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‘(RE-)BUILDING  THE FUTURE’  
MVO thema’s Belgie 

Context 

ROCKWOOL Benelux is een onderdeel van de internationale ROCKWOOL Group en richt zich primair op 
de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt. Enkele specifieke producten worden ook in andere 
Europese landen of zelfs daarbuiten afgezet. In de Benelux heeft ROCKWOOL één productie locatie in 
Wijnegem (België) en één in Roermond (Nederland). In Wijnegem worden metalen ophangsystemen 
geproduceerd, waarin de plafondtegels van ROCKFON worden geplaatst. In Roermond wordt rotswol 
geproduceerd in de grootste rotswolfabriek ter wereld, deze fabriek is strategisch gelegen om zowel de 
Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt te kunnen bedienen. De gerapporteerde milieugegevens 
in het 2014 MVO-verslag hebben betrekking op de prestaties van de locatie in Roermond. Het overgrote 
deel van het personeelsbestand is werkzaam in Roermond. Daarnaast zijn in België 31 medewerkers 
werkzaam voor ROCKWOOL.  

ROCKWOOL rapporteert jaarlijks over haar prestaties in een MVO-jaarverslag dat primair gericht is op 
haar afzetmarkt in de Benelux. Derhalve wordt het verslag in het Frans, Nederlands en Engels 
uitgegeven. De Franse versie is eind september gereed.  

Stakeholderdialoog 

ROCKWOOL is in dialoog getreden met haar stakeholders om de strategie, ambities en opzet van het 
MVO verslag te toetsen. De stakeholders waaraan we medewerking gevraagd hebben, zijn afkomstig uit 
onze belangrijkste afzetmarkten, waaronder België en Nederland.   

Energie-efficientie 

Eén van de grootste productielocaties voor ROCKFON bevindt zich in Wijnegem. Hier is in hernieuwbare 
energie geïnvesteerd in de vorm van 7.000 zonnepanelen. In 2014 is 1.317.269 kWh geproduceerd 
waarvan wij zelf 671.278 kWh voor onze productie gebruikt hebben. De rest leveren we terug aan het 
net. 

Onze kennis delen 

In 2014 zijn in totaal vier ROCKWOOL Forums georganiseerd. In de Forums treden wij in dialoog met 
onze klanten en zetten wij in op het uitwisselen van ervaringen en kennis. In 2014 hebben er twee 
bijeenkomsten plaatsgevonden in België, te weten in Ranst en Gent.  

 

 

 

         

 
 



 

Belgische samenwerkingsverbanden 

Sabine Denis van The Shift heeft samen met Willen Lageweg van MVO Nederland de eerste exemplaren 
van het MVO verslag 2014 in ontvangst genomen. Naast The Shift heeft ROCKWOOL tal van 
samenwerkingsverbanden met andere Belgische stakeholders: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 reductie in logistiek 

LZV’s (langere en zwaardere vrachtwagens) zijn in België nog niet toegestaan. Als deze vrachtwagens 
worden toegelaten zou dit enorme kosten en CO2-uitstoot besparen, hetgeen zowel ROCKWOOL als het 
milieu ten goede komt. Dit heeft nu onze aandacht. Er zijn in dit kader al voorstellen ingediend bij de 
betreffende commissies en overheidsinstanties in België. 
 
Bescherming tegen geluidsoverlast 

De maatschappelijke kosten voor geluidshinder heeft ROCKWOOL berekend door extrapolatie van de 
Nederlandse cijfers. Dit leidt tot maatschappelijke kosten voor België van zo’n € 1,7 miljard. Deze kosten 
voor de samenleving zijn berekend op basis van DALY’s (Disability Adjusted life-year). Zo kunnen de 
kosten voor de samenleving in verband met bepaalde gebeurtenissen in een geldswaarde worden 
uitgedrukt. Wij gaan hier uitgebreid op in ons MVO-jaarverslag. 
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Beschermen van leven en eigendom 

Voor een goed brandveiligheidsbeleid zijn actuele statistieken onmisbaar, maar sinds 2005 houdt de 
Belgische federale overheid geen statistieken meer bij over branden en het aantal slachtoffers daarvan. 
Het aantal slachtoffers in België ligt op 69. Van deze dodelijke slachtoffers in 2014 waren er 27 ouder 
dan 60. Er raakten 32 mensen zwaar gewond, maar er zijn geen statistieken beschikbaar over hoe veel 
slachtoffers achteraf nog aan hun verwondingen zijn overleden. Extrapolatie van de Nederlandse cijfers 
leidt tot maatschappelijke kosten door branden in België van ca. € 80 miljoen. ROCKWOOL werkt actief 
samen met FOD Binnenlandse Zaken Brandpreventie  om de noodzakelijke statistieken betreffende 
woningbranden zichtbaar te maken zodanig dat er een beleid kan gevoerd worden waarbij de bewoners 
beschermd worden. 
 
 
 
 

 

         

 
 


