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Voorwoord 
Voor u ligt het duurzaamheidsverslag van Tomato Masters van 2012 – 2013.  

2012 - 2013 was voor ons het begin van een nieuw verhaal. 

Het tuinbouwbedrijf dat ondertussen door de derde en vierde generatie gerund wordt, had op de 

bestaande site in Nevele geen uitbreidingsmogelijkheden. Van daar dat er gezocht is naar een 

nieuwe site met meer mogelijkheden en op 7 mei 2012 zijn de werken gestart voor het nieuwe 

bedrijf te Deinze. Na 6 maanden bouwen  zijn de eerste tomaten geplant 18 december. 

2012 – 2013 was niet het meest gemakkelijke jaar. De vele bijkomende kosten en onverwachte 

tegenslagen hebben voor redelijk wat hoofdbrekers gezorgd. Gelukkig heeft de goede oogst en de 

aanvaarbare prijs voor de tomaten deze pil toch wat verzacht. 

Op dit moment kijken we vooruit naar de mooie toekomst die we met dit bedrijf willen vorm geven.  

Dan kijken we bijvoorbeeld naar een verdere uitbreiding van de huidige site. Op de site van Tomato 

Masters in Deinze staan momenteel 10,6 ha serres. Afhankelijk van de financiële resultaten onder 

invloed van een gunstige marktevolutie voor trostomaten en energie willen we dit binnen 3 tot 5 jaar 

uitbreiden naar een totaal van 20 ha serres, hetgeen dan de maximale uitbreiding zou zijn voor die 

site. Deze uitbreiding zal nodig zijn om een rendabel en toekomstgericht bedrijf te worden waarmee 

ook de generaties na ons hun boterham mee kunnen verdienen. 

De 3 ha van het ouderlijk bedrijf worden nog verder gerund tot 2026 wanneer de milieuvergunning 

vervalt en de derde generatie hopelijk pensioengerechtigd zal zijn. Het is onze bedoeling om alle 

gebouwen te slopen en er terug landbouwgrond van te maken. 

In de zomer van 2014 start naast de hoeve de bouw van een installatie om kunstmatig vis te telen. 

Het bedrijf Aqua4C dat hiervoor zal instaan is een spin off van de KULeuven en hoopt binnen 3 jaar 

op jaarbasis 250 ton snoekbaars te telen in de daarvoor uitgeruste bedrijfsgebouwen. Tomato 

Masters gaat hiermee samenwerken en elektriciteit, warmte en regenwater leveren. Ook wordt 

nagegaan of de uitwerpselen van de vissen als meststof door de tomatenplant kan benut worden. 

Ook andere samenwerkingen met kennisinstellingen om steeds beter en efficiënter te produceren 

zullen verder gekoesterd worden. 

Zo wordt het project “speaking plant” uitgewerkt in samenwerking met UGent waarbij men een 

aantal planten 24u per dag gaat monitoren en een aantal parameters gaat registreren waaronder de 

planttemperatuur. Bedoeling is om kort op te volgen of de plant in goede conditie verkeert om een 

topproductie af te leveren. Deze opvolging gebeurt nu visueel . 

Daarnaast wordt samengewerkt met het ILVO in het project “ valoriseren van nevenstromen”. Hierbij 

wordt de compostering van de organische substraatmatten en het plantafval bestudeerd en wordt 

nagegaan of tomaten die niet geschikt zijn voor consumptie een andere bestemming kunnen krijgen 

dan de afvalcontainer. 

Tot slot hopen we dat er binnenkort eindelijk stappen gezet worden om de tomaten die op biologisch 

afbreekbaar substraat en met  volledig biologische mest- en bestrijdingsmiddelen gekweekt worden 
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ook te erkennen met een biolabel. Momenteel produceren wij op een volledig duurzame wijze maar 

kunnen de tomaten geen biolabel krijgen omdat de planten niet in de grond worden geteeld maar op 

een substraat. Wij gebruiken dan ook momenteel nog geen organische meststoffen omdat deze een 

stuk moeilijker te controleren en doseren zijn en het ons enkel een pak meer werk zonder concreet 

resultaat zou opleveren. In tegendeel zelfs, want  door het gebruik van ultramoderne technieken en 

kennis haalt Tomato Masters dubbel zoveel kilogram trostomaten per m² ten opzichte van een 

bioproducent met eenzelfde input van energie en middelen.  

Veel leesplezier, 

 

Johan Vlaemynck 

Stokstormestraat 14a 
9800 Deinze 
vlaemynck.johan@gmail.com  
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Over ons 
 
Tomato Masters is een trostomatenkwekerij.   
Tomato Masters is een familiale KMO en werd in 2012 opgericht door de gebroeders Vlaemynck, die 

in Nevele reeds sinds 1981 samen een tomatenkwekerij uitbaten. De nieuwe vestiging ligt op de 

eerste glastuinbouwzone in Vlaanderen op het Stokstorm terrein in Deinze.  

Tomato Masters is met zijn 10,6 hectare serres de op twee na grootste tomatenkweker van 

Vlaanderen.  

Dit duurzaamheidsverslag behandelt alle bedrijven gevestigd in de Stokstormestraat 14 in Deinze. Dit 

zijn de holding BVBA Stokstorm met daaronder BVBA Het Groene Huis en BVBA Tomato Masters 

waarbij die twee laatsten samenwerken binnen een ESV genaamd Stokstormproject. BVBA Stokstorm 

heeft de gronden (32 ha) in bezit en geeft 6,2 ha serres in erfpacht aan BVBA Het Groene Huis en 4,4 

ha serres in erfpacht aan BVBA Tomato Masters. 

 

Voor de eenvoud in communicatie wordt enkel Tomato Masters als naam gebruikt naar de 

buitenwereld. In dit verslag zal Tomato Masters steeds gebruikt worden als naam voor de volledige 

groep. Indien enkel de BVBA bedoeld wordt, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden. 

Alle trostomaten worden verkocht via veiling Hoogstraten aan de Europese consument binnen een 

straal van 300 km. De aankoop van de grondstoffen gebeurt waar mogelijk in een zo klein mogelijke 

straal rond het bedrijf. Voor courant beschikbare producten betekent dit dat we zo veel mogelijk de 

lokale handelaars steunen. 

Tomato Masters koopt substraat op basis van steenwol, tomatenplantjes en meststoffen aan. Samen 

met de juiste warmte en voldoende CO2 vanuit de warmtekrachtkoppeling en hemelwater vanuit 

opvangbekkens worden hier gedurende bijna één jaar tomaten mee gekweekt. Eventueel worden de 

plant in de loop van het groeiproces behandelt tegen schimmels of andere plagen, maar enkel als dat 

nodig zou blijken. De tomaten gaan dan via de veiling naar de groothandels of grootwarenhuizen om 

vervolgens door de eindconsument gekocht te worden. 

Tomato Masters kweekte in 2013 Diamantino en Merlice tomaten. In totaal werden 120.598 

tomatenplantjes aangekocht, 60.936 Diamantino en 59.662 Merlice. Deze werden gekweekt op 

40.374 stuks gerecycleerde steenwolmatten goed voor 805,45 m³ substraat en leverden in totaal 

6.625.745 kg tomaten op. 

Tomato Masters stelt in totaal 30 werknemers tewerk in  een contract van onbepaalde duur. Deze 

ploeg wordt aangevuld met in totaal 35 seizoenarbeiders gedurende zes maanden. 

Dit eerste duurzaamheidsverslag van Tomato Masters behandelt de periode van het eerste verlengde 

boekjaar 2012-2013. We plannen elke twee jaar een nieuw duurzaamheidsverslag op te maken.  
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Familie 
Tomato Masters wordt geleid door de familie Vlaemynck. Broers Herman, Dirk en Johan en zonen 

Tim en Tom zijn de aandeelhouders en zaakvoerders. De waarden van de familie en de vertaling van 

die waarden staan uitgewerkt in het familiecharter. Deze waarden, die één geheel vormen, zijn (1) 

familie, (2) mens, (3) kwaliteit, (4) arbeidsvreugde, (5) ondernemen en (6) respect. De waarden geven 

aan waar wij als familie voor staan en ze vormen de basis voor de bedrijfsvoering van het 

familiebedrijf. 

Eerlijkheid & Transparantie 

De basis van Tomato Masters is eerlijkheid. Openheid en transparantie ten opzichte van elkaar als 

familieleden en ten opzichte van alle betrokkenen, zowel intern als extern.  

Graag zien 

We moeten elkaar graag zien om goed met elkaar te kunnen samenwerken. Dat betekent dat 

iedereen elkaars kwaliteiten en gebreken erkent en respecteert. Complementariteit van deze 

competenties is de grootste troef die we als familie kunnen nastreven.  

Graag zien geldt bij uitbreiding ook voor alle medewerkers die actief zijn op het bedrijf onderling en 

tussen de bedrijfsleiders en de medewerkers. Discriminatie, pestgedrag en uitsluiting zijn dan ook 

absoluut taboe en leiden tot onmiddellijke aanpak als ze worden vastgesteld.   

Dankbaarheid 

Pepe Frans leerde ons “Dank u” zeggen voor alles en nog wat. Wij willen deze dankbaarheid 

uitdragen naar alles en iedereen die Tomato Masters mogelijk maakt. Bovendien zijn wij ook 

dankbaar voor hetgeen we al te vaak als verworven en vanzelfsprekend beschouwen. 

Samenhorigheid 

Als familiale zaakvoerders zijn we één team.  

Als familie samenwerken zorgt voor een dynamiek. Om deze dynamiek te blijven behouden en 

positief te laten werken zijn wij als familie één team. Er is niet één iemand die de beslissingen neemt, 

alle belangrijke beslissingen worden genomen door het managementteam dat bestaat uit de drie 

broers en de twee zonen. 

Ook buiten het bedrijf zijn wij een team. Elke zondag komen we samen bij moeder voor het aperitief, 

regelmatig worden familiefietstochten georganiseerd en jaarlijks trekken we er op uit tijdens een 

familieweekend. 

Altijd op elkaar kunnen terugvallen 

Niet elke dag is dezelfde. Niet elke dag voel je je even sterk. Kunnen terugvallen op de andere 

familieleden is dan ook essentieel om goed te kunnen blijven functioneren en het hoofd te kunnen 

bieden aan mogelijke tegenslagen. Samen staan we sterk en kunnen we alles aan. 
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Mens  

Team 
Wij zijn een team. Een bedrijf is zoals een goede ploegsport: pas echt succesvol als het bestaat uit 

een hecht team. Zowel de vijf zaakvoerders als de 31 vaste medewerkers en de 29 seizoenarbeiders 

maken deel uit van dit team. Iedereen, hoe groot of klein de verantwoordelijkheid ook  is, draagt bij 

tot de goede werking van Tomato Masters.  

De diversiteit is daarin voor ons zeer belangrijk en een grote troef en uit zich op verschillende 

vlakken: 

Diversiteit in nationaliteiten: 

 

Diversiteit in leeftijd (tov de sector): 

 

We hebben bij de start van Tomato Masters in 2012 een jobdag georganiseerd in samenwerking met 

VDAB, Jobkanaal, SERR-Resoc en Acerta. In totaal werden 1100 mensen aangeschreven, waarvan er  

560 op de jobbeurs zijn langsgekomen. Na het selectieproces werden uiteindelijk op één dag 56 

mensen in dienst genomen.  

Dit was echter geen onverdeeld succes en tijdens het eerste werkjaar hebben we te kampen gehad 

met een zeer groot verloop van medewerkers. Eind 2013 hadden we immers een totaal aantal 

opgemaakte contracten van 254 en een totaal aantal verbrekingen van 193. De meeste verbrekingen 

zijn gebeurd binnen de maand na de start van de tewerkstelling. In deze cijfers zitten ook de 

seizoenarbeiders als in en uit op hetzelfde jaar. 

Op dit moment is het verloop echter gestabiliseerd en kunnen we beroep doen op een vast team 

permanente medewerkers. 

België 

Roemenië 

Polen 

Marokko 

Ghana 

België 

Roemenië 

Polen 

Marokko 

Ghana 

Spanje 
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Geen profitariaat 

Tomato Masters heeft als doel duurzame en kwaliteitsvolle tomaten kweken. Om dat doel 

mogelijk te maken is winst maken essentieel. Maar daarnaast heeft Tomato Masters ook een zeer 

belangrijk sociaal doel, dat concreet gemaakt wordt door het op te nemen in de oprichtingsstatuten. 

Dit doel luidt: “Het aanwerven van werkzoekenden uit de kansengroepen en er zorg voor dragen dat 

de werknemers goed begeleid worden in de onderneming.” In dat kader werd in 2013 ook de 

erkenning als Vlaams invoegbedrijf aangevraagd. 

Evenwicht met sociale 

Diversiteit en evenwicht is voor ons een zeer belangrijk beginsel. Bovendien willen we zoeken naar 

een gezond evenwicht tussen goede bedrijfsresultaten en goede medewerkerstevredenheid. Ook de 

veiligheid van de medewerkers mag nooit in het gedrang komen door een eventuele productiedruk. 

Een van de belangrijke zaken daarin is de aandacht die besteed wordt aan een veilige werkomgeving 

en ergonomie. Zo hangen alle plukrijpe tomaten steeds op 1,5 meter, hetgeen een aangename 

plukhoogte is. Door de automatisch rijdende karren moeten de medewerkers nooit zelf een kar 

duwen of trekken. Bovendien moeten zij ook nooit een volle bak tomaten optillen. Door een 

efficiënte organisatie in de serres moeten enkel lege bakken een per een getild worden en in de 

sorteerruimte verloopt alles automatisch en over rollen zodat ook daar nooit een bak getild moet 

worden. Al het automatisch rollend materieel is bovendien voorzien van een noodstop zodat die 

nooit schade kan veroorzaken aan een mens of een ander object door er tegen of over te rijden. Het 

materiaal dat gebruikt wordt om de tomaten te plukken en de bladeren van de planten te snijden is 

ook maximaal voorzien op het voorkomen van snijwonden. De resultaten van deze aanpak zijn 

duidelijk te zien in het aantal arbeidsongevallen, waar we in 2013 geen enkel arbeidsongeval 

moesten registreren, groter dan een eventuele snijwonde. Tot slot is ook bij de bouw van de serres 

aandacht besteed aan de veiligheid van de medewerkers door de glasplaten op het dak van 

gewapend glas te maken, waardoor deze in zeer kleine onscherpe delen naar beneden vallen als ze 

zouden breken. 

Opwaarderen 

Het is onze bedoeling om alle medewerkers sterker te maken.  

Sterker maken betekent goed opleiden. Alle medewerkers krijgen een doorgedreven interne 

opleiding en krijgen een peter/meter toegewezen die hen door de eerste maanden loodst. 

Sterker maken betekent ook hen iets nuttig om handen geven en door de tewerkstelling andere 

zaken mogelijk maken. Zo kunnen medewerkers van vreemde origine door de tewerkstelling een huis 

huren en zelfs op termijn een familiehereniging organiseren. Bovendien krijgen deze medewerkers 

door de tewerkstelling een plaats in de maatschappij, worden ze er deel van en kunnen ze zich 

integreren in de samenleving. 

Delen met minderbedeelden 

Tomato Masters schenkt tomaten aan organisaties die er nood aan hebben. Concrete cijfers hiervan 

worden tot nu toe nog niet bijgehouden. Voorlopig kunnen we stellen dat alle organisaties die bij ons 

zijn komen aankloppen ook verder geholpen zijn.  
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Kwaliteit 

Ons product -> gecertificeerd 
Tomato Masters heeft een GlobalGAP certificaat voor de volledige 

site. Hiermee voldoen onze producten aan de vereiste standaarden 

voor duurzame en veilige landbouwproducten. Daarnaast volgen we 

ook de IKKB standaard waardoor we de traceerbaarheid van al onze producten 

garanderen doorheen de volledige keten. 

Al onze tomaten dragen het Flandria keurmerk en krijgen het 

label Responsably Fresh mee. 

Veilig voor de consument 

Door het volgen van Global GAP en IKKB zijn onze tomaten én duurzaam én traceerbaar van bij de 

teler tot bij de eindconsument. 

Bovendien willen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo minimaal mogelijk houden door zo veel 

mogelijk in te zetten op natuurlijke bestrijding zoals bijvoorbeeld roofwantsen en sluipwespen. 

Hommels worden dan weer gebruikt om de bestuiving te bevorderen. 

Personeel 
Een team is zo sterk als de zwakste schakel. Van daar dat wij actief werk maken van het 

ondersteunen, opleiden en begeleiden van medewerkers om hun competenties naar een hoger 

niveau te tillen. Het aantal gegeven opleidingsuren werd dit eerste jaar nog niet bijgehouden. Dit 

waren uitsluitend interne opleidingen. 

Positieve uitstraling 

Tomato Masters wil alle geïnteresseerden een blik gunnen op de manier waarop wij werken. Daarom 

geven wij met plezier rondleidingen aan elke groep die daarom vraagt. In 2013 werden in totaal 20 

bedrijfsbezoeken gegeven, goed voor in totaal 685 bezoekers. Op de dag van de landbouw hebben 

we ook de deuren open gezet en mochten we ongeveer 4.500 bezoekers verwelkomen. 
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Arbeidsvreugde 

Geld is niet hoogste prioriteit 

Winst maken is een middel om onze doelen te realiseren. Het zal nooit een doel op zich vormen. 

Liefde voor werk 

Samen als team er voor kunnen zorgen dat de planten groeien, dat de tomaten de beste tomaten zijn 

die we van die planten kunnen plukken en dat het seizoen een geslaagd seizoen is, dat is de passie 

die wij elke dag willen overbrengen naar de medewerkers. Iedereen als onmisbare schakel in het 

proces. Iedereen met liefde voor de tomaten aan de slag, dag in dag uit. Dat is ons streven. 

Jeunen 

Jeunen is een onvertaalbaar West Vlaams woord dat zoveel betekent als plezier beleven, zich goed 

voelen, voldoening hebben,…  

Voor ons is het belangrijk dat alle medewerkers zich jeunen in het bedrijf en in hun job. Tevreden 

medewerkers zorgen voor een beter arbeidsklimaat. Dat maakt het voor iedereen leuker. Bovendien 

zorgen tevreden medewerkers ook voor minder uitvaldagen en een kleiner verloop. Vooral dat 

eerste is cijfermatig reeds zichtbaar door het ziekteverzuimcijfer dat op 0,99% ligt, hetgeen 

overeenstemt met een gemiddelde van 18,08 uur afwezigheid per medewerker per jaar. Dit cijfer 

heeft enkel betrekking op de vaste medewerkers, voor de seizoensarbeiders zijn hiervan geen 

gegevens beschikbaar omdat zij met dagcontracten werken. Het kleiner verloop kunnen we nog niet 

in cijfers weergeven omdat we in het begin van het jaar met een enorm groot verloop te kampen 

hadden. De tevredenheid van de medewerkers wordt nog niet formeel bevraagd, maar we merken 

wel duidelijk dat de huidige medewerkers hun omgeving warm maken om ook bij Tomato Masters te 

solliciteren. Daarnaast is ook het lage ziekteverzuim een goed teken voor de tevredenheid van de 

medewerkers. 

Ambachtsman 

Wij willen graag dat al onze medewerkers echte stielmannen worden die hun vak door en door 

kennen. We willen dat hun groene vingers leren om een kwalitatief hoogstaand product af te 

leveren. De stiel willen we hen aanleren door zelf tussen de mensen te werken en hen het goede 

voorbeeld te geven en door de startende medewerkers ruimte te geven om de stiel aan te leren en 

er in te groeien. Dat maken we mogelijk door hen goed te begeleiden en door tijdens het 

inlooptraject op geen enkel moment te kijken naar timing of capaciteit. 

Ook vinden we het belangrijk onze stielkennis door te geven aan jongeren. Daarom gaan wij altijd in 

op stage aanvragen van studenten zoals bijvoorbeeld jonge land- en tuinbouwers van de Groene 

Kring. 

Daarnaast willen we als ambachtsman niet ter plaatse blijven trappelen en omarmen we de nieuwe 

technieken en methodieken die ons tot een nog beter ambachtsman maken. Zo worden de 

temperatuur, de luchtkwaliteit (met oa het CO2 gehalte) en de vochtigheidsgraad in de serres 

permanent elektronisch gemeten en computergestuurd bijgesteld en wordt ook de voeding 

computergestuurd aangepast aan de noden van de planten. 
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Betrokkenheid personeel 

Het zit in onze familievisie dat alle medewerkers deel uitmaken van de grote familie en op die manier 

ook betrokken moeten worden bij het hele bedrijfsgebeuren. Dit principe passen we op de vestiging 

in Nevele al sinds jaar en dag toe. In Deinze is dit nog geen prioriteit geweest. Door de drukte van de 

opstartfase en het aanvankelijk grote verloop van medewerkers is zeer veel tijd en aandacht 

gestoken in het op punt krijgen van de productie en het samenhouden van het team. Dit zal een 

aandachtspunt zijn voor de komende jaren. 
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Ondernemen 

Rendabel 
Het opstarten van Tomato Masters was een financieel risico door de zware investeringskost en het 

opnieuw van nul moeten starten op een nieuwe locatie. Het is dan ook de bedoeling om zo snel 

mogelijk rendabel te zijn. 2013 was een moeilijk jaar door de opstart en een aantal onvoorziene 

kosten. Maar de oogst was goed, hetgeen de pijn toch verlichtte. Zonder rekening te houden met de 

investeringskosten, de opstartkosten en de onvoorziene kosten, hebben we het jaar positief kunnen 

afsluiten. Onder de opstartkosten verstaan we alle kosten die gedurende de eerste zes maanden 

gemaakt zijn, toen er wel personeel en middelen ingezet zijn, maar nog geen productie was. De 

onvoorziene kosten zijn volledig gelinkt aan kinderziektes die te maken hebben met de opstart van 

het bedrijf. Het is de doelstelling om tegen eind 2015 geen verlies meer te maken. 

BALANS 

ACTIVA € 15.727.887,57 

  

PASSIVA € 15.727.887,57 

Materiële Vaste Activa € 13.913.000,66 Kapitaal € 50.000,00 

Financiële Vaste Activa € 31.480,00 Overgedragen winst -€ 975.865,83 

Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1.587.318,34 Schulden op meer dan één jaar € 12.912.799,03 

Liquide Middelen € 258,48 Schulden op ten hoogste één jaar € 3.719.604,07 

Overlopende rekeningen € 195.830,09 Overlopende rekeningen € 21.350,30 
 

RESULTATENREKENING 

Bedrijfsopbrengsten 
€ 

4.184.279,66 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, 
diensten en diverse goederen 

€ 
1.503.522,86 

Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen 

€ 
1.278.910,62 

BRUTO RESULTAAT 
€ 

1.401.846,18 

Afschrijvingen 
€ 

1.263.684,32 

Andere bedrijfskosten € 464.479,46 

Financiële opbrengsten € 187.255,45 

Financiële kosten € 832.302,73 

Uitzonderlijke kosten € 4.499,53 

Belastingen op het resultaat € 1,42 

BEDRIJFSVERLIES -€ 975.865,83 
Resultaat van 2013 

Lange termijn 

We willen duurzaam verder bouwen aan de toekomst. Dat doen we door strategische keuzes te 

maken voor de lange termijn. Tomato Masters is een tomatenkweker. En dat zullen we blijven. Ook 

al vallen de oogst of de prijzen op de markt tegen, het volgende jaar kan het beeld heel anders zijn. 

In tomaten kweken zijn we goed, dus dat zullen we blijven doen. Bovendien kunnen we enkel door 

deze focus echt vakmanschap en expertise opbouwen. 
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Zelfontplooiing 

Tomato Masters wordt geleid door vijf ondernemers. Ieder met zijn eigen 

competenties en daardoor ook specialiteiten. Het is dan ook belangrijk dat we als familie inzetten op 

de zelfontplooiing van alle zaakvoerders. Bovendien moeten we onszelf blijvend in vraag durven 

stellen en blijvend zoeken naar mogelijkheden hoe het nog beter kan. 

Waardecreatie 

Tomato Masters wil niet enkel winst maken. Ook de creatie van een meerwaarde is een belangrijk 

streefdoel. Zo hebben we ook een sociaal doel opgenomen in de statuten. Anderzijds bekijken wij 

meerwaarde creëren ook in de letterlijke betekenis. Wij maken immers van water en grondstof een 

volledig nieuw product dat een grote meerwaarde betekent. 

Zelfstandig 

Tomato Masters wil als familiale KMO zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Wij wensen 

onafhankelijk te kunnen optreden in de markt. Dit betekent niet dat we alleen willen blijven staan. 

Samenwerkingsverbanden en partnerschappen juichen we zelfs sterk toe, zolang ze geen invloed 

hebben op de autonomie van Tomato Masters. 

Uiteraard willen we ook onze kennis ten dienst stellen van anderen en de samenleving. Zo is Dirk 

Vlaemyck voorzitter van Welzijnsschakels Nevele en is Johan Vlaemynck bestuurslid van de 

provinciale vakgroep groenteteelt van Boerenbond. 

Tomato Masters wil ook zo onafhankelijk mogelijk zijn van externe hulpbronnen. Zo wekken we zelf 

energie op en voorzien we zelf in het water dat de planten nodig hebben. 

Risicobewust 

Ondernemen is risico nemen. Wij proberen er voor te zorgen dat we de potentiële risico’s zo volledig 

mogelijk kennen, om dan de juiste keuzes te kunnen maken en de juiste voorzorgsmaatregelen te 

kunnen treffen.  

Tomaten kweken is op zich risicovol. Toch is het ook hier mogelijk om zo goed mogelijk voorbereid te 

zijn op mogelijke risico’s. Onze computergestuurde serres monitoren permanent de omstandigheden 

in de serres en sturen bij waar nodig zodat de planten zich maximaal kunnen ontwikkelen. Het 

beheersen van plagen kan het makkelijkst onder controle gehouden worden door gebruik van 

pesticiden en fungiciden. Deze brengen echter op zich veel risico’s mee, waardoor wij opteren om zo 

veel mogelijk preventief te werken, zoals geen bezoekers meer in de serres, en zo veel mogelijk voor 

niet belastende alternatieven te kiezen. 

Voldoening 

Tomato Masters wil als familiale KMO zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Het dragen van de 

gevolgen van die beslissingen, zowel de positieve als de negatieve, geeft ons de voldoening die wij als 

ondernemers zoeken.  

Het geeft ons ook zeer veel voldoening om van nul een bedrijf uit de grond te kunnen stampen dat 

nog generaties kan meegaan. 
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Respect 

Voor werknemers 
Tomato Masters wil een goede werkgever zijn. Om dat te bereiken hebben we respect voor elke 

werknemer, of het nu gaat om vaste  of om tijdelijke arbeidskrachten.  

In de eerste plaats vertaalt dat respect zich in een correcte verloning van alle medewerkers. Elke 

medewerker is een belangrijke schakel in het geheel. Het kan daarom niet zijn dat bepaalde 

medewerkers, inclusief zaakvoerders, substantieel meer verdienen dan andere. Bij Tomato Masters 

is de loonspanning tussen het hoogste inkomen en het laagste inkomen slechts 1,38. 

Respect voor de medewerkers is ook medewerkers ondersteunen in niet werkgebonden zaken als 

daar nood aan zou zijn. Zo hebben we in 2013 al de waarborg voor een huurwoning van een 

medewerker betaald en hebben we een aanzienlijk aantal medewerkers geholpen met het in orde 

brengen van hun administratieve verplichtingen naar de overheden. 

Voor familie 

De familie is de hoeksteen van het bedrijf. Respect voor elkaar is dan ook essentieel.  

Dit respect betekent elkaar naar waarde schatten en elkaars kwaliteiten erkennen. Respect betekent 

ook elkaars keuzes respecteren en elkaar de vrijheid geven om een eigen leven te leiden. 

Voor lokale omgeving 

Respect voor de lokale omgeving vertaalt zich in een aantal verschillende aspecten. 

Tomato Masters is gelegen in Deinze en wil vooral inzetten op lokale tewerkstelling. Bij de opstart 

van het bedrijf hebben we een jobdag georganiseerd met belangrijke lokale actoren. Hier is vrij veel 

respons op gekomen en uiteindelijk werden 56 mensen aangeworven.  

Tomato Masters ligt ook in een gebied waaraan woonzones grenzen. Om het zicht voor de buren te 

verbeteren hebben we rondom het bedrijf een dubbel groenscherm aangeplant. Deze 

groenschermen bestaan uit diverse streekeigen planten om zo ook de biodiversiteit te bevorderen.  

De warmtekrachtkoppeling zit in een afzonderlijk gebouw dat zo goed mogelijk akoestisch geïsoleerd 

werd om geluidsoverlast naar de buren tot een minimum te beperken.  

Zwaar verkeer wordt afgeleid van de woonzones en over een eigen aangelegde weg naar de 

hoofdweg geleid. 

Ook geurhinder naar de buren wordt zo veel mogelijk vermeden, door de container met groenafval 

enkel te vullen met plantmateriaal en niet met bv gemaaid gras en door deze container tijdens de 

warme maanden wekelijks te laten legen. 

Respect voor de lokale omgeving betekent voor ons ook zo veel mogelijk lokaal aankopen. Als er een 

lokale aanbieder van het product bestaat, zal die voorkeur krijgen. Hierdoor wordt 41,61% van alle 

aankopen gedaan bij leveranciers binnen een straal van 20 km. 
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Voor vorige en toekomstige generaties 

Tomato Masters wordt gerund door de derde en vierde generatie tomatenkwekers. Wij tonen 

respect voor de vorige generaties door verder te bouwen aan de weg die zij gelegd hebben. Wij 

geloven er sterk in dat we sneller en sterker kunnen groeien als we de geleerde lessen uit het 

verleden meenemen in de huidige werking. 

Respect voor de toekomstige generaties willen we vooral tonen door ons op te stellen als 

rentmeesters van deze aarde en dus zo goed mogelijk om te springen met hetgeen we gekregen 

hebben om het zo veel mogelijk in dezelfde staat te kunnen doorgeven aan de volgende generaties. 

Het volledige milieubeleid van Tomato Masters is vanuit dit principe opgezet. Van bij de bouw van de 

nieuwe site is rekening gehouden met een zo laag mogelijke impact van het bedrijf op de omgeving 

en op noodzakelijke hulpbronnen. Dit uit zich in volgende aspecten: 

Energie 

Tomato Masters werkt met een warmtekrachtkoppeling voor de opwekking van warmte en 

elektriciteit. Deze installatie draait op hoog calorisch aardgas dat aangevoerd wordt vanuit 

Zeebrugge. Het totale gasverbruik voor 2013 bedraagt 95.000 MWh. In totaal verbruikte Tomato 

Masters 42.000 MWh van de opgewekte warmte en 700 MWh van de opgewekte elektriciteit. Dit 

laatste staat voor 2% van de totale opgewekte elektriciteit.  

De installatie draait met een totaalrendement van 98,5%. (45% elektrisch en 53,5% thermisch). 

Hierdoor  behoort deze warmtekrachtkoppeling tot de meest rendabele WKK-installaties die 

momenteel draaien. 

Water 

De bewatering van de planten gebeurt via druppelinjectie bij de plant zelf. Het overtollige water 

wordt opgevangen en gerecycleerd.  

Al het hemelwater wordt opgevangen in 3 bekkens met een totale capaciteit van 74.000 m³. Er wordt 

ook water gewonnen door de onderbemaling van de bassins, die nodig is door de hoge stand van het 

grondwater (minder dan 1 meter ). 

In 2013 werd in totaal 88.568 m³ water opgevangen en werd 19.094 m³ water opgepompt. 

Het totale waterverbruik bedraagt 770 l/m².  

Buiten hetgeen de planten verbruiken en hetgeen verdampt uit de bekkens is er geen verlies op het 

water. 

Uitstoot 

De voornaamste uitstoot komt van de WKK. De rookgassen die deze uitstoot bevatten stikstofoxiden, 

etheen, CO, CO2, olie en roetdeeltjes.  

De stikstofoxiden wordt omgezet naar luchtstikstof door verneveling van ureum in de hete 

rookgassen met een temperatuur van 400 °C. Deze hete lucht wordt vervolgens afgekoeld tot 37°C. 

De CO en etheen worden omgezet tot CO2 door middel van een oxidatiekatalysator. Deze worden 
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samen met de zuivere CO2 na afkoeling gebruikt in de serre als bladbemesting. De olie- en 

roetdeeltjes blijven hangen in de rookgasreiniger. 

 

Formule Resultaat 

Koolstofmonoxide CO 20,37 g/u 

Stikstofoxiden NO2 572,07 g/u 

Koolwaterstoffen (uitg. methaan) CnH2n+2 1.597,00 g/u 

Methaan CH4 8.239,62 g/u 
Luchtemissies van WKK 

Tomato Masters voorziet geen eigen transport. Maar door de transporteurs van klanten van de 

veiling rechtstreeks bij Tomato Masters te laten laden, wordt een aanzienlijk aantal kilometers van 

en naar de veiling vermeden. 

Nevenstromen 

Al het materiaal dat niet verder gebruikt kan worden, wordt gesorteerd en zo veel mogelijk voor 

recyclage aangeboden. In 2013 hadden we volgende volumes nevenstromen: 

 
Hoeveelheid Verwerking 

Steenwol 805 m³ recyclage 

Plantmateriaal 407,28 ton compostering 

Bladmateriaal 254,86 ton compostering 

Groenmateriaal 25,08 m³ compostering 

Gemengd afval 1,5 m³ verbranding 

Karton 6,14 ton recyclage 

Plastiekfolie 4,76 ton recyclage 

 

Verpakking 

Alle tomaten worden afgeleverd in kartonnen recycleerbare bakken of in plastic bakken van de 

veiling. Voor de rest wordt hier zo min mogelijk bijkomend verpakkingsmateriaal gebruikt.  

Transport 

Transport wordt zo veel mogelijk beperkt. Zo worden alle kartonnen dozen in plano geleverd en ter 

plaatse gevouwen om transport te verminderen. Eén levering van plano karton is goed voor 10 

vrachten opengevouwen dozen om trostomaten in te verkopen 

60 % van de tomaten wordt rechtstreeks door de kopers (exporteurs en grootwarenhuizen) op het 

bedrijf geladen om transporten van en naar de veiling te beperken. De overige 40% wordt wel naar 

veiling Hoogstraten gevoerd en wordt daar verkocht via vraag en aanbod voornamelijk aan 

grootwarenhuizen (Delhaize, Colruyt en GB Carrefour). 

De medewerkers worden zo veel mogelijk aangemoedigd om op een duurzame manier naar het werk 

te komen. Door de eerder beperkte woon – werk afstand van gemiddeld 14,3 km is dit goed mogelijk. 

12 wagens worden gebruikt voor carpooling, drie medewerkers komen met de fiets en voor de 

medewerkers die dit wensen staan er aan het station van Deinze op 4,5 km Bluebikes ter beschikking 

op koste van het bedrijf.  
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GRI 
Dit is het eerste duurzaamheidsverslag van Tomato Masters.  

In het kader van een project van EDUplus, gefinancierd door het ESF agentschap-

Vlaanderen, werd samen met de stakeholders van de tuinbouwsector een MVO 

sectorpaspoort opgemaakt. Dit sectorpaspoort vertrekt vanuit de MVO uitdagingen van de 

tuinbouwsector en koppelt daar de relevante (materiële) aspecten aan waarover door een bedrijf uit 

de tuinbouwsector moet gerapporteerd worden in het kader van het opstellen van een 

duurzaamheidsverslag volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. 

Dit MVO sectorpaspoort vormt de basis waarop wij verder gewerkt hebben om te bepalen of een 

aspect al dan niet materieel is voor Tomato Masters.  Van deze materiële aspecten is vervolgens 

bepaald welke indicatoren daarvan materieel zijn en of de gevraagde informatie beschikbaar is. Dit 

heeft uiteindelijk geleid tot de lijst met materiële aspecten en indicatoren zoals ze ook in de GRI-

inhoudstafel terug te vinden is. 

Een eerste versie van dit verslag werd voorgelegd 

aan een panel van stakeholders van het bedrijf op 

donderdag 5 juni 2014. Dit panel bestond uit 

vertegenwoordigers van de bedrijfsleiding, de 

medewerkers, Boerenbond, ACV, Veiling 

Hoogstraten, Provinciaal Centrum Groenteteelt, 

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, 

Sociaal-Economische Raad van de Regio’s, Omer 

Wattez Stichting en EDUplus. De opmerkingen die tijdens dit overleg geformuleerd werden, zijn 

verwerkt in deze definitieve versie van het verslag. 

Finaal werd dit verslag voorgelegd aan een panel experten ter verificatie of het voldoet aan de G4 

norm voor een core duurzaamheidsverslag van het GRI. 

 
 



Duurzaamheidsverslag 2013
Bijlage G4 Index

SIV Niet-gerapporteerde informatie Reden voor niet-rapportering Uitleg bij niet-rapportering Externe verificatie

G4-1 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-3 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-4 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-5 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-6 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-7 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-8 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-9 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-10 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-11 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-12 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-13 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-14 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-15 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-16 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-17 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-18 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-19 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-20 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-21 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-22 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-23 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-24 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-25 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-26 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-27 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-28 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-29 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-30 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-31 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-32 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-33 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-34 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

G4-56 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING

Paginanummer of link

STRATEGIE EN ANALYSE

p. 3-4 Voorwoord

ORGANIZATIEPROFIEL

p. 12 Ondernemen - Rendabel

p. 7 Mens - Team

100%

p. 5 Over ons

p. 5 Over ons

p. 13 Ondernemen - Risicobewust

p. 5 Over ons

p. 5 Over ons

p. 5 Over ons

p. 5 Over ons

p. 5 Over ons

p. 5 Over ons

p. 17 GRI

p. 17 GRI

Geen

Geen

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

p. 17 GRI

p. 9 Kwaliteit - Ons product -> gecertificeerd

p. 13 Ondernemen - Zelfstandig

MATERIËLE ASPECTEN EN BEPERKINGEN

p. 5 Over ons

p. 17 GRI

G4 Index

ETHIEK EN INTEGRITEIT

p. 6 Familie

p. 5 Over ons

p. 4 Voorwoord

p. 17 GRI

p. 17 GRI

BESTUUR

p. 6 Familie

p. 17 GRI

p. 17 GRI

p. 17 GRI

VERSLAGPROFIEL

p. 5 Over ons

p. 5 Over ons
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Bijlage G4 Index

DMA en 

indicatoren

Niet-gerapporteerde informatie Reden voor niet-rapportering Uitleg bij niet-rapportering Externe verificatie

G4-DMA

G4-EC1

G4-EC2 Niet Niet materieel

G4-EC3 Niet Niet materieel

G4-EC4

G4-DMA

G4-EC5

G4-EC6 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-EC7 Niet Niet materieel

G4-EC8 Niet Niet materieel

G4-DMA

G4-EC9

G4-DMA

G4-EN1

G4-EN2

G4-DMA

G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5 Niet Niet beschikbaar

G4-EN6 Niet Eerste werkingsjaar

G4-EN7 Niet Niet van toepassing

G4-DMA

G4-EN8

G4-EN9

G4-EN10

G4-DMA Niet Niet van toepassing

G4-EN11 Niet Niet van toepassing

G4-EN12 Niet Niet van toepassing

G4-EN13 Niet Niet van toepassing

G4-EN14 Niet Niet van toepassing

p. 12 Ondernemen - Rendabel

Geen

MATERIEEL ASPECT: MARKTAANWEZIGHEID

p. 14 Respect - Voor werknemers

Paginanummer of link

SPECIFIEKE INFORMATIEVOORZIENING

CATEGORIE: ECONOMISCH

MATERIEEL ASPECT: ECONOMISCHE PRESTATIES

p. 12 Ondernemen - Rendabel

MATERIEEL ASPECT: AANKOOPBELEID

p. 14 Respect - Voor lokale omgeving

p. 14 Respect - Voor lokale omgeving
CATEGORIE: ECOLOGISCH

MATERIEEL ASPECT: MATERIALEN

p. 5 Over ons

p. 14 Respect - Voor werknemers

MATERIEEL ASPECT: INDIRECTE ECONOMISCHE GEVOLGEN

MATERIEEL ASPECT: WATER

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 5 Over ons

p. 5 Over ons

MATERIEEL ASPECT: ENERGIE

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

MATERIEEL ASPECT: BIODIVERSITEIT
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Bijlage G4 Index

G4-DMA

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17 Niet Niet beschikbaar

G4-EN18 Niet Niet beschikbaar

G4-EN19 Niet Eerste werkingsjaar

G4-EN20

G4-EN21

G4-DMA

G4-EN22 Niet Niet materieel

G4-EN23

G4-EN24 Niet Niet van toepassing

G4-EN25 Niet Niet van toepassing

G4-EN26 Niet Niet van toepassing

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-EN27 Niet Niet materieel
G4-EN28 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet van toepassing

G4-EN29 Niet Niet van toepassing

G4-DMA

G4-EN30

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-EN31 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-EN32 Niet Niet materieel

G4-EN33 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-EN34 Niet Niet materieel

MATERIEEL ASPECT: UITSTOOT

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 16 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 16 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

Geen

p. 15 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

MATERIEEL ASPECT: AFVALWATER EN -STOFFEN

MATERIEEL ASPECT: TRANSPORT

p. 16 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

p. 16 Respect - Voor vorige en toekomstige generaties

MATERIEEL ASPECT: ALGEMEEN

MATERIEEL ASPECT: PRODUCTEN EN DIENSTEN

MATERIEEL ASPECT: NALEVING

MATERIEEL ASPECT: ECOLOGISCHE LEVERANCIERSBEOORDELING

MATERIEEL ASPECT: ECOLOGISCHE KLACHTENBEHANDELING

3 van 6



Duurzaamheidsverslag 2013
Bijlage G4 Index

G4-DMA

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-LA4 Niet Niet materieel

G4-DMA

G4-LA5 Niet Niet materieel

G4-LA6

G4-LA7 Niet Niet van toepassing

G4-LA8 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet beschikbaar

G4-LA9 Niet Niet beschikbaar

G4-LA10 Niet Niet beschikbaar

G4-LA11 Niet Niet beschikbaar

G4-DMA

G4-LA12

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-LA13 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-LA14 Niet Niet materieel

G4-LA15 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-LA16 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR1 Niet Niet materieel

G4-HR2 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR3 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR4 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR5 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR6 Niet Niet materieel

CATEGORIE: SOCIAAL

SUB-CATEGORIE: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN WAARDIG WERK

MATERIEEL ASPECT: TEWERKSTELLING

p. 7 Mens - Team

MATERIEEL ASPECT: GEZONDHEID EN VEILIGHEID

p. 8 Mens - Evenwicht met sociale

p. 8 Mens - Evenwicht met sociale

p. 7 Mens - Team

Geen

MATERIEEL ASPECT: WERKNEMER / WERKGEVER RELATIE

p. 7 Mens - Team

p. 7 Mens - Team

MATERIEEL ASPECT: GELIJKE BELONING VOOR VROUWEN EN MANNEN

MATERIEEL ASPECT: LEVERANCIERSBEOORDELING OP ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

MATERIEEL ASPECT: TRAINING EN OPLEIDING

MATERIEEL ASPECT: DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN

SUB-CATEGORIE: MENSENRECHTEN

MATERIEEL ASPECT: INVESTERINGEN

MATERIEEL ASPECT: NON-DISCRIMINATIE

MATERIEEL ASPECT: KLACHTENBEHANDELING VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

MATERIEEL ASPECT: GEDWONGEN OF VERPLICHTE ARBEID

MATERIEEL ASPECT: VRIJHEID VAN VERENIGING EN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

MATERIEEL ASPECT: KINDERARBEID
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G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR7 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR8 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR9 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR10 Niet Niet materieel

G4-HR11 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-HR12 Niet Niet materieel

G4-DMA

G4-SO1

G4-SO2

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-SO3 Niet Niet materieel

G4-SO4 Niet Niet materieel

G4-SO5 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet van toepassing

G4-SO6 Niet Niet van toepassing

G4-DMA Niet Niet van toepassing

G4-SO7 Niet Niet van toepassing

G4-DMA Niet Niet van toepassing

G4-SO8 Niet Niet van toepassing

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-SO9 Niet Niet materieel

G4-SO10 Niet Niet materieel

G4-DMA Niet Niet materieel

G4-SO11 Niet Niet materieel

MATERIEEL ASPECT: BEVEILIGING

MATERIEEL ASPECT: LEVERANCIERSBEOORDELING OP MENSENRECHTEN

MATERIEEL ASPECT: RECHTEN VAN DE INHEEMSE BEVOLKING

MATERIEEL ASPECT: BEOORDELING

p. 14 Respect - Voor lokale omgeving

p. 14 Respect - Voor lokale omgeving

MATERIEEL ASPECT: ANTI-CORRUPTIE

MATERIEEL ASPECT: KLACHTENBEHANDELING VOOR MENSENRECHTEN

SUB-CATEGORIE: SAMENLEVING

MATERIEEL ASPECT: LOKALE GEMEENSCHAP

p. 14 Respect - Voor lokale omgeving

MATERIEEL ASPECT: NALEVING

MATERIEEL ASPECT: LEVERANCIERSBEOORDELING OP IMPACT OP DE SAMENLEVING

MATERIEEL ASPECT: PUBLIEK BELEID

MATERIEEL ASPECT: ANTI-COMPETITIEF GEDRAG

MATERIEEL ASPECT: KLACHTENBEHANDELING VOOR IMPACT OP DE SAMENLEVING
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Bijlage G4 Index

G4-DMA

G4-PR1
G4-PR2 Niet Niet van toepassing

G4-DMA

G4-PR3

G4-PR4 Niet Niet van toepassing
G4-PR5 Niet Niet beschikbaar

G4-DMA Niet Niet van toepassing

G4-PR6 Niet Niet van toepassing
G4-PR7 Niet Niet van toepassing

G4-DMA Niet Niet van toepassing
G4-PR8 Niet Niet van toepassing

G4-DMA Niet Niet van toepassing

G4-PR9 Niet Niet van toepassing

MATERIEEL ASPECT: GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE CONSUMENT

p. 9 Kwaliteit - Ons product -> gecertificeerd

p. 9 Kwaliteit - Ons product -> gecertificeerd

MATERIEEL ASPECT: ETIKETTERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

p. 9 Kwaliteit - Veilig voor de consument

MATERIEEL ASPECT: MARKETING

MATERIEEL ASPECT: PRIVACY VAN KLANTEN

p. 9 Kwaliteit - Veilig voor de consument

MATERIEEL ASPECT: NALEVING

SUB-CATEGORIE: PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID
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