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Duurzaam ondernemen bij Mowi Belgium
Hoe geven wij bij Mowi Belgium gestalte aan 
duurzaam ondernemen?
Duurzaam ondernemen zit ons in het bloed: noblesse oblige. 
De aard van ons product zorgt ervoor dat we in alle aspecten 
van ons ondernemen duurzaamheid centraal stellen. 
In 2019, 2020 en 2021 heeft Mowi Belgium het VOKA Charter 
Duurzaam Ondernemen ontvangen. Een jaaractieplan waarop 
het VCDO charter wordt toegekend moet minstens 10 acties 
bevatten binnen 4 van de 5 P’s om een bijdrage te leveren aan 
de SDG’s1. Aangezien Mowi Belgium drie jaar op rij het VOKA 
Charter Duurzaam Ondernemen behaalde en acties voor alle 
17 SDG’s heeft voltooid, heeft het ook het internationaal erken-
de UNITAR SDG Pioneer certificaat ontvangen in 2021. De 17 
SDG’s zijn ondergebracht in 5 categorieën die invloed hebben 
op een duurzaam beleid namelijk de 5 P’s: Planet, People, 
Prosperity, Peace en Partnership.
Mowi Belgium mocht ook de Award voor Duurzame Held 2021 
ontvangen van Stad Brugge. Deze award wordt uitgereikt aan 
bedrijven die uitblinken in hun duurzame aanpak en een
inspirerend voorbeeld zijn voor de stad.

1 https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/naar_een_mondiale_en_solidaire_samenleving/leefmilieu/sdg

Duurzaam energiebeheer
Mowi Belgium volgt de doelstellingen van de Mowi groep in een ac-
tieplan om de totale broeikasgasemissie met 35% tegen 2030 en 72% 
tegen 2050 te verminderen.
Voor Mowi Belgium houdt dit in:
• Reductieprogramma voor elektriciteitsverbruik door LED verlichting
• Installatie luchtgordijnen op alle toegangen van de diepvriescel 
• Toepassing van geavanceerde tools voor een efficiëntere productie-

planning
• Energie-audits op bv. koelinstallaties
• Compressed air control: actieve detectie van eventuele lekken in het 

persluchtsysteem van de site
• Implementatie van energie-monitoring

Duurzaam waterbeheer
Mowi Belgium streeft naar een duurzaam waterbeheer. 
Enkele voorbeelden van acties zijn:
• Evenwichtig gebruik van boorputwater en leidingwater
• Filteren van afvalwater op ontgraatlijn en recuperatie na dooien van 

gebruikt ijs
• Onderzoek tot recuperatie van water van portioneermachines
• Onderzoek naar een methodiek om visafval te verwijderen uit het 

gebruikt ijs
• Opstart onderzoek naar waterzuiveringsinstallatie (biologisch, fysico-

chemisch)
• Gebruik van hemelwater voor sanitaire voorzieningen
• Gesloten koelcircuits op MAP-verpakkingsmachines, met actieve 

recuperatie van de vrijgekomen calorieën
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Duurzame en verantwoorde producten
Bij de sourcing en aankoop van onze producten kiezen wij zoveel 
mogelijk voor producten die voldoen aan internationaal erkende 
certificeringsschema’s voor verantwoorde, duurzame vangst en productie, 
zoals: ASC, MSC, biologisch, GLOBALG.A.P., RSPO. Verder zorgern we 
voor duurzame producten binnen ons bedrijf, zoals Fairtrade koffie en 
chocolade.

Afvalreductie
Bij Mowi hebben we een bedrijfsbeleid ontwikkeld voor het beheer van alle afval-
stromen. Ons beleid is gericht op alles wat apart gesorteerd kan worden ook zo te 
organiseren en altijd met het oog op circulariteit. Bij Mowi moedigt initiatieven van 
werknemers en de gemeenschap aan om plastic afval en zwerfvuil uit het milieu te 
verwijderen. Vanaf 2018 organiseert Mowi jaarlijks de Global Cleanup Day waaraan 
collega’s wereldwijd deelnemen en hun omgeving ontdoen van plastic en ander zwerf-
vuil. Mowi Belgium heeft een eigen afvalreductieprogramma zowel voor verpakkingen 
als grondstoffen.  
 Dit omvat onder meer:
• Gebruik van herbruikbare bekers i.p.v. plastic wegwerpbekers
• Gewichtsreductie van de MAP-schalen: 20% sinds 2015, resulterend in een 

besparing van 126 ton plastic per jaar, gevolgd door een tweede reductie sinds 
2018 die een jaarlijkse besparing van nog eens 96 ton plastic oplevert.

• Maximaal gebruik van herbruikbare secundaire verpakking
• Volledige recuperatie van alle EPS-afval
• Recycleerbare en milieuvriendelijke verpakkingen:

- volledig recycleerbaar karton
- kleiner formaat verpakking, minder afval
- duurzaam alternatief voor plastic en polystyreen kratten

• Aparte sortering van de etiketdragers
• Onderzoek naar aparte sortering van besmeurde plastics met reductie van restafval 

met 30%
• Vermindering van restafval tot 25kg/ton geproduceerd product in 2021 (38kg/ton in 

2016)
• Volledige recuperatie van organisch afval en duurzame valorisatie van alle rest- 

producten van de visverwerking
• Ontwikkeling van innovatieve producten met grondstofafval met focus op circulariteit

Emissiebeleid
• Voldoen aan streng gecontroleerde lozingsnormen
• Actieve inspanningen om de kunstlichtemissie te minimaliseren
• Maximale extractie van organisch materiaal door filtering van ons afvalwater

Transportbeleid
• Keuze voor een logistiek platform die de stromen van  diverse producenten 

combineren
• Actief beleid tegen lege trucks op de weg

www.asc-aqua.org           www.msc.org             ec.europa.eu/info        www.globalgap.org     www.rspo.org
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Streven naar welvaart door financiële gezondheid
Alleen een financieel gezonde onderneming kan blijven investeren in 
duurzaam ondernemen. Het voortbestaan van ons bedrijf is gestoeld op 
ons vermogen onze klanten toegevoegde waarde te bieden in de vorm 
van gezonde, lekkere en voedzame vis- en seafood-producten, die op een 
kostenefficiënte en duurzame manier zijn geproduceerd. Dat stelt ons in 
staat verantwoord om te gaan met mens, dier, natuur en milieu alsook de 
wensen en behoeften in de maatschappij te respecteren.
• Palletisatierobot
• 5S
• Samenwerkingen met lokale besturen en belangengroepen

Veilig en betekenisvol werk
De belangrijkste waarde van onze onderneming wordt gevormd door 
onze mensen. Daarom hechten wij veel belang aan de gezondheid en het 
welzijn van onze medewerkers en investeren wij voortdurend in vorming en 
ontwikkeling en in alle middelen die noodzakelijk zijn voor een veilige en 
leefbare werkomgeving. Zo zorgen wij voor veilig en betekenisvol werk.
• Mensura welzijnsaudit: audit van de Codex Wet Welzijn op het werk 

door een onafhankelijke, externe partij als basis voor een nieuw Globaal 
Preventie Plan 

• In het kader van CAO104 hebben wij met de sociale partners een beleid 
onderschreven dat gericht is op flexibel en werkbaar werk

• Een actief CPBW houdt als intern controleorgaan toezicht op ons beleid
• Binnen Mowi is er een policy “diversiteit en inclusie” waarbij het bedrijf 

ervoor wil zorgen dat elke medewerker aanvaard wordt zoals hij of zij is 
en gelijke kansen krijgt; Mowi beschouwt diversiteit als verrijking

• Mowi Belgium biedt interne en externe opleidingen aan aan hun 
personeel, alsook aangepast opleidingen voor anderstaligen 

• Wij onderschrijven de waarden van het Business Social Compliance 
Initiative (BSCI); aantoonbare sociale verantwoordelijkheid is dan ook een 
belangrijke eis die wij stellen aan onze leveranciers

• Mowi Belgium streeft een zo goed mogelijk communicatiebeleid na
• Alle medewerkers en externe partners dienen Mowi’s Code of Conduct te 

volgen om ethisch handelen te garanderen
• Mowi Belgium onderneemt “Community Engagement”-activiteiten zoals 

samenwerking met voedselbanken en met maatwerkbedrijven waardoor 
het maatschappelijke organisaties wil ondersteunen om de kwaliteit van 
leven te verbeteren

• Participatieve aanpak van alle verbeteringsprojecten met een 
doorgedreven stakeholderanalyse

• Optimalisatie projecten voor de verbetering van ergonomie
• Fietslease
• Optimalisatie van onthaalbeleid met jobcoaching en Extented Reality


