Jaarverslag

met duurzaamheidsrapportering
5.3.
Actualisatie aandeelhouderschap per einde
2020/21
boekjaar 2020/21
Bekijk het volledige jaarverslag

Bij de start van het boekjaar op 1 april 2020 werd het totale
aandelenkapitaal vertegenwoordigd door 138.432.588 aandelen. Naar
aanleiding van de vernietiging van 2.500.000 eigen aandelen op 8 oktober
2020 en de creatie van 222.372 nieuwe aandelen ter gelegenheid van de op
16 december 2020 notarieel vastgestelde kapitaalverhoging voorbehouden
aan het personeel zijn er op het einde van het boekjaar per 31 maart 2021
in totaal 136.154.960 stemrechtverlenende aandelen.

39%

Free float

61%

Aandeelhouders
in onderling
overleg

Corporate
sustainability

Op basis van de structuur van het aandeelhouderschap naar aanleiding van
bovenvermelde mededeling van akkoord van onderling overleg tussen de
referentie-aandeelhouders per 27/08/2020 en de eigen aandelen in bezit
van de vennootschap per 31/03/2021 is de ons gekende verdeling van het
totaal aantal aandelen op het einde van het boekjaar als volgt:
Aandeelhouders in onderling overleg

Familie Colruyt en Korys vennootschappen (1)
Sofina NV

(2)

Colruyt Group (3)
Free float
TOTAAL

82.916.861
79.166.409
2.382.064
1.368.388

53.238.099
136.154.960

Op basis van de bestaande afspraken zal het akkoord van
onderling overleg tussen de familie Colruyt en aanverwanten en
Colruyt Group enerzijds en Sofina NV anderzijds uiterlijk eind
september 2021 aflopen. Dit laat het akkoord van onderling
overleg tussen de familie Colruyt en aanverwanten onverlet.
De overige aandelen (free float van 39%) zijn in handen van
institutionele of individuele aandeelhouders die, individueel
of in onderling overleg, niet de statutaire drempel van 5%
overschrijden om een transparantiekennisgeving te doen.

(1) Bron: Mededeling akkoord onderling overleg dd. 27/08/2020
(2) Bron: Jaarverslag Sofina, boekjaar 2020
(3) Bron: Status eigen aandelen in bezit van Colruyt Group, dd. 31/03/2021
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Corporate
sustainability
Al meer dan vijftig jaar loopt duurzaamheid als een rode draad door onze activiteiten. Vanuit
een economische impuls willen we ook op maatschappelijk en ecologisch vlak een positief
verschil maken, steeds met oog voor resultaat op lange termijn. En met ambitie, want we
willen een referentiepunt en inspiratiebron zijn voor duurzaam ondernemen in België.
Vanaf dit jaar hangen we onze duurzaamheidsrapportering volledig op aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Vertrekkende vanuit de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, rapporteren we op zeven SDG’s waarvan we geloven
dat we er met onze eigenheid als organisatie de grootste impact op kunnen hebben. Onze
volledige duurzaamheidsrapportering volgt hierna.
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Beëindig honger,
bereik voedselzekerheid
en verbeterde voeding
en promoot duurzame
landbouw

Onze maatschappelijke bijdrage
We streven ernaar om evenwichtige en gezonde
voeding toegankelijker te maken voor iedereen,
in het bijzonder mensen die het (financieel) moeilijker
hebben, en dat het hele jaar door.
Ook met de Belgische landbouwsector willen we
een meerwaarde creëren op sociaal, economisch en
ecologisch vlak. Dat doen we door samenwerkingen op
te zetten waarbij we structureel, efficiënt en respectvol
ondernemen.

Onze aanpak
1. Evenwichtige voeding
toegankelijker maken
Aan tafel in 1-2-3 euro
Evenwichtige en budgetvriendelijke maaltijden
toegankelijk maken voor iedereen, dat is de
opzet van het Colruyt-programma ‘Aan tafel
in 1-2-3 euro’. Kwetsbare gezinnen worden
vrijblijvend geïnformeerd door hun vertrouwde
sociale organisaties zoals het OCMW, Centrum
Algemeen Welzijn of Kind en Gezin. Wie zich
inschrijft, krijgt om de twee weken een Colruytreceptenboekje in de bus. Elk recept kost
maximaal 1, 2 of 3 euro per portie. Sinds 2016
bereikte het programma ruim 7.500 gezinnen in
meer dan 200 gemeenten.
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Voedseldonaties
Onverkochte maar nog perfect eetbare voeding schenken we maximaal en exclusief
aan sociale organisaties zoals de Voedselbanken. In 2020 kwam dat neer op een
recordhoeveelheid van 4.504 ton. Ook onze klanten dragen hun steentje bij: tijdens
de jaarlijkse inzamelactie van Colruyt in juni 2020 schonken ze in totaal 43.692
maaltijden aan de Voedselbanken.
Daarnaast hebben we ook mee onze schouders gezet onder de kerstactie ‘Iedereen
Voedselbank’ waarbij mensen werden aangemoedigd om een extra kerstmaal klaar te
maken voor een alleenstaande of een gezin in de buurt.

aantal
winkels

tonnage
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Aantal winkels die rechtstreeks schenken
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2. Samenwerken met
Belgische landbouwers
In de landbouwsector willen we nieuwe, duurzame samenwerkingsmodellen en partnerships opzetten. Daarbij werken we bij voorkeur
rechtstreeks met de producenten, of met meerdere schakels.
Waar mogelijk en relevant werken we aan de hand van een
transparante prijszetting. Dit unieke model van prijsvorming binnen
een bestaande keten laat landbouwers toe om verder te investeren in
duurzame groei.
Het afgelopen jaar hebben we verder ingezet op het intensifiëren van
onze bestaande samenwerkingen.

RESULTATEN
Nieuwe samenwerkingsmodellen opzetten
• Sinds 2019 loopt er een partnership met het Belgische
zuivelbedrijf Inex en 330 Belgische melkveehouders. De
deelnemende landbouwbedrijven krijgen voor minstens vijf
jaar een stabiele prijs voor hun melkvolume.
• De appelvariëteiten Magic Star en de Coryphée werden
speciaal voor Colruyt Group ontwikkeld in samenwerking
met drie Belgische fruittelers. We bieden de telers
een afzetgarantie aan, voorzien een correcte prijs en
ondersteunen hen om een rendabele teelt uit te bouwen.
Bovendien reduceren we het voedselverlies door afgekeurde
oogst te verwerken tot nevenproducten zoals appelsap, –cake
of –sorbet.
• Voor ons rundvlees werken we samen met drie officieel
erkende producentenorganisaties, gespecialiseerd in het
Belgische witblauwe ras. De garantie dat we een vast aantal
dieren afnemen, levert de rundveehouders meer stabiliteit en
financiële zekerheid op.
• Er loopt een unieke en directe samenwerking met
zestien aardappeltelers. Het doel is om telers meer
inkomensstabiliteit te bieden en hen minder afhankelijk te
maken van prijsschommelingen.
• Voor onze biogroenten slaan we al jaren de handen in elkaar
met vzw De Lochting, een maatwerkbedrijf en bio-boerderij
uit Roeselare. In 2021 legden we duidelijke ambities vast,
zoals een duurzaam grondgebruik en teeltbeleid, en een
duurzaam water- en emissiebeheer. Ons doel: samen
maximale meerwaarde realiseren voor mens en milieu.
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Verzeker een
goede gezondheid
en promoot welzijn
voor alle leeftijden

Onze aanpak

Onze maatschappelijke bijdrage

1. Evenwichtige voeding

Binnen Colruyt Group zetten we sterk in op gezondheid.
Dat doen we vanuit drie dimensies: persoonlijk
welbevinden op lichamelijk, mentaal én sociaal
vlak. Onze ambitie is om hierin een voortrekkersrol
te spelen en mee het maatschappelijk draagvlak
rond gezondheid te versterken. Als retailer hebben
we bovendien een maatschappelijke rol om een
gezonde levensstijl te promoten bij onze klanten en
medewerkers en hen te activeren om bewustere keuzes
te maken.

Om consumenten gezondere keuzes te helpen maken, werken we continu aan de
nutritionele samenstelling van onze eigenmerkproducten. We willen klanten
voorzien van een gepast en evenwichtig aanbod. Dat betekent: zoveel mogelijk
volgens de noden en behoeften van het individu. Maar ook diensten spelen een
grote rol, van trainingen tot digitale tools. Voorts zetten we ons extra in voor de
doelgroep kinderen en willen we hen op een speelse en eenvoudige manier op weg
helpen richting gezonde voedingsgewoonten.
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RESULTATEN
Assortiment gezonder maken
• Al jaren werken we aan de nutritionele samenstelling van
ons assortiment. Dit resulteerde afgelopen kalenderjaar in
206 producten met een nutritionele verbetering en:
- 88,4 ton minder suiker;
- 38,4 ton minder zout;
- 151,1 ton minder vetten;
- 38 ton toevoeging van vezels.
• Door onze nutritionele aanpassingen kregen 87 Boni
Selection-producten een verbeterde Nutri-Score.
• Onze recepten stellen we samen met extra aandacht voor
een evenwichtig voedingspatroon. Zowel in onze folders en
kookboeken als online.
• Ook onze medewerkers voorzien we van een evenwichtig
voedingsaanbod in de kantines.

88,4 ton
minder suiker

of 22.100.000
suikerklontjes van 4 gram

151,1 ton
minder vetten

38,4 ton
minder zout

38 ton

toevoeging vezels

Evenwichtige voeding op kindermaat
• Sinds 2017 engageert Colruyt Group zich voor verantwoorde
kinderreclame door zich aan te sluiten bij de Belgian
Pledge. Eind 2020 lanceerde de Belgian Pledge een
vernieuwd engagement met verstrengde voedingskundige
criteria om te mogen adverteren naar kinderen, een
uitbreiding naar online influencers en een test met een
klachtensysteem.
• Het kids-assortiment van Boni Selection voldoet aan de
voedingskundige criteria die de Belgian Pledge oplegt.

De Pottenlikkers
Evenwichtige voeding aantrekkelijker maken voor kinderen, dat
doen Colruyt en Studio 100 in het educatief kookprogramma
‘De Pottenlikkers’. In 2021 won Colruyt met dit initiatief de award
‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’. Deze award bekroont
initiatieven van Belgische supermarkten die het klanten makkelijker
maken om evenwichtig, eerlijk en milieuvriendelijk te winkelen.
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2. Consumenten correct
informeren en inspireren
We zijn ervan overtuigd dat iedereen het recht heeft te weten
wat er in zijn favoriete product zit. Daarnaast willen we vanuit
onze kracht als marktleider consumenten én medewerkers
begeleiden naar een gezondere levensstijl. Dat betekent hen
correct informeren, inspireren en inzichten geven, op
een laagdrempelige en transparante manier. Op die manier
versterken we hen om zelf bewuste keuzes te maken en
uiteindelijk te komen tot een duurzame gedragsverandering.

RESULTATEN
Consument op weg helpen
• Op 91% van de Boni Selection-producten staat de
Nutri-Score duidelijk vermeld op de voorkant van de
verpakking. We streven naar 100% tegen eind 2021.
• Ook op 29% van de Spar-producten is de Nutri-Score
terug te vinden.
• De Nutri-Score is beschikbaar op verschillende
kanalen en dragers, zowel in store als online.

Info op maat verschaffen
• Het voorbije jaar lanceerde Colruyt Group Academy
verschillende digitale Tips & Talks-lezingen, waarbij
experts inzichten en tips deelden over thema’s als
voeding, gezondheid en media.

SmartWithFood:
een echte compagnon voor food coaching
Ook in 2021 willen we
onze medewerkers verder
begeleiden naar een
gezondere levensstijl, in
samenwerking met onze
spin-off SmartWithFood.
Zo zal iedereen op basis
van een wetenschappelijk
onderbouwde vragenlijst over o.a. beweging, slaap en voeding
inzicht kunnen krijgen in zijn algemene conditie. Wie wil, kan ook
een bloedafname laten doen en de resultaten bespreken met een
arts en een lifestyle-coach. Voorts zijn er langere programma’s met
bloedafnames, doktersconsultaties en digitale coaching om een
gezondere levensstijl te bekomen en te behouden.
Verder zette SmartWithFood het afgelopen jaar de schouders
onder twee nieuwe projecten om mensen die kampen met fysieke
gevolgen van COVID-19 te begeleiden naar een gezondere levensstijl.
Met het Healthricious-project worden mensen met overgewicht
ondersteund bij het aanleren van immuniteit versterkende gewoontes.
Het Matching-project biedt een antwoord op de stijgende vraag
naar online health coaching waarbij voedingsexperts en gebruikers
op een verantwoorde manier worden gematcht. Beide projecten
werden gerealiseerd in samenwerking met het European Institute of
Innovation and Technology (EIT).
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3. Veilige en gezonde
werkomgeving

RESULTATEN

Ons belangrijkste principe blijft: Colruyt Group groeit als onze
mensen groeien. Voor onze medewerkers is gezondheid een
hefboom om hun arbeidsvreugde te bevorderen. Daarom
willen we hen zo goed mogelijk ondersteunen op sociaal,
fysiek en mentaal vlak en werken we actief aan een veilige en
gezonde werkomgeving via verschillende initiatieven.

65% van onze
medewerkers
is vrijwillig
aangesloten bij
het Solidariteitsfonds

Persoonlijk welbevinden op lichamelijk, mentaal en sociaal
vlak voor alle medewerkers
• 65% van onze medewerkers is vrijwillig aangesloten bij het
Solidariteitsfonds, ons sociaal fonds dat tussenkomt bij onder
andere langdurige ziekte.
• We zetten maximaal in op preventie en risicoanalyse van
arbeidsongevallen en blijven streven naar nul arbeidsongevallen.
Afgelopen boekjaar waren er 860 arbeidsongevallen.
• Met verruimde openingsuren stond onze neutrale dienst De Schakel
nog meer ter beschikking van medewerkers die het moeilijk hadden
in coronatijden.
• De Schakel ondersteunt langdurig afwezige medewerkers aan de
hand van het Restart to work-traject. Afgelopen boekjaar werden er
in totaal 1.814 langdurig zieken gecontacteerd.
• De focus van ons vormingsaanbod lag in 2020 veel meer op
het mentaal welzijn van onze medewerkers. Er was keuze uit
o.a. cursussen in assertiviteit, workshops rond veerkracht en
stress management, groepswandelingen en online yoga- en
meditatiesessies op verschillende momenten van de dag.
• Gratis rookstopbegeleiding.
• Medisch onderzoek: onze bedrijfsartsen en verpleegkundigen geven
ook advies over voeding en/of algemene gezondheid.
• Het Opvangteam Schokkende Gebeurtenissen helpt medewerkers
bij de eerste opvang na een schokkende gebeurtenis op het werk,
zoals een ongeval, overval of overlijden.
• Vertrouwenspersonen helpen bij moeilijkheden op het werk, zoals
conflicten, stress of pesterijen.
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Verzeker toegang en
duurzaam beheer
van water en sanitatie
voor iedereen

Onze aanpak

Onze maatschappelijke bijdrage

1. Circulair waterbeheer

Water is onvervangbaar voor mens en natuur en
daarom een van de meest kostbare grondstoffen.
Het is dus cruciaal om er spaarzaam mee om te
gaan. Al jaren maken we gebruik van een circulair
waterbeheer met een optimaal evenwicht tussen
duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Bij Colruyt Group zuiveren we afval- en hemelwater op tot drinkwater. Bij onze
grootste verbruikers – de vleesverwerkende activiteit Fine Food Meat en het
distributiecentrum Dassenveld – gaan ze dagelijks aan de slag met dit gerecycleerd
water. Ons doel: tegen 2025 komt 50% van ons totale waterverbruik uit afval- en
hemelwater. We streven naar een nullozing van het hemelwater op de riolering.

We streven naar een minimale impact op grond- en
oppervlaktewater, waarbij we in eerste instantie
inzetten op preventie en reductie. Vervolgens op
hergebruik van water, zolang de waterkwaliteit
gewaarborgd kan worden. Tot slot focussen we op het
opzuiveren van hemel- en afvalwater tot spoel- of
drinkwater. Lozen is pas de allerlaatste stap.

Bij ieder nieuwbouw- of renovatieproject proberen we al vanaf het ontwerp
onze watervoetafdruk tot een minimum te beperken. Daarbij staat een circulair
waterbeheer centraal. Dat betekent concreet: nog zuiniger omgaan met water op
onze sites, bv. door installaties te optimaliseren. Het juiste type water gebruiken
voor de juiste toepassing en dus geen drinkwater gebruiken wanneer dit niet
noodzakelijk is. Afvalwater zuiveren en vervolgens hergebruiken. Hemelwater
maximaal opvangen en gebruiken, al dan niet gezuiverd. Overtollig hemelwater
bufferen of laten insijpelen naar de grondwaterlaag. Met als uiteindelijke doel: de
waterkringloop sluiten.

SUSTAINABILITY | SDG 2 • SDG 3 • SDG 6 • SDG 7 • SDG 8 • SDG 12 • SDG 13 • Onze indicatoren

170

17,5%
afvalwater
15,3%
hemelwater

58,3%
stadswater

623.220 m3 water
verbruikt in 2020 (België)

8,9%

grondwater

RESULTATEN
Waterverbruik meten
• Afgelopen kalenderjaar bedroeg het totale
waterverbruik 623.220 m³.

Waterbeheer bij de grootste
verbruikers
• In 2020 produceerden we maar liefst
109.199 m³ drinkwater uit afvalwater van
ons vleesbedrijf Fine Food Meat. Goed voor
een recuperatie van 56%.
• Bij Fine Food Meat gaat een deel van
het opgevangen hemelwater naar het
sanitair en een deel wordt opgezuiverd tot

drinkwater. In 2020 zuiverden we 4.242 m³
hemelwater via het PURA (PUrification of
RAinwater)-proces.
• Bij ons distributiecentrum Dassenveld
vangen we hemelwater op in twee buffers
met een capaciteit van 4.100 m³. Dat
hemelwater hergebruiken we voor de
krattenwasinstallaties en het sanitair.
• We blijven onze huidige installaties
optimaliseren en verzamelen heel wat data
om verdere inzichten te verwerven.
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Inzetten op waterreductie
• We reduceren het water voor sanitair
gebruik van de centrale gebouwen door het
plaatsen van een minimaal spoeldebiet.
We passen deze aanpak ook toe bij
verbouwingen van winkels. Tegen 2030
willen we 340 filialen hebben omgebouwd.
Wat voor een waterbesparing zal zorgen van
meer dan 50.000 m³ per jaar.
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2. Watervoorraden behouden
en beschermen
Op onze eigen sites vangen we het hemelwater van daken en verharde
oppervlaktes op en laten we het geleidelijk in de bodem infiltreren. Als
infiltratie niet (overal) lukt, dan kijken we naar gemengde optimale oplossingen.
Ook in waterwingebieden waar we sourcen, gaan we zorgvuldig om met het
onderliggende grondwater.

RESULTATEN
Insijpeling naar grondwater
• Dit kan door lokaal waterdoorlatende verhardingen te
gebruiken, zoals waterpasserende klinkers of gras- en
grinddallen voor de parkeerplaatsen, door bovengrondse
infiltratiesystemen zoals wadi’s of infiltratiegrachten in
de groenzones te voorzien of door ondergrondse systemen
zoals infiltratiekratten, riolen of infiltratieputten. Enkel als
de ondergrond het niet toelaat om te infiltreren, bufferen
we tijdens de piekbuien het water op eigen terrein om het
vertraagd te lozen.

3. Watervoetafdruk verlagen in aanbod
We doen er alles aan om de watervoetafdruk in ons aanbod zo laag mogelijk
te houden. Zo lopen er verschillende projecten en gaan we partnerships aan
om verder inzicht te krijgen en ons verbruik te doen dalen.
Water maakt bovendien deel uit van onze analyses rond milieuvoetafdruk.
Dankzij die analyses kunnen we de hotspots identificeren die we willen
aanpakken. Voor water zijn dat o.a. eutrofiëring en ecotoxiciteit.

RESULTATEN
Partnerships aangaan
• Binnen onze samenwerking met SIFAV, een
duurzaamheidsinitiatief voor groenten en fruit, streven
we ernaar om in drie geselecteerde stroomgebieden
het waterverbruik te verminderen tot best-practiceniveau. Daarnaast willen we onafhankelijke audits of
waterstandaarden implementeren voor 70% van het volume
dat uit landen komt met een hoog waterrisico.
• We hebben de ambitie om Belgische landbouwprojecten
op te starten om meer inzicht te krijgen in het waterbeheer
bij onze primaire producenten.
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Verzeker toegang tot
betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne
energie voor iedereen

Onze maatschappelijke bijdrage
We zijn ervan overtuigd dat de meest duurzame
energie de energie is die we niet verbruiken.
Ons energiebeleid stoelt op twee belangrijke
uitgangspunten. Zo werken we op preventie en
reductie van ons energieverbruik en kiezen we
daarnaast bewust voor duurzame alternatieven.
Denk aan hernieuwbare elektriciteit uit windturbines
en zonnepanelen, maar ook aan groene waterstof
als brandstof. Bij het kiezen van die duurzame
alternatieven kijken we naar twee zaken: enerzijds
naar de manier waarop we als onderneming duurzame
energie kunnen produceren, en anderzijds hoe we de
consument toegang kunnen geven tot duurzame én
betaalbare energie.

Onze aanpak
1. Energieverbruik
reduceren
Onze ambitie is om tegen 2030 20%
minder energie te verbruiken dan
in basisjaar 2009 (relatief t.o.v de
omzet). Einde boekjaar behaalden
we een reductie van 11,8%.
Tegen 2030 willen we dat minstens
60% van ons energieverbruik
afkomstig is van niet-fossiele
brandstoffen. Dit willen we bereiken
door o.a. warmterecuperatie en
warmtepompen te plaatsen in onze
gebouwen en in te zetten op meer
milieuvriendelijke brandstoffen
zoals waterstof. Tot slot willen
we dat ons aandeel niet-fossiele
energie tegen 2030 voor 100%
afkomstig is uit eigen of lokale
productie-eenheden.
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Om bovenstaande doelstellingen te kunnen
realiseren, volgen we vier pistes:
• Infrastructuur: energieverbruik van gebouwen
verlagen door ze energetisch op te waarderen
met betere isolatie en luchtdichtheid.
• Verwarming: standaard via warmterecuperatie
in nieuwe en verbouwde voedingswinkels,
in combinatie met verdere uitrol van
warmtepompen.
• Mobiliteit: focus op minder brandstofverbruik en
overschakeling op hernieuwbare brandstoffen.
• Verlichting: verdere uitrol van ledverlichting,
maar ook maatregelen zoals automatisch aanen uitschakelen en lichtregeling in kleinere
zones.

RESULTATEN
Verwarming
• We hebben 44 fossiele-brandstofvrije winkels die geen gebruik maken van
stookolie of aardgas. De verwarming van de winkels gebeurt volledig met
restwarmte en groene stroom.
• Een tiental jaar geleden beslisten we om enkel nog nieuwe lageenergiewinkels te bouwen. Sinds 2017 engageren we ons ook om onze
winkels, van voor deze periode, energiebesparend te renoveren. Tegen 2029
willen we enkel nog lage-energiewinkels.
• Bij alle nieuwe en gerenoveerde winkels van Bio-Planet, Colruyt en OKay
passen we warmterecuperatie toe.

Natuurlijke koelmiddelen
• Tegen 2030 willen we alle winkels van Bio-Planet, Colruyt en OKay voorzien
van een koelinstallatie die werkt op natuurlijke middelen. Dit reduceert de
broeikasgasuitstoot van onze voedingswinkels met 11%.
• We ontwikkelden een liquid ice container (LIC) voor verse en
diepvriesproducten die 73% minder milieu-impact heeft dan onze klassieke
koelkar op CO2.
• In maart 2021 ondertekenden we de Green Deal Klimaatvriendelijke
Koeling. We blijven systematisch oude koelinstallaties die werken op
gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) vervangen door duurzamere
alternatieven. Tegen 2030 willen we de uitstoot van deze F-gassen tot een
absoluut minimum herleiden in onze winkels.
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2. Groene-stroomproductie
Met onze investeringen in hernieuwbare energie dekken we vandaag 100% van
ons energieverbruik.
Concreet produceren we onze groene stroom uit zonne-energie en investeren
we via Virya Energy in windenergie op land en zee. Met deze hernieuwbare
zonne- en windenergie produceren we al bijna tien jaar onze eigen groene
waterstof, voornamelijk als energieondersteuning voor vorkheftrucks en
personenwagens in onze vloot.
Bij het produceren van duurzame energie streven we naar een optimale
afstemming tussen verbruik en productie. Op die manier gaan we
overproductie tegen en dragen we bij aan meer netstabiliteit. Onze ambitie
is om tegen 2030 een gelijktijdigheid van 90% te behalen tussen onze
elektriciteitsproductie en de stroombehoefte op de centrale sites in Halle,
Ollignies en Ghislenghien.

RESULTATEN
Productie van hernieuwbare zonne- en
windenergie
• Samen met Korys investeren we in de
energieholding Virya Energy. Deze vennootschap
is actief in de productie van duurzame energie,
met een belangrijke focus op windenergie. In
2020 werd voor 1.135.562 MWh groene stroom
geproduceerd voor rekening van Colruyt Group.
• 87 zonne-installaties op eigen gebouwen, goed
voor een productie van 10.319 MWh.
• De gelijktijdigheid tussen stroomproductie
en -verbruik op onze centrale sites met een
windturbine bedroeg afgelopen jaar 72%.

Groene waterstofproductie
• Bij een overproductie van zonne- en windenergie
kunnen we de overtollige stroom via elektrolyse
omzetten in waterstof.
• We bouwen via Virya Energy en in samenwerking
met gasnetbeheerder Fluxys aan Hyoffwind,
een power-to-gas installatie in Zeebrugge. Deze
investering past in onze ambitie om op industriële
schaal groene waterstof te gaan produceren.
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RESULTATEN

Met DATS 24 bieden we
ook waterstof en groene
elektriciteit aan

Aanbod van hernieuwbare energie

3. Duurzame energie
aanbieden

• Met DATS 24 bieden we, naast de traditionele
brandstoffen en aardgas voor voertuigen
(CNG), ook waterstof en groene elektriciteit
aan.
• Het elektrisch laadpalennetwerk werd
afgelopen boekjaar uitgebreid tot 147
laadpalen.

We geloven sterk in het potentieel
van groene waterstof als schone en
hernieuwbare brandstof en nemen
daarin onze voortrekkersrol op.
Dat doen we door te investeren in
innovaties rond waterstof én waterstof
als brandstof toegankelijker te maken
voor de consument.

Waterstof als brandstof
• In de tweede helft van 2021 openen we vier
nieuwe waterstofstations, in Haasrode,
Erpe-Mere, Wilrijk en Herve.
• We testen als eerste in Europa een 44 ton
volledig elektrische trekker op waterstof.
De brandstofcel aan boord van het voertuig

zet waterstof om naar elektriciteit om de
batterijen van de truck onderweg bij te laden.
• In het kader van het H2-Share project testten
we begin 2021 een 27-tontrekker.
• Midden 2021 gaat Colruyt Group vier trekkers
inzetten voor leveringen aan winkels vanuit
het distributiecentrum in Ollignies. Op deze
logistieke site wordt daarvoor een eerste
waterstoftankstation gebouwd voor zwaar
transport. Dit initiatief kadert binnen het
H2Haul project.
• We bundelden onze krachten met AB InBev
om waterstoftrucks in te zetten voor transport
in België.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

The H2Haul project has received funding from the Fuel Cells
and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement
No 826236. This Joint Undertaking receives support from
the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme, Hydrogen Europe and Hydrogen Europe Research.

Waterstofregio 2.0 maakt deel uit van het Interreg
V programma Vlaanderen-Nederland. Dat is een
grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma
met financiële steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling.
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WAARDIG

Bevorder aanhoudende,
inclusieve en duurzame
economische groei,
volledige en productieve
tewerkstelling en waardig
werk voor iedereen

Onze aanpak

Onze maatschappelijke bijdrage

1. Werken bij Colruyt Group

Bij Colruyt Group willen we op een inclusieve en mens
gerichte manier ondernemen. Op basis van integriteit
en vertrouwen en met respect voor eenieders rechten.
Sleutelbegrippen zijn waardig werk, een stimulerende
werkomgeving en meer transparantie in de keten.

We kiezen bewust voor duurzame jobcreatie en waardig werk waarin elke
medewerker een positieve bijdrage kan leveren. Met elk van onze medewerkers
willen we een langetermijnrelatie aangaan. Om die reden bieden we hen bewust
contracten van onbepaalde duur aan, bij voorkeur in voltijdse tewerkstelling.

We zijn ervan overtuigd dat de firma groeit wanneer
onze mensen groeien. We bieden onze mensen dan
ook een brede waaier aan opleidingen aan zodat
ze hun professionele én persoonlijke vaardigheden
ten volle kunnen ontwikkelen. Naast de ontwikkeling
van onze medewerkers, besteden we ook aandacht
aan andere doelgroepen, zoals onze consumenten en
jongeren. Voor hen nemen we specifieke initiatieven
in de schoot van Colruyt Group Academy en Collibri
Foundation.
Voorts hechten we veel belang aan correcte
arbeidsomstandigheden, zowel bij onszelf als bij
onze producenten en leveranciers in de keten. Zo
laten we controles uitvoeren bij onze producenten
in risicolanden, en geven we hen de nodige
begeleiding en ondersteuning om die correcte
werkomstandigheden te behalen.

Daarnaast geloven we in de kracht van diversiteit. Colruyt Group staat voor een
inclusieve bedrijfscultuur gebaseerd op de meerwaarde van verscheidenheid. Ons
selectieproces staat open voor iedereen. De beste kandidaat wordt geselecteerd op
een objectieve en professionele manier.

Evolutie medewerkersaantal

+1.804

+1.553

+1.086 +570

+1.274

+1.068

+1.566 -428

+133

+515

+728

+2.314

22.566 24.119 25.205 25.775 27.049 28.117 29.683 29.255 29.388 29.903 30.631 32.945

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 (1) 17/18 18/19 19/20 20/21

(1) Verkoop van de Franse foodservice business Pro à Pro (-1.837 medewerkers).
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RESULTATEN
Inzetten op duurzaam medewerkersbestand
• Op 31 maart 2021 telde Colruyt Group in totaal 32.945
medewerkers.
• Het afgelopen jaar hebben we 2.314 nieuwe medewerkers mogen
verwelkomen.
• 9,84 jaar is de gemiddelde anciënniteit van onze medewerkers.
• 78,6% van onze medewerkers zijn vast in dienst, 21,4% is deeltijds
aan de slag.
• 98,3% van de medewerkers heeft een contract van onbepaalde
duur, voor de overige 1,7% is dat een contract van bepaalde duur.
• In 2021 stapten 791 medewerkers over naar een andere job binnen
de groep.

Constructief in dialoog gaan
• Binnen Colruyt Group hebben we een jarenlange traditie van
respectvolle dialoog opgebouwd.
• Het opleidingsaanbod van medewerkers bevat trainingen rond
respectvol communiceren.
• Directe leidinggevenden ondersteunen we in het aangaan van
constructieve gesprekken.
• 94,4% van onze medewerkers wordt vertegenwoordigd via een
sociaal overlegorgaan.

Diversiteit omarmen
• Het afgelopen jaar telde het personeelsbestand 89 verschillende
nationaliteiten.
• We voorzien specifieke opleidingen voor multiculturele teams.

Contract van
onbepaalde duur
98,3%

Contract van bepaalde duur
1,7%

19.412

Mannen
13.533

Vrouwen

41,1%
26.422

Bedienden
Arbeiders

6.523

80,2%

19,8%

29,3%

25,0%

20,5%

jonger dan tussen
tussen
20 jaar
20 en 30 30 en 40

21,4%

3,2%

0,6%
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58,9%

tussen
40 en 50

tussen ouder dan
50 en 60
60 jaar
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Creatie tewerkstelling
In aantal medewerkers
Verdeling per segment
Detailhandel (retail)
Groothandel en Foodservice
Overige activiteiten
Corporate (niet toegewezen)
Totaal Colruyt Group
- België (2)
- Luxemburg
- Frankrijk
- Andere landen

In voltijdse equivalenten (VTE)

31/03/2021

31/03/2020

Evolutie
tewerkstelling

31/03/2020

31/03/2019

Evolutie
tewerkstelling

27.940
1.533
158
3.314
32.945
29.876
135
2.460
474

25.922
1.492
87
3.130
30.631
27.732
120
2.326
453

2.018 (1)
41
71
184
2.314
2.144
15
134
21

26.316
1.496
154
3.223
31.189
28.285
131
2.299
474

24.484
1.449
85
3.037
29.056
26.301
120
2.182
453

1.832 (1)
46
69
186
2.133
1.984
11
117
21

(1) Deze toename is deels toe te schrijven aan de opname van The Fashion Society en van Joos Hybrid in de consolidatiekring sinds
augustus 2020.
(2) Deze cijfers houden geen rekening met jobstudenten tewerkgesteld in België en Luxemburg in het weekend of in de schoolvakanties
(8.484 op 31/03/2021 en 8.258 op 31/03/2020).

Remuneratie: meer dan loon alleen
Bovenop een marktconform salarispakket, willen we onze medewerkers financieel laten meegenieten van de
groei van de onderneming en ze laten participeren in ons bedrijf. We doen dat door een deel van de winst uit
te keren in de vorm van winstdeelname, en door onze medewerkers onder voordelige voorwaarden te laten
inschrijven op de jaarlijkse kapitaalsverhogingen.
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Totale loonkost in België: EUR 1.339,1 miljoen (boekjaar 2020/21)

Werkgeversbijdragen voor
RSZ en verzekeringen:
EUR 265,1 miljoen

Brutolonen en -salarissen:
EUR 1.073,9 miljoen

20%

10%

Werknemersbijdragen voor RSZ: EUR 112,6 miljoen
Bedrijfsvoorheffing op lonen, inclusief
lastenverminderingen: EUR 136,9 miljoen

62%

Nettolonen en -salarissen: EUR 824,4 miljoen

8%

80%

Winstdeelname
Als blijk van waardering voor ieders inbreng en inzet laat Colruyt Group
alle medewerkers in België delen in de winst. Voor de medewerkers
in Frankrijk geldt een apart systeem, in overeenstemming met de
Franse wetgeving. Voor het boekjaar 2020/21 zal, onder voorbehoud
van goedkeuring door de Algemene Vergadering, de totale deelname in
de winst EUR 28,46 miljoen bedragen, als volgt verdeeld: een uitkering
van EUR 5,81 miljoen winstparticipatie in cash zoals bepaald volgens
de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie
in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een
winstpremie voor de werknemers alsook een uitkering van EUR 22,65
miljoen volgens de cao 90 en 90bis betreffende de niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen. Sinds het boekjaar 2001/02 tot heden
heeft Colruyt Group het personeel voor meer dan EUR 436,94 miljoen
laten delen in de winst.

Boekjaar 2020/21
Winstparticipatie (in miljoen EUR)
Resultaatsbonus (in miljoen EUR)
Totaal bedrag winstdeelname (in miljoen EUR)
Aantal rechthebbende werknemers

5,81
22,65
28,46
26.904

Vermelde vergoedingen betreffen brutobedragen waarop nog volgende inhoudingen
gebeuren bij uitkering aan de werknemers:
• Winstparticipatie: 13,07% solidariteitsbijdrage en 7% participatiebelasting.
• Resultaatsbonus (cao 90): 13,07% werknemersbijdrage sociale zekerheid. Op
de resultaatsbonus (cao 90) zijn ook werkgeversbijdragen sociale zekerheid
verschuldigd (EUR 7,47 miljoen in 2020/21 en EUR 7,21 miljoen in 2019/20).

Daarnaast betalen we jaarlijks aan het midden- en hoger kader
premies uit op basis van de winst van de groep. Voor het boekjaar
2020/21 bedragen deze winstpremies bruto EUR 11,9 miljoen.
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Kapitaalverhoging voorbehouden voor het personeel
Om de medewerkers te laten delen in de groei van de firma, stimuleren
we hen sinds 1987 om te participeren in het kapitaal. Via een jaarlijkse
kapitaalverhoging voorbehouden voor het personeel kunnen ze intekenen
op aandelen van de moedermaatschappij Etn. Fr. Colruyt NV aan een
voordelige koers (binnen het wettelijke kader), die vijf jaar geblokkeerd blijven.
Deze kapitaalverhogingen worden voorgesteld door de Raad van Bestuur en
goedgekeurd door een Buitengewone Algemene Vergadering.
Tijdens de kapitaalverhoging van het afgelopen boekjaar 2020/21 en dewelke
plaatsvond in december 2020 onderschreven 2.205 medewerkers 222.372
aandelen, goed voor een kapitaalinbreng van EUR 10,34 miljoen. Sinds
1987 hebben de medewerkers van de groep ingeschreven op omgerekend
22.796.885 aandelen van hun eigen bedrijf, of de moedermaatschappij, voor
een totaalbedrag van EUR 265,8 miljoen.

Jaar
Van 1987 tot 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal
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Bedrag in miljoen EUR
103,7
13,7
23,9
6,2
10,1
11,4
14,0
17,1
14,0
10,2
15,2
15,9
10,3
265,8

Aantal aandelen
18.214.375
506.895
715.585
225.194
332.725
316.900
466.754
472.883
326.508
260.458
355.738
380.498
222.372
22.796.885
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2. Samen leren en ontwikkelen
Aandacht voor leren en ontwikkelen zit verankerd in het DNA van Colruyt Group.
We geloven dat het ontwikkelen van mens en organisatie hand in hand gaat: in de
mate dat onze mensen groeien, groeit de firma. Een positief mensbeeld ligt aan
de grondslag. Want we zijn ervan overtuigd dat elke mens van nature gemotiveerd
is om bij te leren en zich te ontwikkelen. Leren is gericht op het verwerven van
specifieke kennis en vaardigheden. Ontwikkelen gaat eerder om gedrags- en
attitudeverandering, om op een andere manier naar zichzelf en de organisatie te
kijken.
We zien drie essentiële hefbomen om het leer- en ontwikkelproces te
ondersteunen:
• Een veilige en uitdagende leeromgeving creëren.
• Een growth mindset bouwen.
• Leren en ontwikkelen doe je altijd en overal: elke activiteit biedt een leer- en
ontwikkelkans.

RESULTATEN
Medewerkers en organisatie leren en
ontwikkelen samen
• EUR 32,1 miljoen geïnvesteerd in vorming en
opleiding van onze medewerkers.
• Digitaal leren: het aanbod in e-learnings werd
aanzienlijk uitgebreid. Voor zowat 70% van het
opleidingsaanbod is een digitaal alternatief
beschikbaar.
• 1.562 medewerkers volgden afgelopen boekjaar een
opleiding voor persoonlijke groei.

Consumenten inspireren via
Colruyt Group Academy
• Colruyt Group Academy bleef ook in dit ongewone
jaar werken aan nieuwe workshops. Gezien de
omstandigheden werd een volledig digitaal aanbod
uitgewerkt, met o.a. kookworkshops, Tips & Talks,
Stay Inspired-videos en een uitgebreid ‘Workshop
at home’ aanbod. Hiermee bereikten ze 5.361
deelnemers.
• 10 vestigingen van Colruyt Group Academy
verspreid over het land.

Jongeren empoweren met Collibri Foundation
• 14 vormingsprojecten in 10 landen.
• EUR 798.860 miljoen geïnvesteerd in 2020.
• 9.350 jongeren rechtstreeks bereikt in 2020.
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3. Werkomstandigheden in de keten
Als speler op de internationale markt nemen we onze verantwoordelijkheid voor
correcte werkomstandigheden bij onze producenten. Onze leveranciers van
eigenmerkproducten vragen we de amfori BSCI gedragscode te ondertekenen.
Hierin staan universele mensenrechtenprincipes opgetekend die gerespecteerd
moeten worden. Controle op naleving van de gedragscode gebeurt aan de hand
van certificaten, sociale initiatieven en/of sociale audits. Indien de handelspartner
nood heeft aan ondersteuning, bekijken we samen met hem hoe we verbeteringen
kunnen doorvoeren. Ontbreekt de wil om goede werkomstandigheden te creëren,
zullen we de samenwerking stopzetten.

RESULTATEN
Engagement aangaan met leveranciers
• We hanteren de amfori BSCI Gedragscode als benchmark voor alle
leveranciers van onze eigenmerkproducten.
• Onze gedragscode onderschrijft universele principes van internationale
mensenrechtenverdragen die gerespecteerd moeten worden, in verband
met o.a. minimumleeftijd van werknemers, recht op correcte verloning,
uitsluiting van kinderarbeid en dwangarbeid, garantie op veilige en
gezonde werkomstandigheden en verbod op discriminatie.

Werkomstandigheden onder de loep nemen
• De werkomstandigheden bij 97 producenten werden geauditeerd in 2020.
• 95% van onze producenten in risicolanden voorzien goede
werkomstandigheden of willen verbeteringen aanbrengen. We blijven
streven naar 100%.
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Verzeker duurzame
consumptie- en
productiepatronen

Onze aanpak

Onze maatschappelijke bijdrage

1. Verantwoord sourcen

Als retailer hebben we een directe en indirecte impact
op de volledige toeleveringsketen: van bij de sourcing
over productie tot distributie en gebruik van onze
producten en diensten. We doen ons uiterste best om
binnen de keten zo weinig mogelijk grondstoffen aan
te spreken.

We gebruiken drie essentiële hefbomen om te sourcen:

We bekijken grondstoffen in de ruime zin van het
woord. Enerzijds grondstoffen die we rechtstreeks
consumeren of (laten) verwerken in food- en
non-foodproducten. Daarbij werken we actief op
verantwoord sourcen. Anderzijds grondstoffen die
we verwerken tot materialen zoals verpakking of
bouwmaterialen. We trachten elke grondstof op een zo
hoog mogelijk niveau te hergebruiken of revaloriseren.

(1) Een duurzaam aankoopbeleid: we vragen duurzaamheidsinspanningen aan
onze leveranciers en hanteren firmastandpunten inzake duurzaamheid bij
aankoop.
(2) We certificeren producten en ontwikkelen scoresystemen om de consument te
helpen bij het maken van duurzame keuzes.
(3) We zetten in op (internationale) ketenprojecten en gaan samenwerkingen aan
binnen sectorinitiatieven.
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Certificering van onze voedingsproducten

RESULTATEN
Wilde vis, schaal- en schelpdieren

Koffie

• Certificering door MSC (Marine
Stewardship Council) en assessments
door het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (ILVO).
• Producten waarvoor MSC-certificering
niet mogelijk is, krijgen een assessment
door ILVO.
• 97,6% van onze producten (zonder
bereidingen en conserven) is
gecertificeerd door MSC of geverifieerd
door ILVO.

• 99,6% van de koffiebonen die we
aankopen draagt een label als Rainforest
Alliance, UTZ, BIO of Fairtrade.

Gekweekte vis, schaal- en
schelpdieren
• Certificatie door ASC (Aquaculture
Stewardship Council). Ook enkele
referenties met bio-certificatie.
• 92,2% van onze producten draagt het
ASC-label en/of het BIO-keurmerk.
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Cacao
• 98% van producten die cacao bevatten
dragen het UTZ- en of Rainforest
Alliance-label. Al dan niet in combinatie
met het BIO- of Fairtrade-label.

Soja
• Soja in dierenvoeding: 100% van het
gebruikte sojavolume is gecompenseerd
met RTRS-certificaten.
• Soja in voeding: 100% van onze soja
draagt een RTRS-certificaat.

Palmolie
• 100% van de palmolie en palmpitolie
in onze eigenmerkproducten is RSPOgecertificeerd.
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Certificering van niet-voedingsproducten

RESULTATEN
Hout

Houtskool

• 99,6% van onze
eigenmerkproducten
die minstens 60% hout
bevatten, dragen het
FSC- of PEFC-label.

• 100% van onze houtskool
eigenmerkenproducten
dragen het FSC-label.

Papier
• 100% van onze
eigenmerkproducten uit
papier zijn gecertificeerd
met FSC, PEFC of Der
Blaue Engel.

Katoen
• 91% van de katoenen
producten van ons
eigenmerk Dreambee
draagt een certificaat
van BCI of GOTS.

Tegen 2025 willen we 20 internationale
ketenprojecten realiseren.

Sectorinitiatieven en
(internationale) ketenprojecten
Certificatie en labels zijn een stap in de goede richting maar we moeten
ook beyond certification durven kijken om blijvende problematieken
aan te pakken. Dit kan via sectorinitiatieven en ketenprojecten, waar
transparantie en samenwerking met alle ketenactoren centraal staat.
Twee voorbeelden van sectorinitiatieven waar wij bij betrokken zijn:
enerzijds het Beyond Chocolate sectorakkoord voor cacao en anderzijds
het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). Telkens is het
de bedoeling om samen te werken met andere spelers uit de sector. Op
die manier kunnen we de lat voor duurzaamheid hoger leggen en toch
een gelijk speelveld behouden. Daarnaast gaan we bij ketenprojecten
nauw samenwerken met de producenten en alle andere betrokken
ketenactoren om een zo duurzaam mogelijk product op de markt te
brengen. Vandaag lopen er zeven ketenprojecten die resulteren in een
40-tal Boni Selection-producten.
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SIFAV – Sustainability Initiative Fruit & Vegetables
In samenwerking met SIFAV en ketenpartners uit de groenten- en fruitsector,
werken we mee aan een duurzaamheidsstrategie voor 2025. In samenwerking
met alle SIFAV partners engageren we ons tegen 2025 de volgende
duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken:
MILIEU:

SOCIAAL:

• Vermindering van de CO2voetafdruk met 25% bij drie
geselecteerde producten.

• Implementeren van gezamenlijk
overeengekomen onafhankelijke
sociale audits voor 90% van het
importvolume uit landen met een
hoog en middelhoog risico.

• Vermindering van voedselverlies
en -verspilling met 25% bij drie
geselecteerde producten.
• Vermindering van het watergebruik
tot best-practice-niveau in drie
geselecteerde stroomgebieden.
• Implementeren van
onafhankelijke audits of
waterstandaarden voor 70% van
het volume dat komt uit landen
met een hoog waterrisico.

15 jaar ketenprojecten
Om internationale ketens uit te bouwen, werken we al
ruim 15 jaar nauw samen met partners zoals Rikolto,
Efico Trias, Enabel, …
Dankzij onze gegarandeerde afname krijgen
kleinschalige boeren in de productieregio’s een betere
toegang tot de wereldmarkt. De projecten creëren
lokale meerwaarde en bieden structurele antwoorden
op problemen als te lage en volatiele prijzen, armoede
of ontbossing.

• Analyseren van leefbaar loon en
leefbaar inkomen in ten minste
één van de toeleveringsketens
en waar mogelijk tekorten
verminderen.

40.000 boeren werden bereikt in 2020.
Enkele voorbeelden van ketenprojecten:

DUE DILIGENCE:

• Quinoa uit Peru. Drie jaar nadat de eerste
biologische quinoa in de winkel lag, hebben we ons
aankoopvolume vervijfvoudigd tot ruim 100 ton in
2020.

• Robuust due diligence-beleid en
-processen implementeren met
betrekking tot mensenrechten en
milieu in de toeleveringsketen, in
overeenstemming met de OESOen VN-richtlijnen.
• Vanaf 2022 jaarlijks gezamenlijk
en individueel rapporteren over
risico’s en genomen stappen.

SUSTAINABILITY | SDG 2 • SDG 3 • SDG 6 • SDG 7 • SDG 8 • SDG 12 • SDG 13 • Onze indicatoren

• Cacao uit Ivoorkust. Sinds 2020 nemen we jaarlijks
100 ton cacao af, waarvoor 102 boerenfamilies een
living income reference price krijgen.

• Cashewnoten uit Benin. Sinds 2020 ondersteunen
we een coöperatie van 2.200 kleine producenten. De
eerste verwerking van de noten ter plaatse creëert
lokale meerwaarde en beperkt de voedselkilometers.
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2. Grondstoffen en materialen
We willen ons aanbod meer circulair maken, en tegelijk
onze reststromen opwaarderen. Daarvoor werken we
volgens de principes van de circulaire economie waarbij
beschikbare grondstoffen telkens opnieuw in de kringloop
worden gebracht zonder nieuwe grondstoffen te moeten
introduceren. We hanteren de R-ladder als leidraad dat zeven
manieren biedt om de circulaire economie te organiseren, nl.
Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Recircle, Recycle en Recover.
Tot slot werken we aan de preventie van voedselverlies bij
onze producenten, in onze eigen logistieke ketting en winkels,
en bij onze klanten. Reststromen krijgen zoveel mogelijk een
tweede leven. De inzichten uit de circulaire economie passen
we ook toe bij bouw en renovatie door het toepassen van
nieuwe bouwmaterialen en innovatieve technieken.

Dierenwelzijn
We blijven streven naar een correcte
omgang met dieren in het hele
ketenproces en omstandigheden
waarin ze maximaal natuurlijk gedrag
kunnen vertonen, eigen aan hun soort.

Recycling
rate

85,27%
We stelden onszelf
het ambitieuze doel
om tegen 2021 een
recycling rate te halen
van minstens 85% en
dus maximaal nog 15%
te verbranden (met
energierecuperatie). In
2020 behaalden we deze
doelstelling met een
record recycling rate van
85,27%.

In dat verbeterproces blijven we onze
bestaande eisen stellen, onder meer via
lastenboeken, en door controles uit te
voeren. Evalueren en verder bijstellen
zijn onderdeel van ons leerproces.
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RESULTATEN
Voedselverlies tegengaan
• Als eerste retailer in België startten we met de innovatieve Apeeltechnologie. Dankzij een extra, plantaardig beschermlaagje
blijven avocado’s tot twee keer langer goed. Zo beperken we
voedselverspilling in de winkel én bij onze klanten.
• Dankzij efficiënt stockbeheer, goede monitoring en optimale
bewaring, hebben we 97,33% van onze verse en diepvriesproducten
effectief verkocht.
• De 2,7% voedingsmiddelen die we niet verkopen, schenken we
maximaal aan sociale organisaties zoals de Voedselbanken. In een
tweede fase worden de resterende voedingsmiddelen verwerkt in
dierenvoeding en voor biochemie. Verbranden en vergisten is pas de
allerlaatste stap.

20,1%

voedselverlies
naar dierenvoeding

0,4%
voedselverlies naar biochemie

• We investeren in onderzoeksprojecten voor nieuwe verpakkingen.
Dankzij innovatieve bewaartechnologieën en verpakkingen die de
houdbaarheid van groenten en fruit verlengen, gaat er minder voedsel
verloren. Zo blijft onze Boni-witloof tot twee keer langer vers dankzij
een nieuw ademende verpakking met microperforaties.

Circulariteit in verpakking
• Tegen 2025 willen we dat alle huishoudelijke verpakkingen van onze
eigenmerkproducten herbruikbaar, recycleerbaar, composteerbaar of
biodegradeerbaar zijn.
• Slimmer verpakken doen we door o.a. het plastic deksel van de
verpakkingen van onze noten en kaasblokjes te vervangen door
een hersluitbare folie. Ook de potjes van de smeersalades van Boni
Selection en Everyday doen het met minder plastic.
• Tegen 2025 willen we alle plastic verpakkingen van onze
huismerkdranken voor minstens 50% van gerecycleerde plastic
(rPET) maken.

Zwerfvuil tegengaan

12,7%

voedselverlies
naar menselijke
consumptie

66,8%
voedselverlies

naar verbranden
en vergisten

• Voor het tweede jaar op rij,
organiseerden we samen met
GoodPlanet Belgium ‘The Litter
Challenge’, een initiatief tegen
zwerfvuil om gedragsverandering
bij jongeren uit de tweede en
derde graad secundair onderwijs
te stimuleren.
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3. Innovatieve systemen voor
voedselproductie
Los van onze traditionele rol als retailer zetten we ook actief in
op duurzame onderzoeksprojecten en starten we mee nieuwe
productieketens op.

RESULTATEN
Circulair bouwen
• Built to reuse: bij de renovatie van winkels houden
we een checklist bij van meer dan 1.300 materialen en
onderdelen die we later hergebruiken.
• Onderzoeken en testen van nieuwe materialen en
concepten om modulair te bouwen. Van gevelsystemen
tot dakopbouw, binnenwanden en vloeropbouw.
• In 2019 hebben we de Green Deal Circulair Bouwen
ondertekend.
•
In het kader van het Europese project
ICEBERG voeren we samen 35 partners uit
10 landen onderzoek naar hergebruik van
ruwe bouwmaterialen en het toepassen van nieuwe
circulaire bouwmaterialen en -technieken.
• We werken nauw samen met universiteiten en
onderzoeksinstellingen.
• In samenwerking met VITO en OVAM werken we mee aan
de optimalisatie van een bestaande tool om de milieuimpact van onze bouwmaterialen te meten.

RESULTATEN
Inzetten op innovatie
Eind 2020 verkregen we de gebruiks- en milieuvergunning voor
onze zeeboerderij in de Noordzee. Daardoor kunnen we in de
toekomst als allereerste Belgische retailer mossels kweken en
oogsten in de Noordzee. We streven ernaar om aan aquacultuur
te doen in combinatie met natuurbeheer.
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Neem dringend actie om
de klimaatverandering en
haar impact te bestrijden

Onze maatschappelijke bijdrage

Voor de monitoring van onze uitstoot, volgen we het
Greenhouse Gas Protocol. Om de milieu-impact
van onze producten te verminderen over de hele
waardeketen werken we samen met onze leveranciers.
LCA-methodieken (lifecycle analysis) zoals de OEF
(organisation environmental footprint) en PEF (product
environmental footprint) helpen ons daarbij.

1. Preventie en reductie van
broeikasgasemissies

In 2020 behaalden we het
Bedrijfsw
ambitieuze doel om onze
a
directe broeikasgasuitstoot te
verminderen met 20% tegenover
hybride
basisjaar 2008, in verhouding met
diesel
de omzet. Het afgelopen boekjaar
reduceerden we 31,4% van onze
elektrisch
totale broeikasgasuitstoot t.o.v.
de omzet. Nu gaan we volop voor
waterstof
onze nieuwe ambitie: tegen 2030
CNG
onze relatieve broeikasgasuitstoot
verder reduceren met 40% (in
benzine
vergelijking met 2008), volgens
het GHG-protocol Scope 1 en 2. Meer informatie over onze doelstellingen rond
eigen energieverbruik is terug te vinden in het deel SDG 7 - Energie.

4,32%

49,25%

ns
ge

Sinds jaar en dag streven we ernaar om onze impact
op het klimaat te verminderen. Onze basisprincipes
zijn de volgende: we vermijden broeikasgasemissies,
reduceren onze uitstoot en gaan consequent op zoek
naar oplossingen met de kleinste klimaatimpact. We
hebben onze activiteiten onderverdeeld in drie directe
impactcategorieën, waarbij we focussen op projecten
en initiatieven:
(1) koeling & verwarming
(2) mobiliteit & transport
(3) energieverbruik en –productie.

Onze aanpak

0,85%
0,37%

45,14%

0,07%

Ook mobiliteit draagt rechtstreeks bij aan het realiseren van onze
klimaatdoelstellingen. Onze mobiliteitsaanpak is vooral gestoeld op het principe
van de 3 V’s: verminderen, verschuiven en verschonen, telkens toegepast op
klanten-, medewerkers-, en goederenmobiliteit.
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Ton CO2 eq
per miljoen EUR
omzet

20

16,92

17,21

17,79

16,35

17,24

17,59

16,80

17,10

17,06

15,71

15

14,71

13,63

Doelstelling 2020: - 20% (13,54)
11,61

10

Doelstelling 2030: - 40% (10,15)

5
0

Kiloton CO2 eq

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

300
Onze directe impact op
de klimaatverandering,
in absolute waarden

250
200

Directe CO2-emissies
van Colruyt Group

150

Vermeden CO2-emissies
via Eoly en Parkwind

100

Vermeden CO2-emissies
via Virya Energy (1)

50
2008

2012

2016

2019 2020
(1) Berekening op basis van
emissiefactoren van België.
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RESULTATEN
Goederentransport

Medewerkersmobiliteit

Verminderen
• 94,04% beladingsgraad van de
vrachtwagens richting de Colruyt-winkels
en 76,10% beladingsgraad van inbound
vrachtverkeer, door samenwerking met en
tussen onze leveranciers.
• Met onze liquid ice containers sparen we
heel wat koelvrachtwagens uit en doen we
geen overbodige kilometers.
Verschuiven
• 5.062 minder containertransporten op de
weg, door gebruik van binnenvaart in België.
• 24,89% van de leveringen aan onze winkels
gebeurt in de verkeersluwe dagrand en ‘s
nachts.
Verschonen
• 2 elektrische terminaltrekkers
operationeel in onze distributiecentra.
• 8 CNG-trekkers operationeel in
winkelbevoorrading.
• Als eerste in Europa hebben we een 44 ton
elektrische trekker op waterstof getest.

Verminderen
• We beschikken over 11 regionale kantoren.
Ook na de coronapandemie willen we
telewerk in de organisatie bestendigen.
Verschuiven
• We hebben 4.681 bedrijfsfietsen ter
beschikking voor onze medewerkers.
• Via een online platform moedigen we
medewerkers aan om te carpoolen.

Verschonen
• We blijven ons wagenpark verder
vergroenen. In 2020 introduceerden
we plug-in hybrides met een grote
batterijcapaciteit, boven op de ruime
keuze aan CNG-wagens en een aantal
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elektrische en waterstofmodellen.
Momenteel rijdt meer dan 50,68% van de
bedrijfsvoertuigen (zowel logistiek vervoer
als personenvervoer) op alternatieve
energie.

Klantenmobiliteit
Verminderen
• Afgelopen jaar deden we testen met
het platform ‘Collect&Go Connect’, een
boodschappencommunity die klanten en
boodschappers in de buurt met elkaar
verbindt.
Verschuiven
• We voorzien overdekte fietsenstallingen bij
onze winkels.
Verschonen
• Klanten tanken al aan 84 DATS 24-stations
CNG.
• Op 135 winkelpunten kunnen klanten hun
auto opladen aan elektrische laadpalen
die bovendien werken op 100% groene
Belgische stroom.
• In 2021 willen we, naast de bestaande in
Halle, vier nieuwe waterstoftankstations
openen.
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2. Inzicht creëren
Zowel op organisatie- als
productniveau willen we aan
de hand van wetenschappelijk
onderbouwde footprinting
technieken onze impact op het
klimaat in kaart brengen, over
de hele waardeketen heen. Op
grond van die inzichten kunnen
we gefundeerde keuzes maken en
samen met ketenactoren en andere
partners de handen in elkaar slaan
om onze gezamenlijke milieuimpact te verlagen en om een
gemeenschappelijk draagvlak te
creëren.

RESULTATEN
Footprinting

Certificatie voor milieumanagement

• De Organisation Environmental Footprint
(OEF) methodologie laat ons toe onze milieuimpact doorheen de volledige keten in kaart
te brengen. Onze ambitie is om de OEF elke
twee jaar uit te voeren om nieuwe inzichten te
verkrijgen.
• Om de milieu-impact van onze
eigenmerkproducten te meten, baseren we
ons op de Product Environmental Footprint
(PEF) methodologie. De PEF vormt de Europese
standaard voor het uitvoeren van een Life Cycle
Assessment (LCA-studie) van producten.

• DATS 24, vleesverwerkende site Fine Food
Meat en Symeta Hybrid zijn allemaal ISO
14001 gecertificeerd. Deze internationale
norm voor milieumanagementsystemen
focust op de continue verbetering van de
prestaties, de bescherming van het milieu en de
beheersbaarheid van de milieurisico’s.

Draagvlak verhogen
• Colruyt Group is aangesloten bij de Belgian
Alliance for Climate Action. Een platform waar
we inspiratie en kennis uitwisselen met andere
Belgische bedrijven over hoe we onze CO2uitstoot verder kunnen reduceren.
• Als enige Belgische onderneming
ondertekenden we de European Green
Consumption Pledge, een initiatief om
bedrijven te engageren om productie en
consumptie duurzamer te maken.
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De Eco-Score. Beter voor het milieu, beter
voor de consument.
Colruyt Group bracht in 2021 de Eco-Score op de markt in België,
een visuele manier om de milieu-impact van voedingsproducten
te leren kennen. De Eco-Score past in onze blijvende ambitie
om klanten te begeleiden om bewuste en duurzame keuzes te
maken. Met de score als leidraad willen we in de toekomst ook de
ecologische impact van onze producten verminderen.

De Eco-Score is vergelijkbaar met de Nutri-Score: producten krijgen een letter- en
kleurencode van A (groen) tot E (rood) die met verschillende parameters rekening houdt.
De vijf categorieën geven op die manier aan of het voedingsmiddel een lage of hoge
ecologische impact heeft. Om die impact te meten, wordt een beroep gedaan op de
Product Environmental Footprint (PEF) methodologie, waarbij rekening wordt gehouden
met verschillende milieu-impactcategorieën zoals water- of energieverbruik. Daarnaast
wordt ook naar andere aspecten gekeken, zoals duurzaamheidslabels, verpakking,
herkomst, gevolgen voor de biodiversiteit en ecosystemen.
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Onze indicatoren
Indicatoren SDG 2
Evenwichtige voeding toegankelijker maken
Voedsel geschonken aan sociale organisaties (in ton)

Kalenderjaar

2018

2019

2020

3.297

4.262

4.504

Voor voedseloverschotten en -schenkingen zijn de voedingswinkels Colruyt, Bio-Planet en OKay in scope.
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Indicatoren SDG 3

2018

2019

2020

Evenwichtige voeding
# Producten met verbeterde nutritionele samenstelling
Reductie van vetten (in ton)
Reductie van verzadigde vetten (in ton)
Reductie van suikers (in ton)
Reductie van zouten (in ton)
Toevoeging van vezels (in ton)
# Referenties van Boni Selection met een verbeterde Nutri-Score

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

167
49,8
63,9
421
28,2
26,9
-

134
135,6 (1)
72,7 (1)
195,8 (1)
22,8 (1)
60,5 (1)
29

206
151,1
109,5
88,4
38,4
38
87

Consument correct informeren en inspireren
% Boni Selection-producten met de Nutri-Score op de verpakking
% Spar-producten met de Nutri-Score op de verpakking

Kalenderjaar
Kalenderjaar

-

51,7
-

91,0
29

Veilige en gezonde werkomgeving
% Medewerkers aangesloten bij het Solidariteitsfonds
Bedrag uitgekeerd door het Solidariteitsfonds (in EUR)
# Arbeidsongevallen
Frequentiegraad arbeidsongevallen
Ernstgraad arbeidsongevallen

Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar

68,2
1.076.723
928
25,1
0,59

67,2
1.129.072
874
23,3
0,64

65,0
1.128.950
860
22,7
0,59

# Langdurig zieke medewerkers gecontacteerd door De Schakel

Boekjaar

1.801

3.228

1.814

(1) Wegens een rekenfout is de data betreffende de reductie van vetten, verzadigde vetten,
suikers en zouten alsook de toevoeging van vezels herzien voor kalenderjaar 2019.

De scope van de indicatoren rond nutritionele samenstelling betreft onze eigen merken Boni Selection
en Everyday en de vleesproducten in de beenhouwerij en vleesrayon van Colruyt en OKay.
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Indicatoren SDG 6
Circulair waterbeheer
Totaal waterverbruik (in m³)
% Hemel- en afvalwater
Gerecycleerd afvalwater bij Fine Food Meat (in m³)
Drinkwater geproduceerd met PURA drinkwaterinstallatie (in m³)

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

2018

2019

2020

561.694
23,6
85.381
1.912

605.846
27,2
96.926
972

623.220
32,8
109.199
4.242

Doelstellingen

50% tegen 2025

De scope van deze indicatoren betreft het waterverbruik in België, exclusief drinkwater bestemd voor verkoop.
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Indicatoren SDG 7

2018

2019

2020

8

8,7

11,8

59,2
223.828

58,92
230.724

56,96
235.320

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

73
100

70
44,0
100

72
44,7
100

90% tegen 2030
60% tegen 2030
Streven naar 100%

% Niet-fossiele energie afkomstig uit eigen of lokale productieeenheden

Kalenderjaar

100

100

100

100% tegen 2030

Elektriciteitsproductie Colruyt Group uit zon (MWh)

Kalenderjaar

6.600

7.550

10.319

Elektriciteitsproductie Virya Energy uit wind, voor rekening van
Colruyt Group (MWh)

Kalenderjaar

-

-

1.135.562

Boekjaar
Boekjaar

69
1

122
1

147
1

Energieverbruik reduceren
% Reductie energieverbruik (relatief tegenover de omzet)
Energieverbruik (MWh per miljoen EUR omzet)
Elektriciteitsverbruik van Colruyt Group in België en Luxemburg (MWh)
Groene-stroomproductie
% Gemiddelde gelijktijdigheidsgraad van centrale sites
% Energieverbruik afkomstig van niet-fossiele brandstoffen
% Elektriciteitsverbruik uit niet-fossiele bronnen

Duurzame energie aanbieden
# Elektrische laadpalen
# Publieke waterstoftankstations van DATS 24

Doelstellingen

20% tegen 2030
55,54% tegen 2020
51,66% tegen 2030

5 stations tegen 2021

De scope van deze indicatoren betreft volledig Colruyt Group, tenzij anders aangegeven.
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Indicatoren SDG 8
Werken bij Colruyt Group
# Medewerkers in loondienst voor heel Colruyt Group
# Nieuwe medewerkers (netto aangroei)
Gemiddelde anciënniteit (in jaren)
# Jobstudenten die het afgelopen jaar voor Colruyt Group gewerkt hebben
# Nationaliteiten
# Aangeworven 45-plussers
% Vrouwen in leidinggevende functies
# Jobrotaties
# Regionale kantoren
# Medewerkers die inschreven op de kapitaalsverhoging
Bedrag bestemd voor winstdeelname (in miljoen EUR)
% Medewerkers vertegenwoordigd via een sociaal overlegorgaan

Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar

2018

2019

2020

29.903
515
9,56
6.536
85
798
10
2.259
26,1
-

30.631
728
9,79
8.258
91
465
25,6
812
11
2.166
27,8
97,3

32.945
2.314
9,84
8.484
89
506
27,0
791
11
2.205
28,5
94,4

De scope van deze indicatoren betreft Colruyt Group België, tenzij anders aangegeven. De cijfers over
werkomstandigheden in de keten hebben betrekking op de producenten van onze eigenmerkproducten.
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Indicatoren SDG 8

2018

2019

2020

Samen leren en ontwikkelen
Investeringsbedrag in vorming en opleiding (in miljoen EUR)
% Loonmassa geïnvesteerd in vorming en opleiding
# Unieke deelnemers aan een opleiding voor persoonlijke groei
# Verschillende opleidingen voor persoonlijke groei
# Medewerkers in een duaal leertraject
# Stagiairs
# Traineeshipprogramma’s
# Vestigingen van Colruyt Group Academy
# Deelnemers aan de workshops van Colruyt Group Academy voor consumenten
# Verschillende opleidingen voor consumenten
Investeringsbedrag (in EUR) Collibri Foundation
# Vormingsprojecten Collibri Foundation
# Jongeren direct betrokken bij vormingsprojecten Collibri Foundation

Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

38,1
3,14
1.698
51
508
8
10
37.549
647.928
13
5.124

38,8
3,04
1.759
58
206
585
8
11
52.602
190
808.593
14
6.715

32,1
2,41
1.562
73
185
395
10
10
5.361
192
798.860
14
9.350

Werkomstandigheden in de keten
# Opgevolgde producenten in risicolanden
% Producenten in risicolanden die minstens 1 audit kregen
% Producenten in risicolanden met aanvaardbaar resultaat na sociale audit

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

524
100
94,5

430
100
90,0

487
97
95,0

# Producenten teruggebracht van een zwak naar een aanvaardbaar resultaat
tegenover vorig jaar

Kalenderjaar

11

31

19

# Producenten met wie de samenwerking werd stopgezet na inbreuk op de
Code of Conduct

Kalenderjaar

7

9

3
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Indicatoren SDG 12

2018

2019

2020

Doelstellingen

Vis
# Producten wilde vis, schaal- en schelpdieren (zonder bereidingen
en conserven)

Kalenderjaar

173

159

165

% Producten wilde vis, schaal- en schelpdieren (zonder bereidingen
en conserven) gecertificeerd met MSC

Kalenderjaar

81,5

86,2

89,1

% Producten wilde vis, schaal- en schelpdieren (zonder bereidingen
en conserven) gecertificeerd met MSC of geverifieerd door ILVO

Kalenderjaar

89,6

90,6

97,6

# Producten visconserven

Kalenderjaar

30

27

32

% visconserven producten (anders dan tonijn) met MSC of ILVO
verificatie

Kalenderjaar

-

-

81,3

% Producten visconserven (wilde vis) gecertificeerd met MSC
# Producten gekweekte vis, schaal- en schelpdieren

Kalenderjaar
Kalenderjaar

36,7
95

66,7
92

59,4
102

% Producten gekweekte vis, schaal- en schelpdieren gecertificeerd
met ASC en BIO

Kalenderjaar

85,3

85,9

92,2

Kalenderjaar

131

130

125

% Gecertificeerde koffiebonen aangekocht (UTZ, Rainforest Alliance,
BIO, Fair Trade)

Kalenderjaar

99,5

99,3

99,6

Streven naar
100%

% Gecertificeerde producten koffie (UTZ, Rainforest Alliance, BIO, Fair
Trade)

Kalenderjaar

95,4

96,9

97,0

Streven naar
100%

Koffie
# Producten koffie

100% tegen
2020
100% tegen
2021

De scope van deze indicatoren is Retail België en Luxemburg. Dus de afvalstromen van onze winkelformules
in beide landen, onze distributiecentra en de productiecentra van Fine Food, alsook de (beperkte) afvalstromen
van onze kantoorgebouwen in Halle. Bouwafval rekenen we hierin niet mee. Voor (huishoudelijke) verpakkingen
kijken we enkel naar onze eigen merken, waar we directe impact op hebben.

SUSTAINABILITY | SDG 2 • SDG 3 • SDG 6 • SDG 7 • SDG 8 • SDG 12 • SDG 13 • Onze indicatoren

202

Indicatoren SDG 12

2018

2019

2020

Cacao
# Producten die cacao bevatten
% Gecertificeerde producten die cacao bevatten (UTZ, BIO, Fair Trade)
% Gecertificeerde chocoladerepen en -tabletten

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

218
98,2
-

279
90,3
100

301
98
100

Soja food
# Ton producten Soja food
% GGO-vrij (zonder gebruik van GGO technologieën)
# Ton soja in TIER 1 (soja aanwezig in het product)
% TIER 1 Soja met duurzaamheidscertificatie

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

-

-

1.046,7
100
619
49

% TIER 1 Soja met duurzaamheidscertificatie en/ of uit Europa of
Noord-Amerika

Kalenderjaar

-

-

91

% TIER 1 Soja gecompenseerd door aangekochte RTRS credits
# Ton soja in TIER 5 (sojaderivaten aanwezig in het product)
% TIER 5 Soja met duurzaamheidscertificatie
% TIER 5 Soja gecompenseerd door aangekochte RTRS credits

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

-

-

9
428
4,2
95,8

% TIER 5 Soja gecertificeerd of gecompenseerd door aangekochte
RTRS credits

Kalenderjaar

-

-

100

Volume soja feed gebruikt in de productie van vlees, zuivel en eieren
(in ton)

Kalenderjaar

33.100

33.100

33.100

Volume soja feed aangekocht in Brazilië met RTRS-credits (in ton)
% Soja feed gecompenseerd met RTRS-credits

Kalenderjaar
Kalenderjaar

33.100
100

33.100
100

33.100
100

Doelstellingen

Streven naar 100%
Streven naar 100%

Soja feed
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Indicatoren SDG 12

2018

2019

2020

Doelstellingen

Palmolie
Volume palmolie vermarkt (in ton)
% Palmolie RSPO: Mass Balance
% Palmolie RSPO: Segregated
% Conventionele palmolie gecompenseerd met RSPO-credits
% RSPO-gecertificeerde palmolie
Volume palmpitolie vermarkt (in ton)
% Palmpitolie RSPO: Mass Balance
% Palmpitolie RSPO: Segregated
% Conventionele palmpitolie gecompenseerd met RSPO-credits
% RSPO gecertificeerde palmpitolie

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

4.769,4
47,3
50
2,8
100
780
21,6
0,6
77,8
100

5.005,5
29
68,1
2,9
100
703,2
14,7
7,8
77,5
100

4.947,3
12,8
84,9
2,3
100
485,3
23,4
30,2
46,4
100

Hout
# Producten met minstens 60% hout
% Gecertificeerde houtproducten (FSC of PEFC)

Kalenderjaar
Kalenderjaar

218
71,1

310
97,7

235
100

100% tegen 2020

Papier
# Papierproducten
% Gecertificeerde papierproducten (FSC, PEFC of Der Blaue Engel)

Kalenderjaar
Kalenderjaar

204
100

211
100

233
99,6

Streven naar 100%

Houtskool
% Gecertificeerde houtskoolproducten

Kalenderjaar

50

100

100

Streven naar 100%
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0% tegen 2020
100% tegen 2020
0% tegen 2020
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Indicatoren SDG 12

2018

2019

2020

Kalenderjaar
Kalenderjaar

100
-

100
87

100
91

Streven naar 100%
Streven naar 100%

Kalenderjaar

-

12

12

Minstens 1 referentie
per categorie

Ketenprojecten
# Actieve ketenprojecten
# Producten uit ketenprojecten in onze winkels
# Betrokken boeren in de ketenprojecten (indirect via coöperaties)
# Betrokken boeren in de ketenprojecten (direct in de keten)

Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar
Kalenderjaar

7
41
31.902
-

7
40
33.140
-

7
40
43.864
2.174

Dierenwelzijn
% Verse eieren van scharrelkippen of kippen met vrije uitloop

Kalenderjaar

100

100

100

% Producten met eieren van scharrelkippen of kippen met vrije
uitloop

Kalenderjaar

100

100

100

% Vers konijnenvlees uit parken (exclusief bereidingen) geleverd via
Fine Food Meat

Kalenderjaar

100

100

100

% Recycling rate

Kalenderjaar

83,17

83,98

85,27

% Effectief verkochte producten (vers en diepvries)

Kalenderjaar

97,38

97,21

97,33

% Voedselverlies naar verbranden en vergisten

Kalenderjaar

69,2

69,0

66,8

Katoen
% Witte body's van Dreambee gecertificeerd met GOTS
% Katoenen producten van Dreambee gecertificeerd met GOTS of BCI
# Katoenen producten (onderbroeken, onderhemdjes, kousen) bij
Colruyt gecertificeerd met GOTS

Doelstellingen

Grondstoffen en materialen
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Minstens 85%
tegen 2021
Maximaal 60%
tegen 2023
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Indicatoren SDG 13

2018

2019

2020

Doelstellingen

Kalenderjaar

13,0

19,4

31,4

40% tegen 2030

Boekjaar
Boekjaar

6.600
142

6.600
2.000

7.040
2.049

Boekjaar

75

99

128

Alle winkels met koeling
tegen 2030

# Winkels met warmterecuperatie
# Nieuwbouw lage-energiewinkels

Boekjaar
Kalenderjaar

12
91

35
116

64
129

Alle winkels met koeling
Alle nieuwe winkels

# Bestaande winkels met energetische opwaardering

Kalenderjaar

28

38

53

Alle bestaande winkels (234)
tegen 2029

Preventie en reductie van broeikasgasemissies
Broeikasgasemissie van Colruyt Group
(% vermindering, relatief tegenover de omzet)
Liquid ice
# Liquid ice containers voor verse producten
# Liquid ice containers voor diepvriesproducten
Koeling, verwarming en isolatie
# Winkels met koeling op natuurlijke koelmiddelen

De indicatoren voor Liquid Ice Containers slaan op het aantal karren operationeel in de voedingsdetailhandel
in België en Luxemburg (Bio-Planet, Colruyt en OKay). De indicatoren voor natuurlijke koelmiddelen en
warmterecuperatie hebben betrekking op de voedingswinkels van Bio-Planet, Colruyt en OKay in eigendom.
De indicatoren voor lage-energiewinkels en energetische opwaardering hebben betrekking op alle winkels
in eigendom (food en non-food).
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Indicatoren SDG 13

2018

2019

2020

Goederentransport
# Vrachtwagenritten bespaard door binnenvaart in België
% Beladingsgraad inkomende leveringen voor Colruyt
% Inkomende leveringen ‘s nachts
% Vullingsgraad van Colruyt-vrachtwagens

Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar

4.502
77,0
23,3
94,6

4.998
76,7
23,9
94,0

5.062
76,1
24,9
94,0

Medewerkersmobiliteit
# Bedrijfsfietsen (klassiek en elektrisch)
# Wagenkilometers jaarlijks uitgespaard door fietsers
# Wagenkilometers jaarlijks uitgespaard door pendelaars
CO2-uitstoot vermeden door fietsers en pendelaars (in ton)

Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar

4.702
-

4.195
13.822.160
16.567.320
6.412

4.681
12.129.480
11.800.800
5.049

Klantenmobiliteit
# Elektrische laadpalen
# Locaties laadpalen
# DATS 24-stations met CNG-pomp
# Publieke waterstoftankstations van DATS 24

Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar

69
65
65
1

122
115
76
1

147
135
84
1
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Doelstellingen

200 locaties tegen 2021
85 stations tegen 2020
5 stations tegen eind 2021
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