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Dutch Standard based on GRI  
April 2022 

  
GRI 102: Algemene toelichting  

 
Universele 

Standaarden 
 

102 Algemene toelichtingen 2022  

1 Organisatieprofiel  

102-1 Naam van de organisatie Bollenbeton BV 

102-2 Activiteiten, merken, producenten en diensten Producent van betonmortel voor de bouw 

102-3 Locatie hoofdkantoor van de organisatie Achter de Watertoren 9a te Hillegom 

102-4 Landen waar de organisatie actief is Nederland 

102-5 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Bollenbeton BV is onderdeel van Bollenbeton Holding BV 

102-6 Afzetmarkten Nederland 

102-7 Omvang van de organisatie 18 medewerkers 

102-8 Informatie over personeelsbestand en andere 
medewerkers 

Zie periodieke managementsysteem 

102-9 Beschrijving van de keten 

Voor betonmortel worden toeslagmaterialen, cementen en 
vulstoffen ingekocht bij derden. Deze worden in de fabriek 
gemengd tot betonmortel welke op bouwprojecten wordt 
geleverd  

102-10 Significante veranderingen voor de organisatie en 
de keten 

N.v.t. 

102-11 Toelichting over de toepassing van het 
voorzorgsprincipe 

N.v.t. 

102-12 Externe initiatieven AW Grondstoffen verwerking betonpuin tot recycling granulaat & 
Circulair West sourcing betonpuin 

102-13 Lidmaatschap van (branche-)verengingen of 
belangenorganisaties 

N.v.t. 

2 Strategie  

102-14 Verklaring hoogste beslissingsbevoegde Zie KAM systeem 

102-15 Beschrijving belangrijke gevolgen, risico’s en 
mogelijkheden 

De gevolgen, risico’s en mogelijkheden zijn in het jaarlijkse 
bedrijfshandboek van Bollenbeton 

3 Ethiek en Integriteit  

102-16 Waarden, principes en standaarden en 
gedragsnormen 

Zie periodieke managementsysteem 
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102-17 Mechanismen voor het rapporteren van 

problemen in onethisch/onwettelijk gedrag en 
advies in organisatorische integriteit 

De gedragsregels zijn in het bedrijfshandboek van Bollenbeton 
beschreven 

4 Bestuur  

102-18 Bestuursstructuur  Zie Organogram in het KAM systeem 

5 Stakeholder Betrokkenheid  

102-40 Lijst van groepen belanghebbenden Zie leveranciers overzicht in KAM systeem 

102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten Alle medewerkers vallen onder de CAO Mebin 

102-42 Identificeren en selecteren van belanghebbenden De collectieve arbeidsovereenkomst zijn in het bedrijfshandboek 
van Bollenbeton beschreven aan de hand van de CAO Mebin  

102-43 Benadering voor het betrekken van 
belanghebbenden 

De benadering voor het betrekken van belanghebbenden is 
beschreven in het kwaliteitshandboek  

102-44 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken Zie kwaliteitshandboek  

6 Wijze van Rapporteren  

102-45 Operationele structuur van de organisatie Zie Organogram  

102-46 Omschrijven van de inhoud van het rapport en 
afbakening van de aspecten 

Zie periodieke managementsysteem 

102-47 Lijst van materiele aspecten Zie periodieke managementsysteem 

102-48 Herformuleren van eerder verstrekte informatie N.v.t.  

102-49 Veranderingen in verslaglegging N.v.t.  

102-50 Rapportageperiode 2021  

102-51 Datum van meest recente verslag Augustus 2022 

102-52 Verslagleggingscyclus Jaarlijks  

102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of  

de inhoud ervan 

KAM afdeling  

102-54 Claims omtrent het rapporteren in  

overeenstemming met de GRI Standards 

N.v.t. 

102-55 GRI Inhoudsopgave De GRI wordt verder beschreven op de website  

102-56 Externe Assurance Kiwa  
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GRI 103: Management benadering  

Universele 
Standaarden 

 

103 Management benadering  

1 Algemene vereisten voor het rapporteren 
van de managementbenadering 

 

103-1 Toelichting op de materiele aspecten en de 
afbakening 

Zie periodieke managementsysteem 

103-2 De managementbenadering en zijn componenten Zie algemene toelichting 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering MVO team komt maandelijks bijeen om de voortgang te 
monitoren 
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GRI 300: Milieu standaarden 

Universele 
Standaarden 

  

GRI 300 Milieu standaarden  

301 Materialen  

301-1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar 
gewicht of volume. 

Zie monitoringtool 

301-2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat 
uit secundaire grondstoffen. 

Zie monitoringstool 

301-3 Percentage van de gebruikte materialen wat door de 
organisatie zelf is terug gewonnen. 

 N.v.t. 

302 Energie  

302-1 Energieverbruik binnen de organisatie (scope 1 & 2) 

Elektraverbruik in kWh: 269.253 Groene stroom 

Gasverbruik in m3: 2.163 m3 

Brandstofverbruik wagenpark: 

Diesel: 174.167,2 L 

HVO: 655,01 L 

AdBlue: 7729,73 L  

302-2 Energieverbruik buiten de organisatie      (scope 3) Productie grondstoffen: 11.833 tCO2 

Vervoer: 1004,87tCO2 

302-3 Energie intensiteit. Productievolume  

302-4 Energie die is bespaard door besparingen en 
efficiëntieverbeteringen. 

Alle installaties voldoen aan de milieunormen door dat zij de 
laatste technieken bevatten  

302-5 Reducties in energie-eisen/behoeften van producten 
en diensten. N.v.t. 

303 Water  

303-1 Totale wateronttrekking per bron. N.v.t. 
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303-2 
Waterbronnen waarvoor wateronttrekking  

significante gevolgen heeft N.v.t. 

303-3 
Percentage en totaal volume van gerecycled  

en hergebruikt water. 
18.309,41 M3, 100% is gerecycled 

303-4 Water afvoer N.v.t. 

303-5 Water verbruik 18.309,41 M3 

  304 Biodiversiteit  

304-1 

Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, 
gehuurd wordt, beheerd wordt in of grenst aan 
beschermde gebieden en gebieden met een hoge 
biodiversiteitswaarde buiten beschermde 
gebieden 

N.v.t. 

304-2 

Beschrijving van significante gevolgen van 
activiteiten, producten en diensten op de 
biodiversiteit in beschermde gebieden en 
gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde 
buiten beschermde gebieden 

Bollenbeton houdt te allen tijden rekening met de omgeving 
en de natuur. Dit doen wij door een balans te vinden in 
People, Planet en Profit.  

304-3 Beschermde of herstelde Habitats N.v.t. 

304-4 

Aantal op de rode lijst van IUCN vermelde soorten 
en soorten op nationale beschermingslijsten met 
Habitats in gebieden binnen de invloedssfeer van 
bedrijfsactiviteiten, ingedeeld naar hoogte van het 
risico van uitsterven 

N.v.t. 

  305  Emissies  

305-1 Directe broeikasgas emissies (scope 1), naar 
gewicht 812,77 tCO2 

305-2 Indirecte broeikasgas emissies (scope 1), naar 
gewicht 0 tCO2 

305-3 Andere relevante indirecte emissies van 
broeikasgassen (scope 3), naar gewicht. 12837,86 tCO2 

305-4 Broeikasgas emissie intensiteit. Productievolume 

305-5 Initiatieven ter verlaging van de emissie van 
broeikasgassen en gerealiseerde verlaging. 

Aanschaf en gebruik van hybride betonmixers; Alle truckmixers 
zijn voorzien van een euro 6 motor; Chauffeurs worden 
getraind om zo efficiënt mogelijk te rijden door middel van 
cursussen "het nieuwe rijden"; Acquisitie gericht op 
klanten/projecten op zo kort mogelijk transportafstand van de 
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centrale; Transporten worden zo optimaal gepland door middel 
van een transport managementsysteem; daarnaast zijn er nog 
meerder initiatieven te vinden in de duurzaamheidsrapportage 

305-6 Emissie van ozonafbrekende stoffen, naar gewicht. N.v.t. 

305-7 Nox, Sox en andere significante luchtemissies, naar 
type en gewicht. 

Bij Bollenbeton wordt ook Nox uitgestoten. Bij de berekening 
van de footprint wordt dit ook meegerekend 

   

306 Afvalwater en Afvalstoffen  

306-1 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming Er wordt geen afvalwater geloosd 

306-2 Totaalgewicht afval naar type en 
verwijderingsmethode. Er wordt geen afval afgezet 

306-3 Totaal aantal en volume van significante lozingen. Geen 

306-4 
Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, 
geëxporteerde of verwerkt afval dat als gevaarlijk 
geldt 

N.v.t. 

306-5 

Benaming, grootte, beschermingsstatus en 
biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde 
habitats die significante gevolgen ondervinden van 
de waterafvoer en afvloeiing 

N.v.t. 

307 Naleving Milieu wet- en regelgeving  

307-1 Het niet naleven van milieu wet- en regelgeving Geen 

308 Keten Beoordeling op Milieuaspecten  

308-1 
Percentage nieuwe leveranciers/onderdelen van de 
keten dat is beoordeeld aan de hand van 
milieucriteria 

Alle leveranciers worden beoordeeld op milieucriteria zoals de 
transportafstand in de leveranciersbeoordeling. 

308-2 Significante actuele en potentiële negatieve milieu-
impacts in de keten, en genomen maatregelen 

Binnen ons MVO-team wordt nagedacht over verschillende 
manieren over het verlagen van onze footprint. 
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GRI 400: Sociale standaarden 

Universele 
Standaarden 

  

GRI 400 Sociale standaarden  

401 Werkgelegenheid  

401-1 Nieuw personeel en personeelsverloop Uit dienst 3, in dienst 4 

401-2 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet 
beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers 

N.v.t. 

401-3 Ouderschapsverlof 0 

402 Verhouding tussen Werkgever en 
Werknemer 

 

402-1 
Minimale opzegtermijn(en) in verband met 
operationele veranderingen, inclusief of dit wordt 
gespecificeerd in collectieve overeenkomsten. 

Conform CAO Mebin 

403 Gezondheid en Veiligheid  

403-1 
Percentage van het totale personeelsbestand dat 
is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke 
Arbo-commissies van werkgevers en werknemers 

5%  

403-2 
Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en 
verzuimcijfers en het aantal werk gerelateerde 
sterfgevallen, per regio en naar geslacht 

Verzuimpercentage 8%. Cijfer is hoog door 2 langdurig zieken 
(totaal 576 dagen verzuim) 

403-3 Werknemers met een hoog risico of verhoogd 
voorkomen van werk-gerelateerde ziekten 

Geen 

403-4 Afspraken over Arbo-onderwerpen vastgelegd in 
formele overeenkomsten met vakbonden 

CAO Mebin 

404 Opleiding en Onderwijs  

404-1 
Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per 
jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld 
naar werknemerscategorie 

Geschat chauffeur: 7 uur 

Geschat Kantoor, lab, etc.: 7 uur 

404-2 

Programma’s voor competentiemanagement en 
levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid 
van medewerkers garanderen en hen helpen bij 
het afronden van hun loopbaan 

jaarlijkse gesprekscyclus en maatwerk 

404-3 
Percentage medewerkers dat regelmatig wordt 
ingelicht omtrent prestatie- en 
loopbaanontwikkeling 

100% is jaarlijkse gesprekscyclus 

405 Diversiteit en gelijke kansen  

405-1 Samenstelling van bestuurslichamen en 
onderverdeling van medewerkers 

N.v.t. 
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405-2 Verhouding tussen basissalarissen van mannen 

en vrouwen per medewerkerscategorie N.v.t. 

406 Verbod op Discriminatie  

406-1 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de 
getroffen maatregelen 

1 geval gemeld. Betrokkenen direct aangesproken. 

407 Vrijheid van Vereniging en 
Collectieve 
Arbeidsonderhandelingen 

 

407-1 

Activiteiten waarin is vastgesteld dat daarbij een 
aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het 
recht op de uitoefening van de vrijheid van 
vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandelingen, alsmede de 
maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning 
van deze rechten 

Geen 

408 Kinderarbeid  

408-1 

Activiteiten waarin is vastgesteld dat er een 
aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, 
alsmede de maatregelen die zijn getroffen op de 
uitbanning van kinderarbeid 

Geen 

409 Gedwongen of Verplichte Arbeid  

409-1 

Activiteiten waarin is vastgesteld dat er een 
aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen 
of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die 
zijn getroffen gericht op de uitbanning van 
gedwongen of verplichte arbeid 

Geen 

410 Veiligheidsbeleid  

410-1 

Percentage van het beveiligingspersoneel dat 
training heeft gevolgd in het beleid of de 
procedures van de organisatie betreffende 
aspecten van de mensenrechten die relevant zijn 
voor de activiteiten. 

N.v.t. 

411 Rechten van Inheemse Bevolking  

411-1 
Totaal aantal gevallen van overtreding van de 
rechten van de inheemse bevolking, alsmede de 
getroffen maatregelen. 

Geen 

412 Beoordeling Mensenrechten  

412-1 

Totaal aantal en percentage van de activiteiten 
die onderhevig zijn geweest aan een beoordeling 
op mensenrechten, alsmede een 
effectbeoordeling. 

Geen 

412-2 

Totaal aantal uren personeelstraining over beleid 
en procedures betreffende aspecten van 
mensenrechten die relevant zijn voor de 
activiteiten. 

N.v.t. 

412-3 

Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke 
investeringsovereenkomsten waarin clausules 
over mensenrechten zijn opgenomen of waar de 
naleving van de mensenrechten is getoetst. 

Geen 
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413 Gemeenschap  

413-1 

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. 

N.v.t. 

413-2 Activiteiten met significante actuele of potentiële 
negatieve gevolgen voor lokale gemeenschappen. 

Geen 

414 Ketenbeoordeling op 
Mensenrechten en Gemeenschap 
(Sociale Criteria) 

 

414-1 

Percentage nieuwe leveranciers/onderdelen van 
de keten dat is beoordeeld aan de hand van 
criteria op het gebied van mensenrechten en 
gemeenschap. 

Dit is onderdeel van de leveranciersbeoordeling 

414-2 
Significante actuele en potentiele negatieve 
gevolgen in de keten aangaande mensenrechten 
en gemeenschap, en genomen maatregelen. 

Geen 

415 Publiek Beleid  

415-1 
Totale waarde van financiële en in-natura- 
bijdragen aan politieke partijen, politici en 
gerelateerde instellingen per land. 

Geen 

416 Gezondheid en Veiligheid van 
Consumenten 

 

416-1 
Percentage van significante product- en diensten 
categorieën welke zijn beoordeeld voor 
gezondheids- en veiligheidsverbeteringen. 

N.v.t. 

416-2 

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van 
regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
gevolgen voor gezondheid en veiligheid van 
producten en diensten gedurende de levensduur, 
naar type resultaat. 

Geen 

417 Marketing en Labelling/ Etikettering  

417-1 

Type informatie over producten en diensten dat 
verplicht wordt gesteld door procedures en het 
percentage van belangrijke producten en diensten 
die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen 

N.v.t. 

417-2 

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van 
regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
informatie over en etikettering van producten en 
diensten, naar type resultaat 

Geen 

417-3 

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van 
regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
marketingcommunicatie, waaronder reclame, 
promotie en sponsoring, naar type resultaat 

Geen 

418 Privacy van Klanten  

418-1 
Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken 
op de privacy van klanten en het kwijtraken van 
klantgegevens 

Geen 
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419 Sociaaleconomische Naleving  

419-1 

Monetaire waarde van significante boetes als 
gevolg van niet-naleving van wet- en regelgeving 
wat betreft de voorziening en het gebruik van 
producten en diensten 

Geen 

 
 

 


