GRI indicatoren 
Op basis van de MVO uitdagingen werden 20 GRI indicatoren geselecteerd die door de 

stakeholders betrokken bij dit sectorpaspoort als meest relevant en significant aangeduid 

zijn. 

Bij deze selectie is rekening gehouden met de verplichting dat in het kader van een 

duurzaamheidsverslag conform de GRI richtlijnen over minstens één economische, één 

ecologische en één sociale prestatie-indicator gerapporteerd moet worden. 

A. Economische prestatie-indicatoren 

Aspect: Economische prestaties 
G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, 

waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, 
donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en 
betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden. 

 
Dit zijn algemene financiële gegevens zoals omzet, kosten, loonkosten, belastingen, 
investeringen, ontvangen subsidies, aandeelhoudersvergoedingen en dividenden,…  
 
Aspect: Indirecte economische prestaties 
G4-EC8 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, 

waaronder de omvang ervan. 
 
Verwacht wordt een beschrijving van de impact van het bedrijf op de lokale gemeenschap 
door de activiteit en door het productieproces en de mate waarin dit meegenomen wordt in 
beslissingen. 
 
Aspect: Aankoopbeleid 
G4-EC9 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde 

leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties. 
 
Dit is een beschrijving van het aankoopbeleid, welke factoren de leverancierskeuze 
beïnvloeden en in welke mate gekozen wordt voor lokale leveranciers. 
 

B. Ecologische prestatie-indicatoren zijn: 
Aspect: Materialen 
G4-EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume. 
 
Dit is een weergave van de totale hoeveelheid gebruikte materialen (en grondstoffen), zowel 
deze die intern aangemaakt worden als de extern aangekochte, alsook het totale volume of 
gewicht van niet-hernieuwbare materialen 
 
Aspect: Energie 
G4-EN3 Direct energieverbruik binnen de organisatie. 
 
Dit is een overzicht van de totale hoeveelheid verbruikte energie en de verdere opsplitsing 
per bron, hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar, in eigen productie en aangekocht 
 
G4-EN6 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen. 
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Dit is een beschrijving van de maatregelen die genomen zijn om energie te besparen en de 
energie-efficiëntie te verhogen. Geef ook de hoeveelheid bespaarde energie door deze 
maatregelen. 
 
Aspect: Water 
G4-EN10 Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water. 
 
Geef hierbij de totale hoeveelheid gerecycleerd en hergebruikt water weer in liter of in m³ en 
de verhouding hiervan tot het totale waterverbruik. 
 
Aspect: Biodiversiteit 
G4-EN12 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen 

van de gevolgen op de biodiversiteit in beschermde gebieden en niet-
beschermde gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde. 

 
Beschrijf de strategie om het bedrijfsbeleid rond biodiversiteit waar te maken, inclusief 
gebruik van analytische instrumenten om de impact van het bedrijf op de omgeving te 
testen, overleg met en betrokkenheid van relevante belanghebbenden, methodologie om 
potentiële risico’s te beperken. Benoem ook de objectieven en doelen en de reeds behaalde 
resultaten. Geef ook weer in welke mate deze acties wettelijk opgelegd worden of vrijwillig 
zijn. 
 
Aspect: Afvalwater en afvalstoffen 
G4-EN22 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. 
 
Dit is de totale hoeveelheid geplande en ongeplande lozing van afvalwater in m² opgesplitst 
per lozingskanaal en per behandelingswijze, inclusief vermelding als dit water door een 
ander organisatie hergebruikt werd. 
 
G4-EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. 
 
Dit is het totaal gewicht aan gevaarlijk en ongevaarlijk afval in ton per soort voor 
compostering, hergebruik, recyclage, herstelling, verbranding, storting of opslag op het 
bedrijf en een beschrijving van het beleid dat aan de basis ligt van de keuze voor de 
verwijderingsmethode. 
 
G4-EN24 Totaal aantal en volume van significante lozingen. 
 
Dit is het totaal aantal bewuste en onbewuste lozingen van vloeistoffen met per lozing het 
volume en de locatie en de geloosde stof 
 
Aspect: Ecologische Leveranciersbeoordeling 

G4-EN32 Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend werden op basis van 
ecologische criteria. 

 
Dit is het percentage van nieuwe leveranciers die vooraf beoordeeld werden op hun 
ecologische prestaties ten opzichte van het totaal aantal nieuwe leveranciers 
 
G4-EN33 Significante reële en potentiële negatieve gevolgen voor het milieu in de 

toeleveringsketen en de genomen acties. 
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Hierbij wordt gevraagd naar het totaal aantal leveranciers die onderworpen worden aan een 
ecologische leveranciersbeoordeling, het aantal leveranciers met een reële of potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu alsook de gevolgen zelf, het aantal leveranciers waarbij 
na een negatieve beoordeling een verbeteringstraject opgestart werd en het aantal 
leveranciers waarmee de samenwerking stopgezet werd na een negatieve beoordeling. 
 

C. Sociale prestatie-indicatoren 
Aspect: Arbeidsverhoudingen - Tewerkstelling 

G4-LA1 Totaal aantal en ratio van aanwervingen en afdankingen van personeel per 
leeftijdsgroep, geslacht en regio. 
 

Dit gaat over het totaal aantal en het percentage nieuwe medewerkers en vertrokken 

medewerkers in vaste loondienst opgesplitst per geslacht en leeftijd en anciënniteit. 

Daarnaast is het voor de tuinbouwsector ook belangrijk om voor tijdelijke arbeidskrachten 

weer te geven of ze terugkerende of nieuwe arbeidskrachten zijn. 

Aspect: Arbeidsverhoudingen – Gezondheid en veiligheid 

G4-LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen per regio. 

Dit gaat over het aantal arbeidsongevallen, ziektedagen, niet-reguliere verlofdagen en het 
aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop van de eigen werknemers en de werknemers 
van onderaannemers die op het bedrijf werkzaam zijn. Voor de arbeidsongevallen worden 
ook het aantal dagen werkonbekwaamheid gevraagd.Als ze bijgehouden worden moeten 
ook kleine (EHBO) letsels meegegeven worden. Tot slot moet ook de methodiek om deze 
gegevens bij te houden beschreven worden. 
 
Aspect: Arbeidsverhoudingen – Opleidingen  

G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, 
onderverdeeld naar werknemerscategorie. 

Dit gaat over het totaal en gemiddeld aantal uur interne en externe opleidingen per 
medewerkersgroep (ook seizoenarbeiders) en per geslacht. 

Aspect: Arbeidsverhoudingen – Gelijke verloning van mannen en vrouwen 

G4-LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per 
medewerkerscategorie. 
 

Dit gaat over de verhouding tussen de basissalarissen en andere beloningen van mannen en 
vrouwen per medewerkerscategorie en de evolutie van deze salarissen en bonussen over de 
jaren voor zowel mannen als vrouwen. 
 
Aspect: Mensenrechten – Discriminatie  

G4-HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. 

Hierbij wordt het totaal aantal gevallen van discriminatie (intern en extern) en de status van 
de incidenten gevraagd alsook de preventieve maatregelen die genomen werden en de 
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mate waarin deze door het management opgevolgd worden 

Aspect: Maatschappij – Lokale gemeenschap 

G4-SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma’s en methoden die de 
effecten van de activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren, 
waaronder vestiging, activiteiten en vertrek. 

Dit is een beschrijving hoe de effecten van de bedrijfsactiviteit op de lokale gemeenschap 
bepaald en beheerd worden, zoals onder andere de opvolging van ecologische effecten, 
wijze van communicatie over ecologische en sociale effecten, betrekken van lokale 
belanghebbenden, aandacht voor maatschappelijke gevoeligheden en zwakke groepen, 
klachtenprocedures voor omwonenden. 
 
Aspect: Maatschappij – Lokale gemeenschap 

G4-SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire 
sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving. 

Totale waarde van significante boetes, aantal niet-monetaire sancties en zaken die in der 
minne geregeld werden 
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VI. Stakeholdermatrix 
Stakeholders zijn personen en organisaties die in mindere of meerdere mate beïnvloed 

worden door of invloed hebben op het bedrijf. In het kader van duurzaamheidsverslaggeving 

is het gebruikelijk dat de belangrijkste stakeholders actief betrokken worden bij de 

inhoudelijke uitwerking van het duurzaamheidsverslag. 

Om te bepalen welke stakeholders actief moeten betrokken worden en welke niet wordt 

gebruik gemaakt van een stakeholdermatrix. Een stakeholdermatrix start met een 

exhaustieve oplijsting van alle mogelijke stakeholders van het bedrijf. Van elke stakeholder 

op deze lijst wordt vervolgens de mate van interesse in het bedrijf en de mate van invloed op 

het bedrijf bepaald. Deze beide variabelen plaatsen elke stakeholder op een welbepaalde 

plaats in een stakeholdermatrix. Op basis van de plaatsing in deze matrix kunnen dan 

groepen stakeholders bepaald worden en kan voor elke groep een specifieke manier van 

benadering gehanteerd worden. 

 

In het kwadrant rechts bovenaan staan de stakeholders met de grootste interesse in het 

bedrijf en de grootste invloed op de bedrijfsvoering. Deze stakeholders zijn vanzelfsprekend 

de belangrijkste stakeholders en zullen dan ook een zeer actieve benadering vragen en 

krijgen. Zij moeten aanzien worden als volwaardige partners van het bedrijf. 

In het kwadrant rechts onderaan staan de stakeholders met een grote macht op de 

bedrijfsvoering, maar een eerder geringe interesse. De groep stakeholders betrek je best 

waar mogelijk bij de bedrijfsvoering. 

De stakeholders met veel interesse in het bedrijf, maar een eerder beperkte macht, in het 

kwadrant links boven, kan je best zo veel mogelijk informeren. Door hun geringe macht op 

het bedrijf kan er voor geopteerd worden om deze informatie vrij passief te houden.  
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Rechtstreekse klant 

Consument 

Leveranciers 

Buurt 

Bank 

(Boven)lokale 
overheid 

Dienstverleners 
Coöperaties 

Middenveld 

Familie 

Grondeigenaars 

Recreanten 

Media 

Beroepsfederaties 
Vakbonden 

Concurrenten 

In
te

re
ss

e
 

Macht 



 

22 
  

Met steun van: 

 

 

 
 

Bronnen 

Decadt R. et al. (2007), Vestigingskansen voor glastuinbouw in Vlaanderen. Clustering als 

duurzame ontwikkeling?, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij. 

Decuypere E. et al. (2012), Goed geboerd? Ook het klimaat is u dankbaar! Goede 

landbouwpraktijken als antwoord op de klimaatverandering, Vlaamse Overheid, 

Departement Landbouw en Visserij. 

Global Reporting Initiative (2006), Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving – versie 3.0. 

Lambrechts G. et al. (2008), Nationale strategie voor duurzame operationele programma’s – 

Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Landbouw- en 

Visserijbeleid. 

Landbouw en Visserij (2011), Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw, Vlaamse Overheid, 

Departement Landbouw en Visserij. 

Landbouw en Visserij (2013),  Praktijkgids Landbouw en Natuur. Natuur en biodiversiteit op 

en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart!, Vlaamse Overheid, Departement 

Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. 

Platteau J. et al. (2013), LARA Landbouwrapport 2012, Vlaamse Overheid, Departement 

Landbouw en Visserij. 

Reheul D. et al. (2004), Toekomstvisie duurzame landbouw in Vlaanderen, Vlaamse Overheid, 

Departement Landbouw en Visserij. 

Ryckaert I. et al. (2006), Landbouw en Energie, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw 

en Visserij. 

Samborski V. (2012), Allochtone en autochtone tewerkstelling in de land- en tuinbouw, 

Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie. 

Smit J. et al. (2011), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de tuinbouw- en 

groensector. Sectorverslag 2010, Productschap Tuinbouw (Nederland). 

Smit J. et al. (2012), Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de 

tuinbouw- en groensector. Sectorverslag 2011, Productschap Tuinbouw (Nederland). 

Smit J. et al. (2012), Programma 2013 “Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de 

tuinbouw”, Productschap Tuinbouw (Nederland). 

Team Voorlichting (2013), Voorlichtingsplan 2013, Vlaamse Overheid, Departement 

Landbouw en Visserij, Duurzame Landbouwontwikkeling. 

Triste L., Marchand F. (2013), Duurzame Landbouw: een proces van leren, ILVO Mededeling 

nr 124, januari 2013, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. 



 

23 
 

 

 
 

Met steun van: 

 

 

Van Bogaert T. et al. (2012), Bedrijfskolom Tuinbouw, Vlaamse Overheid, Departement 

Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie. 

Vervloet D. et al. (2012), Maatschappelijk verantwoord ondernemen en groene groei: 

springplanken naar duurzaamheid? Exploratieve studie naar het concept duurzame 

ontwikkeling in de landbouw, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, 

afdeling Monitoring en Studie. 

VMM (2012), Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: 

een systeemanalyse, Topicrapport MIRA in samenwerking met AMS, Vlaamse Overheid, 

Departement landbouw en Visserij. 

  



 

24 
  

Met steun van: 

 

 

 
 

VII. Partners 
 

Dit sectorpaspoort kwam tot stand dankzij de inzet van volgende organisaties: 

Projectleiding: 

 

Eduplus 

Vertegenwoordigd in de stuurgroep: 

 

Algemeen Christelijk Vakverbond 

 

 

 

Bioforum Vlaanderen 

 

 

Boerenbond 

 

 

Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, 

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

 

De opmaak van dit sectorpaspoort werd begeleid door: 

  

   Kreski 


