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Verslag van de onafhankelijk auditor inzake het beperkte nazicht van de 
geselecteerde duurzaamheidsindicatoren gepubliceerd in het 

Duurzaamheidsverslag 2019 van essenscia. 

Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de opdrachtbrief dd. 21 januari 2019, waarbij we werden 

aangesteld om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren op de geselecteerde duurzaamheidsindicatoren 

gepubliceerd in het Duurzaamheidsverslag 2019 van essenscia (Nederlandstalige versie).  

Als onafhankelijke auditor, hebben we ingevolge uw opdracht onze beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd 

gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot een selectie van 

duurzaamheidsindicatoren aangeduid met een symbool  en zoals gedetailleerd in Appendix 1, (“de Gegevens”) 

gepubliceerd in het Duurzaamheidsverslag 2019 van essenscia (Nederlandstalige versie).  

essenscia rapporteert conform de richtlijnen van het “Global Reporting Initiative” (GRI). Het 

Duurzaamheidsverslag 2019 uitgegeven door essenscia wordt gepubliceerd volgens de laatst beschikbare versie 

van juni 2018. De gegevens in het rapport zijn gedefinieerd volgens het niveau van het “Global Reporting 

Initiative” (GRI) – “Core”. 

De draagwijdte van onze werkzaamheden is beperkt tot de Gegevens aangeduid met een symbool  en zoals 

gedetailleerd in Appendix 1. De onderstaande verklaring is bijgevolg enkel van toepassing op deze Gegevens. De 

overige indicatoren en informatie opgenomen in het verslag zijn geen onderdeel van deze beoordelingsopdracht. 

Verder verstrekken wij geen zekerheid bij de haalbaarheid van de in het verslag opgenomen toekomstgerichte 

informatie zoals doelstellingen, verwachtingen en ambities van essenscia. 

 

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur 

De raad van bestuur van essenscia is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de informatie en gegevens in 

het Duurzaamheidsverslag 2019 in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

Verder is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de gerapporteerde inspanningen en resultaten op het gebied 

van duurzaamheid, de voorbereiding van de Gegevens, en het toepassen van de GRI Standards van het “Global 

Reporting Initiative”. 

Deze verantwoordelijkheid omvat het kiezen en toepassen van gepaste meetmethoden ter voorbereiding van de 

Gegevens, de betrouwbaarheid van de onderliggende informatie en het gebruik van assumpties en redelijke 

schattingen. Daarenboven omvat de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ook het ontwerpen, invoeren 

en in stand houden van een intern beheersingssysteem en procedures relevant voor het opmaken van de 

Gegevens. 

 

Aard en omvang van de opdracht 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de International Standard on Assurance 

Engagements, ISAE 3000 "Andere assurance-opdrachten dan audits of beoordelingen van historische informatie" 

om te beoordelen of de Gegevens voorbereid werden in lijn met de GRI Standards. 

Onze belangrijkste beoordelingswerkzaamheden bestonden uit:  

 Het evalueren en testen van de opzet en de werking van de systemen en methoden gebruikt voor het 

verzamelen en verwerken van de Gegevens, de classificatie, consolidatie en validatie van deze Gegevens 

en het inschatten van de Gegevens zoals vermeld in het Document; 

 Het afnemen van interviews met verantwoordelijke personen; 

 Het onderzoeken op steekproefbasis van interne en externe informatiebronnen om de betrouwbaarheid 

van de Gegevens te toetsen en het uitvoeren van controles op de consolidatie van deze Gegevens. 
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De reikwijdte van een beperkt nazicht is aanzienlijk geringer. Daarom stelt het beperkt nazicht ons niet in staat 

redelijke zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die 

naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.  

 

Verklaring  

Op basis van ons beperkte nazicht, zoals beschreven in dit rapport en in Appendix 1, kwamen er geen elementen 

of feiten aan het licht welke ons doen geloven dat de Gegevens opgenomen in het Duurzaamheidsverslag 2019 

van essenscia (Nederlandstalige versie) niet in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld werden 

volgens de GRI Standards.  

Zaventem, 29 januari 2020 

De onafhankelijke auditor 

 

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA 

Vertegenwoordigd door Pierre-Hugues Bonnefoy 
 
Appendix 1: Overzicht indicatoren in scope 
  



essenscia 

Verslag van de onafhankelijke auditor inzake het beperkte nazicht van de geselecteerde duurzaamheidsindicatoren gepubliceerd in het 

Duurzaamheidsverslag 2019 van essenscia. 

3 

 

Appendix 1: Overzicht indicatoren in scope 
 

GRI 
Disclosure 

Indicator Geauditeerde waarde 

Mensen 

GRI 102-8 Tewerkstelling (aantal jobs) 

Totaal aantal directe jobs 
89.653 (2016) 
90.728 (2017) 

GRI 405-1 Diversiteit (percentage) 

Vrouwen in de chemie, kunststoffen & life sciences 
industrie 

28,1% (2016) 
28,2% (2017) 

Vrouwen in de verwerkende industrie 
23,0% (2016) 
23,0% (2017) 

GRI 405-1 Hoogopgeleide en gespecialiseerde werknemers (percentage) 

Universiteit 
17% (Chemie, kunststoffen en life sciences industrie - 2017) 

10% (Verwerkende industrie - 2017) 

Hogeschool  
25% (Chemie, kunststoffen en life sciences industrie - 2017) 

16% (Verwerkende industrie - 2017) 

Secundair onderwijs  
49% (Chemie, kunststoffen en life sciences industrie - 2017) 

58% (Verwerkende industrie - 2017) 

Basisonderwijs 
9% (Chemie, kunststoffen en life sciences industrie - 2017) 

16% (Verwerkende industrie - 2017) 

GRI 404-1 Werknemers training en opleiding (percentage) 

Deelname aan formele trainingen 
63% (2016) 
62% (2017) 

GRI 405-1 Leeftijdspiramide (aantal jobs per leeftijdsgroep) 

-25  3.161 (2018) 

25-29  8.916 (2018) 

30-34  10.579 (2018) 

35-39  12.441 (2018) 

40-44  12.880 (2018) 

45-49  14.203 (2018) 

50-54  15.104 (2018) 

55-59  11.166 (2018) 

60+  3.495 (2018) 

GRI 403-9 Arbeidsongevallen (aantal gevallen per miljoen uur) 

Chemie, kunststoffen en life sciences industrie 
10,00 (2016) 
9,00 (2017) 

Verwerkende industrie  
16,55 (2016) 
16,16 (2017) 

Privé sector 
17,43 (2016) 
16,59 (2017) 

GRI 403-5 Compliance-trainingen (aantal uren) 

Totaal aantal trainingsuren 11.198 (2018) 

Planeet 

GRI 302-1 Energieverbruik (percentage) 

Electriciteit 59% (2017) 

Aardgas 35% (2017) 

Stoom 5% (2017) 

Vloeibare brandstoffen 1% (2017) 

Steenkool 0% (2017) 

GRI 302-3 Energie-efficiëntie 

Energieverbruik (PJ) 213 (2017) 

Productie-index (1990 = 100) 313 (2017) 

Specifieke index energieproductie (per gewogen 
productvolume, 1990 = 100) 

43,9 (2017) 

GRI 305-1 Broeikasgasemissies 

Broeikasgasemissies (in kton CO2e) 10.151 (2017) 

Productie-index (1990 = 100) 313 (2017) 

Specifieke index broeikasgasemissie (per gewogen 
productvolume, 1990 = 100) 

20 (2017) 
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GRI 301-1 Grondstoffenefficiëntie 

Fossiele grondstoffen gebruikt als grondstof (M TOE) 
6,2 (2016) 
6,5 (2017) 

Productie-index (2007 = 100) 
125 (2016) 
130 (2017) 

Specifieke index voor het gebruik van fossiele 
grondstoffen als grondstof (per gewogen 
productvolume, 2007 = 100) 

89 (2016) 
89 (2017) 

GRI 305-7 Verzurende emissies 

Verzurende gasemissies NOx, SOx, NH3 (million 
Aeq) 

276 (2016) 
289 (2017) 

Productie-index (2001 = 100) 
177 (2016) 
185 (2017) 

Specifieke index verzurende gasemissies NOx, SOx, 
NH3 (per gewogen productvolume, 2001 = 100) 

23,5 (2016) 
23,6 (2017) 

GRI 303-3 Watergebruik 

Grondwater (million m³) 
15,3 (2016) 
14,2 (2017) 

Drinkwater (million m³) 
53,3 (2016) 
54,1 (2017) 

Specifieke index voor het gebruik van drinkwater 
(per gewogen productvolume, 2007 = 100) 

68,5 (2016) 
65,5 (2017) 

GRI 306-1 Waterkwaliteit  

Chemische zuurstofvraag (ton O2) 
6.087 (2016) 
6.039 (2017) 

Productie-index (2001 = 100) 
177 (2016) 
185 (2017) 

Specifieke CZV index (per gewogen productvolume, 
2001 = 100) 

32,8 (2016) 
31,3 (2017) 

GRI 306-2 Industrieel afval 

Industrial afval (kiloton) 
822 (2016) 
948 (2017) 

Productie-index (2001 = 100) 
177 (2016) 
185 (2017) 

Specifieke afval productie-index (per gewogen 
productvolume, 2001 = 100)  

30,9 (2016) 
34,2 (2017) 

GRI 301-3 Industriële verpakkingsafval 

Herbruikbare verpakkingen (ton) 
96.128 (2016) 
95.260 (2017) 

Eenmalige verpakking (ton) 
65.380 (2016) 
69.161 (2017) 

Productie-index (2007 = 100) 
124,8 (2016) 
129,9 (2017) 

Specifieke index voor industriële verpakkingsafval 
(per gewogen productvolume, 2007 = 100)  

80,8 (2016) 
79,0 (2017) 

Welvaart 

GRI 201-1 Handelsbalans (billion EUR) 

Chemie, kunststoffen en life sciences industrie 
23,8 (2017) 
25,0 (2018) 

Alle producten 
19,1 (2017) 
13,7 (2018) 

GRI 203-1 Investeringen 

Investeringen (million EUR) 
2.251 (2017) 
2.112 (2018) 

Investeringen in % van omzet  
3,4% (2017) 
3,2% (2018) 

N/A Totale O&O uitgaven (million EUR) 

Intramurale O&O 
2.453 (2016) 
2.704 (2017) 

Extramurale O&O 
1.514 (2016) 
1.552 (2017) 

 


