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Woord van de Voorzitter

In het boekjaar 2020/21 had de wereldwijde
pandemie ook op onze groep een ongekende
en verstrekkende impact, voelbaar in zowel
verkoop als productie, logistiek en administratie.
Geconfronteerd met een aaneenschakeling van
snel veranderende gebeurtenissen, maatregelen
en voorschriften, hebben we als groep blijk
gegeven van een ongelooflijke flexibiliteit,
creativiteit en solidariteit. In een vaak
snel evoluerende context bleven we onszelf
heruitvinden en maakten we er het beste van,
samen met onze klanten, leveranciers en andere
partners. Ik ben vooral fier dat we erin geslaagd
zijn om te allen tijde onze maatschappelijke rol
te blijven vervullen en de voedselvoorziening te
verzekeren, met maximaal oog voor de veiligheid
van medewerkers en klanten.

Gelukkig konden we regelmatig voor lichtpuntjes
zorgen. Zo beloonden we de inspanningen van
de verkoopmedewerkers onder meer met een
extra verlofdag op 2 januari, toen meer dan 500
winkels dicht bleven. Meer dan tweeduizend
medewerkers uit zwaar getroffen sectoren boden
we tijdelijke tewerkstelling aan. Voorts verdeelden
we gratis naaipakketten waarmee mensen thuis
massaal mondmaskers voor de zorg maakten. Ik
denk ook aan de levering van boodschappen bij
zorgmedewerkers thuis, gratis hygiënepakketten
voor de jeugdkampen en afneembare handvaten
op de winkelkarren. Of aan Dreamland, dat voor
tal van kinderen een virtuele ontmoeting met de
Sint regelde.
Als groep hebben we al bij al een behoorlijk
boekjaar achter de rug. We zagen onze
groepsomzet stijgen met 3,7%, terwijl we een
nettoresultaat behaalden van 4,2% van de
omzet. De coronapandemie vereiste aanzienlijke
uitgaven in onder meer veiligheid en remuneratie,
en had een heel uiteenlopende impact op onze
activiteiten. Viel de brandstofverkoop fors terug,
dan gingen onze buurtwinkels en online verkoop
er sterk op vooruit. En ook in deze uitzonderlijke
tijden bleef Colruyt steeds zijn Laagste Prijzenbelofte waarmaken en de koopkracht van de
klanten beschermen.(1)

In het afgelopen boekjaar was het vaak alle
hens aan dek, maar tegelijk bleven we het
langetermijnperspectief voor ogen houden,
met voor EUR 469 miljoen investeringen
in winkels, distributiecentra, innovatie- en
duurzaamheidsprojecten. Na een korte pauze
hernamen we de renovatie en uitbreiding van
ons winkelpark, goed voor 18 nieuwe winkels
en 24 heropeningen. Fiets! werd omgedoopt tot
Bike Republic en opende meteen drie nieuwe
winkels. Onze online boodschappendienst
Collect&Go verdubbelde zijn capaciteit en
testte toekomstgerichte services zoals mobiele
afhaalpunten, thuislevering en burenbezorging.
We bleven ons als retailer dus heruitvinden, ook
met de lancering van gloednieuwe concepten
zoals het platform ‘Deals’, voor de ware kortingjager.
Eveneens met het oog op de toekomst, namen
we de moeilijke maar noodzakelijke beslissing om
de non-foodverkoop via de Collishop-webshop
volledig stop te zetten. Duurzame groei in een erg
concurrentiële non-foodmarkt vereist immers
verdere specialisatie in onze non-foodactiviteiten.
We behouden wel ons netwerk van 400 fysieke
afhaalpunten voor andere online bestellingen.
Alle betrokken medewerkers konden binnen de
groep tewerkgesteld blijven.
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Voorts bleven we ons familiebedrijf versterken via
(verhoogde) participaties in kledingketen ZEB en
in de dataspecialisten Daltix en WeConnectData,
naast de overname van documentspecialist Joos
Hybrid. Deze transacties passen stuk voor stuk
in onze langetermijnstrategie om onze klanten
relevante oplossingen te bieden in alle fases van
hun leven.
Duurzaam ondernemen is en blijft de rode draad
doorheen al onze activiteiten. Op landbouwvlak
blijven we onze lokale producenten en hun
vakmanschap ondersteunen. We investeerden in
bijkomende landbouwgronden en behaalden een

De beslissing van de federale overheid om
promoties en kortingen in maart en april
2020 tijdelijk te verbieden, zorgde toen voor
een algemene prijsstijging in België. Die
tijdelijke stijging van de marktprijzen kwam
er dus niet onder impuls van de retailers. Na
het opheffen van het promoverbod daalde
het prijsniveau geleidelijk aan. Zowel voor,
tijdens als na het promoverbod bleef Colruyt
zijn klanten steevast voor elk product de
laagste prijs garanderen. In februari 2021 lag
het gemiddelde prijsniveau van Colruyt zelfs
lager dan voor aanvang van de pandemie
eind 2019.

(1)

vergunning voor een zeeboerderij in de Noordzee.
Telkens engageren we ons om samen met lokale
partners, en in alle transparantie, een duurzame
evolutie in gang te zetten.
Een andere prioriteit is onze klanten maximaal
informeren, zodat zij gemakkelijker duurzamere
keuzes kunnen maken. Ik ben dan ook fier
dat we als eerste Belgische retailer de EcoScore uitrollen. Dat label geeft een idee van
de ecologische voetafdruk van producten en
verschijnt samen met de Nutri-Score in eerste
instantie op onze digitale kanalen en geleidelijk
aan ook op de verpakkingen. Onder de vlag ‘Stap
Voor Stap’ blijven we het publiek inspireren
om duurzamer te consumeren en te leven.
Zo verdeelden we tienduizenden leuke gratis
kaartspellen voor het hele gezin en belichtten we
in grootschalige mediacampagnes de duurzame
aspecten van onze producten.
Ondertussen blijven we fors investeren in de
productie én distributie van hernieuwbare
energie. DATS 24 biedt de particulier voortaan
rechtstreeks groene stroom aan. We pionieren
verder in de productie van groene waterstof
en het gebruik ervan voor zwaar transport.
Zo testten we als eerste retailer in Europa
een 44-ton waterstoftruck en zullen we dit
jaar de investeringsbeslissing afronden voor
een industriële waterstofproductiesite. De

consolidatie van onze energie-activiteiten in de
holding Virya Energy resulteert in aanzienlijke
schaalvoordelen en grotere slagkracht.
Net als vorig jaar bevat dit jaarverslag onze
duurzaamheidsrapportering, zij het in een
beknoptere versie en met de Sustainable
Development Goals van de VN als kapstok. De
uitgebreide verhalen zijn terug te vinden op onze
website colruytgroup.com.
In dit ongelooflijk uitdagende jaar zijn we onszelf
als groep een paar keer ‘tegengekomen’. Vaak
maakten we van de nood een deugd en slaagden
we erin om opportuniteiten te detecteren. Zo
werkten we voor onze kantoormedewerkers
een nieuwe regeling uit waarin ook thuiswerk
zijn plaats heeft. Ook in complexe, onzekere
omstandigheden bleven we samen doorwerken
en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
opnemen. Zo veilig mogelijk en naar best
vermogen. Daarvoor nog eens hartelijk dank,
beste medewerker, klant, leverancier of partner.
Allemaal kunnen jullie op Colruyt Group blijven
rekenen.
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Wie zijn we?
Een familiebedrijf

Colruyt Group is een familiebedrijf dat over drie generaties is uitgegroeid
tot een retailgroep met bijna 33.000 medewerkers en een diverse
portefeuille food- en non-foodformules in binnen- en buitenland. De
grootste activiteit blijft onze supermarkt Colruyt, die al 45 jaar zijn
merkbelofte “Laagste Prijzen” waarmaakt, elke dag opnieuw. In de loop
van de afgelopen halve eeuw hebben we onze activiteiten behoorlijk
gediversifieerd. Daarbij blijven we echter trouw aan de detailhandel,
nog steeds goed voor vier vijfde van onze omzet. Vandaag zijn we
met een tiental business formules actief in retail, met zowel fysieke
vestigingen als webshops in België, Luxemburg en Frankrijk. Daarnaast
opereren we ook in de foodservice en groothandel, onder meer als
toegewijde partner voor de zelfstandige Spar-winkels. Voorts zijn
we de jongste jaren sterk gegroeid als producent en leverancier van
hernieuwbare energie uit wind en zon. Typisch voor Colruyt Group ten
slotte is dat we veel zelf blijven doen. Zo koesteren we een schat aan
ervaring en vakmanschap in domeinen als techniek, IT en communicatie,
maar ook in de productie en verpakking van onder meer vlees, koffie,
kaas en wijn.

Complementaire merken,
gedeelde waarden
Bij Colruyt Group willen we met alles wat we ondernemen
een positief verschil maken. In elke levensfase en op alle
belangrijke momenten in het leven van onze klanten,
willen we op een gepaste manier voor ze klaarstaan.
Daarom streven we naar een maximale complementariteit
tussen onze verschillende merken. Stuk voor stuk
differentiëren zij zich met eenvoudige oplossingen voor
specifieke behoeften. Elk op hun eigen, authentieke
manier geven onze merken invulling aan de ‘eenvoud
in retail’ waar we als Colruyt Group voor staan. Op die
manier draagt elk merk bij tot de realisatie van onze
gezamenlijke missie. Elke business formule draagt ook
dezelfde groepswaarden in zich. Samen vormen die het
fundament waarop we als groep blijven bouwen en een
referentiepunt in deze snel evoluerende wereld. Voor
onszelf, voor onze partners en voor onze klanten. Zo
weten zij allemaal wat ze aan ons hebben, en dat creëert
dan weer vertrouwen.
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Doelbewust werken
In tijden van storm zijn het de wortels
die bepalen hoe stevig onze boom
staat. De vruchten aan onze boom, zijn
onze resultaten. Maar resultaten zijn
slechts een gevolg. Ze zeggen iets over
hoe we het gedaan hebben, gegeven
de context. Bij Colruyt Group werken
we daarom niet resultaatgericht,
maar doelbewust. Dat betekent een
doel vooropstellen en daarvoor in het
hier en nu het juiste doen. We zijn
aandachtig, hebben vertrouwen in
ons eigen kunnen en hopen op een zo
goed mogelijke uitkomst. Niet door te
fixeren op de vruchten, maar door met
onze aandacht bij onze boomgaard
te blijven en onze terroir goed te
verzorgen.
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Stevige wortels

Weten waar je vandaan komt, helpt om te
begrijpen waar je naartoe gaat. Bij Colruyt Group
hechten we heel wat waarde aan de inzichten en
ervaring die drie generaties ondernemerschap ons
hebben gebracht. We weten wie we zijn en waar
we samen voor staan, we koesteren onze eigen
sterktes, identiteit en cultuur. Zo slagen we er als
bedrijf met intussen bijna 33.000 medewerkers in
om een familiale atmosfeer en een kmo-attitude
te behouden.

Geloof in mensen

Bij Colruyt Group vertrekken we altijd vanuit een positief mensbeeld. We geloven in
de creatieve kracht van mensen om opportuniteiten te zien en te ondernemen. Wij
gaan ervan uit dat elke medewerker gedreven is om kwaliteit te leveren en iets te
kunnen toevoegen aan het grotere geheel. We stellen dan ook alles in het werk om
de natuurlijke levensenergie van onze medewerkers optimaal te laten vloeien. Dat
stimuleert hun ondernemerschap en groei, als vakman én als mens. Het is immers in
de mate dat de mensen groeien, dat onze firma groeit.
Ons positief mensbeeld hangt samen met een ruimer, positief wereldbeeld en onze
optimistische inborst. We zijn ervan overtuigd dat we door te ondernemen, mee
bouwen aan een wereld waarin we allen willen leven. Stap voor stap, en samen met
collega’s, klanten en partners.
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Gezamenlijk doel

Onze groepsmissie is er om de creatieve kracht van onze mensen richting
te geven. Het is onze gedeelde ‘waarom’. Bij Colruyt Group willen we:

Samen duurzaam meerwaarde creëren
door waardengedreven vakmanschap in retail.
• Samen. Enkel samen met onze collega’s, leveranciers, business
partners, investeerders én klanten kunnen we een positief verschil
maken.
• Meerwaarde. Het creëren van maatschappelijke meerwaarde geeft ons
werk zin, schenkt voldoening en maakt ons wijzer. Dat zijn de ware,
blijvende ‘opbrengsten’. Geld daarentegen is louter een middel dat we
investeren om onze gezamenlijke droom effectief waar te maken.
• Duurzaam creëren. Elke dag opnieuw vertrekken we van een wit blad.
Met volle verwondering kijken we naar de wereld om te zien wat er
mogelijk is, bewust van onze sterktes en beperkingen. Daarbij verspillen
we niet nodeloos energie van onszelf, noch van onze omgeving of de
natuur.

• Waardengedreven. Onze waarden vormen een gezamenlijk
referentiekader, dat bepaalt hoe we ons gedragen en welke afspraken
we samen te maken hebben. Ze zorgen ervoor dat we consequent en
consistent handelen, in alles wat we ondernemen.
• Vakmanschap. Doorleefd VAKmanschap is een bron van vreugde
en fierheid. Het succes van onze firma wordt bepaald door de
Vaardigheden, de Attitudes en de Kennis van onze medewerkers en hun
teams.
• In retail. Ons ‘VAK’ is nog steeds de retail, ook al hebben ons
ondernemerschap en onze drang om te creëren mettertijd vele andere
initiatieven voortgebracht.
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Onze ambities

Om onze missie en strategie te realiseren
hebben we een aantal ambities en strategische
doelstellingen geformuleerd, waarin de focus
uiteindelijk altijd op de klant ligt.
Door het creëren van eenvoud in retail willen we
het leven van onze klanten immers gemakkelijker
maken. Daartoe willen we hen de juiste producten
en services aanbieden en hen in alle fases van
hun leven bijstaan met vaak innovatieve maar
altijd relevante en eenvoudige oplossingen.
Hoofdzakelijk in food en non-food maar ook in
andere, gerelateerde categorieën zoals energie,
mobiliteit en gezondheid.
We bereiken onze klanten via diverse,
complementaire formules die focussen op
efficiëntie en laagste prijs, op nabijheid en gemak,
op bio of kwaliteit in vers uit de korte keten, …

Het gaat voornamelijk om winkelformules die
we in eigen beheer uitbaten maar evengoed
om diverse vormen van partnerships. Ten slotte
richten we ons niet alleen tot de particulier, maar
bieden we ook zakelijke klanten een groeiende
waaier kwalitatieve diensten in onder meer
foodservice en documentmanagement.
Colruyt Group neemt leiderschap op in tal van
duurzaamheidsdomeinen. We verduurzamen
continu ons assortiment en informeren onze
klanten maximaal via onder meer de Eco-Score
en de Nutri-Score. Zo willen we hen inspireren
om bewustere en duurzamere keuzes te maken.
Bovendien willen we onze speciale relatie met de
klanten verder versterken en de dialoog blijven
onderhouden, ook in een verder digitaliserende
wereld.

We willen daarbij consequent op een
waardengedreven en duurzame manier te
werk gaan. Zo houden we als familiebedrijf
onze unieke bedrijfscultuur levendig en zijn we
een aantrekkelijke werkgever voor duizenden
mensen. We reiken de hand naar partners uit
alle segmenten van de samenleving en bouwen
naarstig verder aan de lokale verankering
van productie en vakmanschap. Samen met
burgers en partners creëren we meerwaarde op
uiteenlopende vlakken zoals klimaat, mobiliteit of
energievoorziening.
Zo willen we vanuit onze positieve ingesteldheid
op tal van manieren een zinvol verschil blijven
maken in de wereld, voor de huidige én de
toekomstige generaties.
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Gedreven
door waarden

Bij Colruyt Group kennen we
negen kernattitudes die we waardevol vinden om onze missie te kunnen
realiseren. Ze zijn historisch gegroeid
en vatten de essentie van waar wij
met z’n allen voor staan. Noem het de
wortels die onze boom voeden en die
bepalen wie wij zijn. Onze waarden
inspireren ons en geven zin aan wat
we doen. Maar ze ‘leven’ slechts in
de mate dat we ze ook daadwerkelijk
toepassen in het werk van elke dag.
Om daar aandacht voor te hebben,
koppelen we bij Colruyt Group aan onze
waarden ook negen aandachtspunten.
Die helpen ons om consistent en
authentiek te handelen.

Ons waardenverhaal

We hebben Respect voor elk individu. Dat is de basis van waaruit we in interactie gaan. Elke
mens is gelijkwaardig, ondanks de grote verschillen in uiterlijk, cultuur, afkomst, vaardigheden,
kennis, interesses, etc. Onze Samenhorigheid, het besef dat wij van elkaar afhankelijk zijn om
goed werk te kunnen leveren, is de basishouding om als team te kunnen samenwerken. We
staan graag ten dienste van anderen. Onze Dienstbaarheid is dan ook de basishouding die
nodig is om elke dag opnieuw kwaliteit te kunnen leveren. We streven daarbij naar Eenvoud
door de zaken te herleiden tot hun meest essentiële vorm. Dat helpt ons om efficiënt en
effectief te werken.
Om goed werk te kunnen leveren hebben we ook een aantal dingen nodig. Te beginnen bij ons
Geloof in de positieve intenties van mensen. Dat is essentieel om vertrouwen te kunnen geven.
Onze Hoop nodigt ons dan weer uit om de nodige middelen en tijd te investeren, duidelijk te
zijn in onze verwachtingen en op tijd los te laten en open te staan voor de resultaten die volgen.
Wezenlijk daarbij is dat we onszelf de Ruimte gunnen om stil te staan, afstand te nemen en te
overschouwen hoe we bezig zijn. Zodra ons hoofd te ‘vol’ zit, verdwijnt dat bewustzijn en lopen
we voortdurend achter de feiten aan.
Tenslotte tonen we de innerlijke Moed om te ondernemen. Om met een positieve ingesteldheid
en een frisse, creatieve kijk er telkens weer tegenaan te gaan en stap voor stap meester te
worden in ons vak. Daar zit onze Kracht, daaraan beleven wij voldoening en arbeidsvreugde.
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Onze kijk op duurzaamheid
Onze ambitie
een referentiepunt
zijn voor duurzaam
ondernemen en
een inspiratiebron
voor bewust
consumeren

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van Colruyt Group en loopt als een rode
draad door al 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. We geloven dat ons ondernemerschap op die manier de
motor is voor een duurzame evolutie.
Door onze strategische plaats in de keten hebben we een impact op onze klanten, leveranciers, partners en
de samenleving. Vanuit dat besef van sterke verbondenheid en permanente wisselwerking willen we zinvol
zijn voor iedereen die bij onze onderneming betrokken is. En maatschappelijke meerwaarde creëren. Zo
werken we al jaren aan het verduurzamen van onze eigen werking en activiteiten, investeren we volop in
innovatie en bouwen we – meer dan ooit – duurzame samenwerkingen uit met diverse partners.
Ondanks een bijzonder uitdagend jaar, zijn we voluit blijven investeren in duurzaamheid en is er geen enkel
project stilgelegd. Kortom: ook in uitdagende tijden blijven we de lat hoog leggen voor duurzaamheid.
We zijn trots op wat we over de jaren heen al hebben bereikt, maar beseffen evengoed dat het
duurzaamheidsverhaal nooit af is. Vandaar ons engagement om ons te blijven inzetten om samen een
positief verschil te maken.
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Onze aanpak

17 SDG’s om te rapporteren
WAARDIG

3 drivers
om ons te organiseren
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Klant

12 werven om het verschil te maken
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12 werven
om het verschil te maken

4 thema’s om bewuster
te consumeren

Onze blik op duurzaam ondernemen is omvat in
twaalf werven, waarop we met onze dagelijkse
activiteiten een verschil kunnen maken.

Voor onze medewerkers en consumenten willen we een
voorbeeldrol spelen en inspiratiebron zijn voor duurzaam
ondernemen en bewust consumeren. Dat vertaalt zich
in onze assortimenten, dienstenaanbod, infrastructuur,
communicatie en tools. We willen hen eenvoudige handvaten
aanreiken zodat ze zelf makkelijker duurzamere keuzes
kunnen maken en initiatief nemen.

Gezondheid

Biodiversiteit

Samen werken

Landbouw

Samen leren

Grondstoffen

Samen leven

Atmosfeer

Dierenwelzijn

Water
Energie
Mobiliteit

Elke werf kreeg dit boekjaar een duidelijke
definitie van scope, visie en meetbare
doelstellingen. Als gevolg van dit proces hebben
we bepaalde werven anders benoemd om ze
inhoudelijk beter te laten aansluiten.

Dit engagement willen we breed in de markt zetten met
‘Stap voor stap’, een duidelijke, gemeenschappelijke taal
voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Producten,
diensten en initiatieven met duidelijke, sterke ambities
en een aantoonbare impact op gezondheid, samenleving,
dierenwelzijn of milieu haken we vast aan een of meerdere
iconen. Op die manier zijn onze duurzame inspanningen
in één oogopslag zichtbaar en reiken we consumenten én
medewerkers tools aan om bewustere en betere keuzes
te maken, op een intuïtieve manier. We brengen een
onderscheidend verhaal dat de consument motiveert en
inspireert en het vertrouwen in Colruyt Group vergroot.
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3 drivers om ons te organiseren
‘Duurzame meerwaarde creëren’ is de kern van onze missie. Om het
thema blijvend op te volgen in de organisatie, hebben we het domein
Sustainability opgedeeld in drie drivers: Mens, Infrastructuur en
Product. Binnen deze pijlers worden aspiraties geformuleerd over
de richting die we uitwillen. Deze organisatiecultuur maakt dat
duurzaamheid diepgeworteld zit in heel Colruyt Group.

Domeinvergaderingen
(tactisch, 5 keer per jaar)
Domein
Sustainability
Visie, strategie en
doelstellingen voor
de hele organisatie.
Voorzitter van de
Domeinraad:
Jef Colruyt
(4 keer per jaar)

Werkgroepen
(operationeel)
Domeinvergaderingen
(tactisch, 4 keer per jaar)
Werkgroepen
(operationeel)
Domeinvergaderingen
(tactisch, 4 keer per jaar)
Werkgroepen
(operationeel)

Product

Infrastructuur

Toelichting over
visie, strategie en
voortgang op de
Raad van Bestuur,
directiecomités,
toekomstraden
en andere
overlegorganen.

Mens
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17 Sustainable Development Goals om te rapporteren
De internationale duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties met zijn zeventien Sustainable Development
Goals (SDG’s) vormt wereldwijd een gemeenschappelijk draagvlak voor maatschappelijke uitdagingen. Ze vormen
een hefboom voor iedere overheid, organisatie of particulier die zijn steentje wil bijdragen aan een duurzamere
wereld. De internationale consensus over de agenda, doelstellingen en taalgebruik maakt het gemakkelijker om
gericht de krachten te bundelen en samen vooruitgang te boeken, zowel op lokaal als mondiaal vlak.
De rode draad van de VN-duurzaamheidsagenda krijgt – vandaag meer dan ooit – zijn volle betekenis: Leave no
one behind. De coronacrisis heeft namelijk impact op alle domeinen van de zeventien doelstellingen en toont dus
het belang en de absolute noodzaak aan om de Agenda 2030 te verwezenlijken.
Met Colruyt Group staan we volledig achter de SDG-agenda. Sinds 2017 zijn we een van de ‘SDG Voices’ en we
blijven dit engagement verderzetten. Sinds januari 2020 zetelen we om die reden ook in de Raad van Bestuur van
CIFAL Flanders.

Impact meten
Met onze producten, diensten en initiatieven willen we een aantoonbare duurzame meerwaarde creëren.
Om onze impact te meten, te analyseren en verbeterplannen op te zetten, willen we steeds vertrekken vanuit
wetenschappelijk onderbouwde methodologieën. We maken om die reden al enkele jaren gebruik van footprint
technieken zoals de PEF (Product Environmental Footprint) en de OEF (Organisation Environmental Footprint). Aan
de hand van deze technieken bekijken we de hele levenscyclus van zowel onze eigen organisatie als die van onze
producten om zo inzicht te krijgen in de werkelijke impact die we maken. Met deze methodologieën als leidraad
willen we de verzamelde inzichten gebruiken als input om onze strategie en doelstellingen verder uit te werken.
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Materialiteit
Voor ons zijn de SDG’s een belangrijke
leidraad in het realiseren van
onze duurzaamheidsambities.
Vanaf dit jaar hangen we onze
duurzaamheidsrapportering volledig
op aan de Agenda 2030.
Vertrekkende vanuit de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, kozen we zeven SDG’s
waarvan we geloven dat we er met
onze eigenheid als organisatie de
grootste impact op kunnen hebben.
Dit zijn voor ons de meest materiële
SDG’s:
SDG 2 Geen honger
SDG 3 Goede gezondheid
SDG 6 Schoon water en sanitair
SDG 7 Betaalbare en duurzame
energie
SDG 8 Waardig werk en
economische groei
SDG 12 Verantwoorde consumptie
en productie
SDG 13 Klimaatactie
WAARDIG

Uiteraard blijven we verder inzetten
op de andere SDG’s. Zo beschouwen
we Vrede, justitie en sterke
publieke diensten (SDG 16) en
Partnerschappen om doelstellingen
te bereiken (SDG 17) als hefbomen
om alle andere SDG’s te realiseren.
We werken nauw samen met onze
partners en leveranciers, steeds met
wederzijds respect en op basis van
dialoog en vertrouwen.
De in dit rapport vooropgestelde
doelen gelden voor Colruyt Group in
België, omdat meer dan 90% van onze
activiteiten hier zijn geconcentreerd.
We streven ernaar om die scope de
komende jaren verder te verruimen.
Wanneer we spreken over ‘boekjaar’
en ‘2020’ als referentie gebruiken, gaat
het over het financiële jaar 2020/21
(1 april 2020 t.e.m. 31 maart 2021).
Als het gaat over ‘producten’, bedoelen
we eigenmerkproducten.

WAARDIG

De volledige duurzaamheidsrapportering is terug te vinden in
het hoofdstuk Corporate sustainability, vanaf pagina 162. Voor
deze weergave van niet-financiële informatie en diversiteit
verwijzen we naar artikel 96, §4 of 119, §2 in het Wetboek
van Vennootschappen, ingevoerd door de Belgische wet van
03/09/2017 tot omzetting van de Europese Richtlijn 2014/95/EU.
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Continuïteit, ook in tijden van corona
Het boekjaar 2020/21 werd op tal van vlakken getekend door de coronapandemie.
Ook in die turbulente periode slaagden we erin om de continuïteit te verzekeren,
in de eerste plaats van de voedselvoorziening. Tegelijk bleven we onze
bevoorrechte relaties met tienduizenden klanten en tal van partners koesteren.
We bleven vooruitkijken en investeren in onze mensen én in de toekomst.
Al onze voedingswinkels waren de hele
periode operationeel, op enkele tijdelijke
sluitingen in het voorjaar van 2020 na, wegens
ziekte of quarantaine. Toch was het voor de
winkelmedewerkers nooit business as usual,
gezien de frequent wisselende richtlijnen
voor openingsuren, aantal toegelaten klanten
en mondmaskerplicht, of nog de tijdelijke
verkoopstop van non-food toen de niet-essentiële
winkels dicht waren. Doorheen het jaar sprongen
meer dan duizend medewerkers uit heel de groep
bij om pieken in de verkoop te helpen opvangen.
Na de uitzonderlijke drukte door
volumeaankopen in maart-april 2020,
stabiliseerde de winkelactiviteit geleidelijk aan,
mede doordat klanten massaal overschakelden
op online winkelen bij Collect&Go.
Ook de webshops van onze non-foodwinkels
kenden een enorme groei, zeker in de periodes
dat de fysieke winkels volledig gesloten waren.
In geen tijd werkten ze creatieve oplossingen
en nieuwe services uit, zoals advies op afstand,

Click&Collect of thuisbezorging. Slechts een
beperkt aantal collega’s was tijdelijk werkloos,
velen onder hen konden tijdelijk aan de slag
in onze voedingswinkels, in de logistiek of de
productie. Want ook achter de schermen was
het vaak alle hens aan dek om alles te kunnen
bolwerken. Dat lukte wonderwel, dankzij enorme
inzet en solidariteit onder de collega’s.
Gezien hun uitzonderlijke prestaties, beloonden
we onze medewerkers in verkoop, logistiek
en productie met onder meer extra premies,
maaltijdcheques en betaald verlof. Zo bleven
op zaterdag 2 januari 2021 meer dan 500 eigen
winkels in België dicht. Van eind februari 2020
tot en met juni 2021 gaat het om een geschatte
inspanning van 40 miljoen euro, of omgerekend
gemiddeld een netto maandloon extra per
betrokken winkel- of logistieke medewerker.
Om de veiligheid van klanten en medewerkers
maximaal te garanderen, volgden we de

richtlijnen van de overheid strikt op. We
begeleidden onze winkelmedewerkers maximaal
om de wijzigende sanitaire maatregelen te
implementeren, maar koppelden ook feedback
terug naar de overheden over wat al dan niet
haalbaar was in de praktijk, vaak in nauw overleg
met handelsfederatie Comeos. Vaak gingen we
nog een stapje verder dan verplicht. Zo voorzagen
we onze klanten van afneembare handvaten voor
de winkelkar en onze medewerkers van gratis
mondmaskers. En we ontwikkelden zelf heel wat
veiligheidsinstrumenten, zoals plexi-schermen en
handige ontsmettingszuilen voor de winkels.
Liep voor verkoopmedewerkers het dagelijkse
contact met klanten niet altijd even vlot, dan
confronteerde het verplichte telewerk onze
kantoorwerkers met weer andere uitdagingen.
Daarom focuste ons vormingsaanbod vanaf
medio 2020 op mentaal welzijn en op
zelfzorg, zowel tijdens het werk als privé. We
organiseerden cursussen in assertiviteit en
omgaan met stress, naast workshops veerkracht,
geleide groepswandelingen in de natuur of
online yoga- en meditatiesessies. Onze dienst De
Schakel belde tal van medewerkers proactief op
en verruimde de openingsuren, om nog meer een
luisterend oor te bieden aan wie het moeilijk had.
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Voorts deden we er alles aan om jaarlijkse
evenementen toch te laten doorgaan, eventueel
in een aangepaste versie. De ruim 470 laureaten
van de arbeid bedachten we met een online
event, een medaille, cadeaucheque, bloemen,
een verrassingspakket en een herinneringskrant.
Gezien de grote vraag naar bloed ging de jaarlijkse
inzameling gewoon door, net als de gratis
griepvaccinatie, met prioriteit voor medewerkers
ouder dan 50. We stelden de sociale verkiezingen
uit van mei naar november 2020 en maakten
stemmen per brief mogelijk. Het wegvallen van
de vele nieuwjaarsdrinks compenseerden we met
een persoonlijke wenskaart van Jef Colruyt én een
mooie ruiker voor elke medewerker.

Hoeveel tijd en energie het ook kostte om onze
‘winkel’ draaiende te houden, toch behielden
we onze externe focus en lanceerden we heel
wat warm onthaalde sociale initiatieven.
Zo verdeelden we gratis naaipakketten
onder klanten en medewerkers, om finaal
150.000 mondmaskers te bezorgen aan
600 zorginstellingen en 50.000 stuks aan
Special Olympics Belgium. We leverden aan
huis bij zorgmedewerkers en herstelden
gratis hun fietsen. We droegen actief bij aan
de extra schenking van 460.000 maaltijden
aan de Voedselbanken en bezorgden de
jeugdverenigingen 19.000 hygiënepakketten voor
hun zomerkampen.

Ook het voorbije boekjaar zijn we mensen blijven
aanwerven, bij voorkeur in voltijdse, vaste
contracten van onbepaalde duur. Na het uitbreken
van de pandemie werden alle vacatures snel
opnieuw geprioriteerd, naargelang de gewijzigde
urgentie. Deels om onze vaste medewerkers te
ontlasten in de drukke aanloop naar eindejaar,
lanceerden we eind oktober een nationale oproep
naar tijdelijk werklozen. Op amper een week tijd
boden meer dan 5.000 mensen zich aan. Na een
verkorte selectieprocedure waren er twee weken
later bijna 1.500 van hen (tijdelijk) aan de slag in
de winkels.
Ten slotte, samen met tal van andere bedrijven
hebben we onze schouders gezet onder het
initiatief ‘Sterker dan corona’. Een campagne die
iedereen bedankt voor de geleverde inspanningen,
van werknemers tot ondernemers, van studenten
tot gepensioneerden. Bij Colruyt Group zijn we
alvast dankbaar voor de opportuniteiten en
uitdagingen die we het voorbije jaar tot een
goed einde hebben gebracht. En we zijn ervan
overtuigd dat we vanuit onze optimistische
inborst altijd de nodige moed, kracht en creatief
ondernemerschap zullen vinden om moeilijke
tijden goed door te komen.
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Beheersverslag
Omzet groeit met 3,7%
Nettoresultaat exclusief eenmalige effecten stijgt licht
Onze resultaatsevolutie werd dit boekjaar beïnvloed door specifieke effecten:
• Diverse impacten als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis sinds
het einde van boekjaar 2019/20.
De voedingswinkels verwerkten hogere volumes en vervulden zo
opnieuw hun essentiële rol in de voedselketen. De non-food winkels,
foodservice- en brandstofactiviteiten kenden omzetdalingen ten
gevolge van de crisis.
De groep heeft in al haar vestigingen maatregelen genomen om de
operationele werking, de veiligheid en gezondheid van medewerkers
en klanten te verzekeren. We namen ook onze maatschappelijke rol op,
onder meer door het doneren van voedsel en mondmaskers.
De COVID-19 impact kon dit boekjaar evenwel niet op een eenduidige
manier afgezonderd worden.

• Overname van 100% van de aandelen van Joos Hybrid en verhoging van
de participatie in The Fashion Society.
Joos Hybrid biedt bedrijven hybride totaaloplossingen voor documenten communicatiemanagement. The Fashion Society (voorheen Fraluc
Group) omvat de kledingketens ZEB, PointCarré, The Fashion Store en
ZEB For Stars.
Beiden worden sinds augustus 2020 integraal geconsolideerd, wat de
omzetgroei heeft versterkt. De impact op het bedrijfs- en nettoresultaat
van boekjaar 2020/21 was beperkt.

• Inbreng van activa gerelateerd aan de hernieuwbare windenergieactiviteiten van Eoly in de energieholding Virya Energy.
Deze inbreng had een eenmalige positieve impact van EUR 31 miljoen
in boekjaar 2020/21.
Inbreng van de participatie in Parkwind (offshore windenergie) in Virya
Energy in de tweede helft van vorig boekjaar.
Deze inbreng had een eenmalige positieve impact van EUR 45 miljoen
in 2019/20.

• Stopzetting van de verkoop van het algemene non-food assortiment via
de Collishop-website vanaf oktober 2020.
Deze stopzetting laat de groep toe te focussen en in te zetten op een
verdere specialisatie binnen de non-food activiteiten van onder
meer Dreamland, Dreambaby en Bike Republic (voorheen Fiets!), om zo
duurzame groei mogelijk te maken via een multikanaalaanpak.
De stopzetting heeft de omzetgroei negatief beïnvloed. De impact op
het bedrijfs- en nettoresultaat van 2020/21 was beperkt.

Beide transacties hebben geen materiële impact op het
kasstroomoverzicht.
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Geconsolideerde kerncijfers
(In miljoen EUR)

1/04/2020 31/03/2021 (1)

1/04/2019 31/03/2020 (2)

Evolutie

Omzet

9.931

9.581

+3,7%

Brutowinst

2.792

2.565

+8,9%

28,1%

26,8%

850

807

8,6%

8,4%

523

511

5,3%

5,3%

521

561

5,2%

5,9%

416

431

4,2%

4,5%

3,06

3,14

% van omzet
Bedrijfscashflow (EBITDA)
% van omzet
Bedrijfsresultaat (EBIT)
% van omzet
Winst vóór belastingen
% van omzet
Winst van het boekjaar
% van omzet
Winst per aandeel (in EUR) (3)

+5,4%

+2,4%

-7,2%

-3,6%

-2,4%

(1) De resultaten van boekjaar 2020/21 werden beïnvloed
door de COVID-19 crisis, de integrale consolidatie van
The Fashion Society en Joos Hybrid (vanaf augustus
2020) en de stopzetting van de non-food verkopen via
de Collishop-website (vanaf oktober 2020).
(2) De resultaten van boekjaar 2019/20 werden vanaf eind
februari 2020 beïnvloed door de COVID-19 crisis.
(3) Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen
bedroeg 135.503.424 in 2020/21 en 137.279.011 in
2019/20.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
De groepsomzet steeg met 3,7% tot meer dan EUR 9,9 miljard in 2020/21.
De brandstofactiviteiten van DATS 24 kenden een omzetdaling. Exclusief
brandstoffen steeg de omzet met 6,4%. De omzetevolutie werd beïnvloed
door de COVID-19 crisis (zowel eind 2019/20 als in 2020/21), de integrale
consolidatie van The Fashion Society en Joos Hybrid, en de stopzetting van
de non-food verkopen via de Collishop-website.
De foodomzet in België groeide trager dan de totale markt aangezien
Colruyt Group verhoudingsgewijs minder buurtwinkels heeft dan het
marktgemiddelde. Buurtwinkelconcepten groeiden tijdens de COVID-19
gezondheidscrisis meer dan andere winkelformules. Hierdoor daalde het
marktaandeel van Colruyt Group in België (Colruyt Laagste Prijzen, OKay en
Spar) tot 31,3% in boekjaar 2020/21 (32,1% in 2019/20).
De brutowinstmarge steeg tot 28,1% van de omzet. Exclusief brandstoffen
steeg de brutomarge met 71 basispunten. De marge-evolutie wordt
voornamelijk verklaard door de lagere promodruk bij de start van het
boekjaar (verbod op promoties en kortingen in Belgische supermarkten),
diverse productmixeffecten, COVID-19 gerelateerde voorzieningen,
operationele verbeteringen en de integrale consolidatie van The Fashion
Society en Joos Hybrid.
De netto operationele kosten stegen van 18,4% tot 19,6% van de omzet. De
toename wordt voornamelijk verklaard door COVID-19 en de onverminderde
investeringen in medewerkers, eigenmerkproducten, distributiekanalen en
veranderingsprojecten. Het percentage werd in 2020/21 ook beïnvloed door

de omzetdaling van de brandstofactiviteiten en de integrale consolidatie
van The Fashion Society en Joos Hybrid.
De COVID-19 gerelateerde kosten hadden vooral betrekking op de diverse
maatregelen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten
te verzekeren. Daarnaast hebben we medewerkers in verkoop, logistiek
en productie als dank voor de geleverde inspanningen additionele
vergoedingen en verlofdagen toegekend voor een geschat bedrag van
EUR 40 miljoen tijdens de COVID-19 gezondheidscrisis (van eind
februari 2020 tot en met juni 2021). De voedingswinkels, logistieke en
productieafdelingen werden versterkt met zowel interne als externe
medewerkers.
Eind maart 2021 telde Colruyt Group 31.189 medewerkers (voltijdse
equivalenten). De toename met 2.133 voltijdse equivalenten ten opzichte
van 31 maart 2020 is deels toe te schrijven aan de overname van The
Fashion Society en Joos Hybrid.
Als gevolg van de inbreng van de hernieuwbare windenergie-activiteiten van
Eoly in de energieholding Virya Energy werd een eenmalige positieve impact
van EUR 31 miljoen gerealiseerd in de eerste jaarhelft van 2020/21.
De bedrijfscashflow (EBITDA) bedroeg 8,6% van de omzet.
Exclusief de meerwaarde gerealiseerd op de inbreng van Eoly Energy
bedroeg de EBITDA-marge 8,3% van de omzet (8,4% in 2019/20). De
brutomargetoename werd geneutraliseerd door de stijging van de
operationele kosten.
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De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn met EUR 32 miljoen
gestegen. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de integrale
consolidatie van The Fashion Society en Joos Hybrid (EUR 15 miljoen)
en aan de continue investeringen in winkels, distributiecentra en
transformatieprogramma’s.

De winst van het boekjaar bedroeg EUR 416 miljoen (4,2% van de omzet).
Exclusief de meerwaarde gerealiseerd op de inbreng van Eoly Energy
bedroeg het nettoresultaat EUR 385 miljoen of 3,9% van de omzet in
2020/21 (EUR 380 miljoen exclusief eenmalige effecten of 4,0% van de
omzet in 2019/20).

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 523 miljoen of 5,3% van de
omzet in 2020/21. Exclusief de meerwaarde gerealiseerd op de inbreng van
Eoly Energy bedroeg de EBIT-marge 5,0% van de omzet (5,3% in 2019/20).
Het aandeel in het resultaat van deelnemingen daalde tot EUR -4 miljoen in
2020/21 (EUR 52 miljoen in 2019/20).
Virya Energy kende een resultaatstoename in de eerste jaarhelft en lagere
resultaten in de tweede jaarhelft, voornamelijk als gevolg van eenmalige
effecten. In de tweede jaarhelft van 2019/20 realiseerde Colruyt Group
een eenmalige positieve impact van EUR 45 miljoen door de inbreng
van Parkwind (offshore windenergie) in Virya Energy. The Fashion Society
en Vendis Capital kenden resultaatsdalingen, voornamelijk als gevolg
van COVID-19. The Fashion Society wordt sinds augustus 2020 integraal
geconsolideerd en sindsdien niet langer opgenomen als een joint venture
volgens de vermogensmutatiemethode.
De effectieve belastingvoet bedroeg 20,0% en werd beïnvloed door de
hervorming van de vennootschapsbelasting in België, de investeringen in
innovatie- en veranderingsprojecten en de inbreng van Eoly Energy
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84%

Omzet van Colruyt Group (in miljoen EUR)

7.848

8.312

8.652

8.917

9.177

9.493

9.031

9.434

9.581

DETAILHANDEL

9.931

OMZET

11%

GROOTHANDEL
EN FOODSERVICE

5%

OVERIGE
ACTIVITEITEN

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

511

523

Resultaten van Colruyt Group (in miljoen EUR)
485

515

488

495

507

493

488

485

85%

EBIT

DETAILHANDEL

EBIT

11% 10%
GROOTHANDEL
EN FOODSERVICE

343

354

350

363

366

383

374

384

431

416

Winst van
het boekjaar

OVERIGE
ACTIVITEITEN

- 6%
CORPORATE

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21
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Winst- en verliesrekening
per segment
Detailhandel (retail)
De omzet van de detailhandelsactiviteit steeg
met 5,2% tot EUR 8.308 miljoen. De omzet werd
beïnvloed door de COVID-19 crisis (zowel eind
2019/20 als in 2020/21), de stopzetting van de
non-food verkopen via de Collishop-website
vanaf oktober 2020 en de integrale consolidatie
van The Fashion Society. Exclusief The Fashion
Society steeg de retailomzet met 3,8%. De
retailactiviteiten vertegenwoordigden 83,7% van
de geconsolideerde omzet in 2020/21.
De foodretailomzet steeg vooral door expansie
en door (offline en online) volumetoenames
tijdens de COVID-19 crisis. Eind vorig boekjaar,
bij de start van de gezondheidscrisis, kenden de
voedingswinkels in België, Frankrijk en Luxemburg
reeds belangrijke omzetstijgingen.
De omzet van Colruyt in België en Luxemburg
steeg met 3,0%. Colruyt Laagste Prijzen
investeerde verder in de vernieuwing van de
bestaande winkels en opende ook vier nieuwe
Colruyt-winkels. De COVID-19 crisis resulteerde in
hogere verkoopvolumes, zowel offline als online.
De stopzetting van de non-food verkopen via de

Collishop-website heeft de omzetgroei negatief
beïnvloed vanaf oktober 2020.
Colruyt Laagste Prijzen maakt haar merkbelofte
dagelijks waar, door voor elk artikel (10.500
foodreferenties en 7.500 non-foodreferenties)
op elk moment de laagste prijs te garanderen.
Prijsverlagingen én promoties van concurrenten
worden onmiddellijk in de verkoopprijzen
verrekend.
OKay, Bio-Planet en Cru realiseerden een
gezamenlijke omzetgroei van 12,5%, vooral door
expansie en door volumetoenames tijdens de
COVID-19 crisis.
De OKay-buurtwinkels, waar klanten snel,
goedkoop en gemakkelijk hun dagelijkse
boodschappen kunnen doen, openden vijf nieuwe
winkels. OKay heeft de uitrol van haar vernieuwde
winkelconcept verdergezet en blijft inzetten op
convenience en op meer dan 4.500 kwalitatieve
en verse producten.
Bio-Planet blijft de voortrekker van de groep op
vlak van duurzaamheid, biologische producten
en gezonde voeding en biedt meer dan 6.000
biologische en ecologische producten aan.
Bio-Planet wil bewuste en gezonde voeding
toegankelijker maken en blijft ook inzetten op
Belgische en lokale producten.

De Cru-belevingsmarkten in Overijse, Gent en
Antwerpen werkten ook in 2020/21 verder aan
hun omzetgroei en operationele efficiëntie.
Ambachtelijke producten (850 referenties) en
klantenbeleving, in combinatie met vakmanschap,
blijven er voorop staan.
Exclusief brandstoffen steeg de omzet van
Colruyt in Frankrijk met 7,2%. De omzetgroei
is voornamelijk toe te schrijven aan organische
groei, mede als gevolg van COVID-19, en
aan expansie. Colruyt Prix-Qualité is een
overzichtelijke buurtsupermarkt waar klanten
alles vinden wat ze nodig hebben voor hun
dagelijkse en wekelijkse boodschappen.
Colruyt Group blijft onverminderd investeren in
haar Franse retailactiviteiten door bestaande
winkels te vernieuwen, nieuwe winkels te openen
en de logistieke capaciteit de komende jaren te
verdubbelen. Zo werd onder andere in april 2021
het nieuwe distributiecentrum nabij Nancy in
gebruik genomen.
De brandstofactiviteiten van DATS 24 in Frankrijk
kenden een omzetdaling tijdens de COVID-19
crisis. Inclusief brandstoffen steeg de omzet van
Colruyt in Frankrijk met 1,6%.
De non-food retailomzet is met 37,6% gestegen
ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk door de
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integrale consolidatie van The Fashion Society.
Als gevolg van de COVID-19 crisis werden alle
niet-essentiële winkels in België, waaronder ook
de non-food winkels van Colruyt Group, tijdelijk
verplicht gesloten (van 18 maart tot en met 10
mei 2020, evenals in november 2020).
De gezamenlijke winkelomzet van Dreamland,
Dreambaby en Bike Republic (voorheen Fiets!)
daalde met 2,7%, als gevolg van de verplichte
winkelsluitingen. De online non-food omzet, die
opgenomen wordt in de winkelformule waar de
goederen worden afgehaald, kende een sterke
groei.
Colruyt Group verhoogde haar belang in
The Fashion Society (voorheen Fraluc Group) van
68% tot 98%. Bijgevolg wordt The Fashion Society,
de holding die de kledingketens ZEB, PointCarré,
The Fashion Store en ZEB For Stars omvat,
integraal geconsolideerd sinds augustus 2020. De
multimerkenketen omvat 114 winkels in België en
Luxemburg en twee winkels in Frankrijk. De vier
winkelconcepten zijn complementair, dekken een
groot stuk van de fashion-markt af en mikken op
verschillende doelgroepen.
Colruyt Group investeert en innoveert
onverminderd in haar online winkelconcepten
en digitale toepassingen.
De groei van online verkoop (van zowel voeding

als non-food) versnelde in 2020/21, mede als
gevolg van COVID-19. Onze online omzet wordt
voornamelijk gerealiseerd door Collect&Go. De
boodschappendienst van Colruyt en Bio-Planet
is marktleider in de online voedingsmarkt in
België en breidde haar capaciteit verder uit in
2020/21. De opening van een nieuw e-commerce
distributiecentrum voor Collect&Go in België is
gepland in het najaar van 2021.
Sinds mei 2020 test Collect&Go de
aanhuislevering van boodschappen via een
netwerk van burenbezorgers. Sinds de COVID-19
crisis testen we nog meer tijdelijke afhaal- en
bezorgdiensten, onder meer bij de Cru-markten.
Eind maart 2021 lanceerden we het online
promoplatform Deals!, dat aangeboden wordt via
Collect&Go. Klanten vinden er wekelijks nieuwe
sterke volumepromo’s.

De Eco-Score geeft de ecologische voetafdruk
van een product weer en is een aanvulling op
de Nutri-Score. Zo willen we de consument
inspireren om bewust te consumeren, zowel op
het vlak van milieu (Eco-Score) als op het vlak
van gezondheid (Nutri-Score). De komende jaren
zullen we ook verder investeren in de duurzame
renovatie van bestaande winkels tot lageenergiewinkels.
Groothandel en Foodservice
De omzet van het segment groothandel en
foodservice groeide met 11,7% tot EUR 1.075
miljoen en werd beïnvloed door de COVID-19
gezondheidscrisis (zowel eind 2019/20 als in
2020/21). Deze activiteiten vertegenwoordigden
10,8% van de groepsomzet in boekjaar 2020/21.

De stijging van de groothandelsomzet met 15,5%
Innovatie en duurzaamheid blijven voorop staan wordt verklaard door hogere verkoopvolumes in
bij Colruyt Group. We zijn een referentiepunt voor België en Frankrijk, voornamelijk als gevolg van
duurzaam ondernemen en een inspiratiebron
COVID-19. De Spar Colruyt Group-winkels in België
voor bewust consumeren. Aan de hand van
blijven gekend als gezellige buurtsupermarkten
talrijke initiatieven en samenwerkingsverbanden
voor alle dagelijkse boodschappen, met een sterk
werken we hier stap voor stap aan verder.
assortiment verse producten, persoonlijke service
Op landbouwvlak blijft de groep inzetten
en scherpe prijzen. De rentabiliteit van de Sparop Belgische verankering, vakmanschap en
ondernemers blijft bij de beste van de markt
transparantere ketens. In maart 2021 hebben we
behoren.
de Eco-Score geïntroduceerd.

INTRO | Woord van de Voorzitter • Wie zijn we? • Onze kijk op duurzaamheid • COVID-19 • Beheersverslag • Kerncijfers

26

Colruyt Group kiest systematisch voor een
hechte langetermijnsamenwerking met de
zelfstandige ondernemers en wil haar performant
zelfstandigennetwerk in België en Frankrijk de
komende jaren verder uitbouwen.
Solucious, de foodservice-specialist van Colruyt
Group, levert in heel België foodservice- en
retailproducten aan professionele klanten
zoals ziekenhuizen, kmo’s en horeca. Solucious
onderscheidt zich met zijn gebruiksgemak, ruim
assortiment, vlotte en betrouwbare leveringen en
transparante prijzen. Solucious kende in boekjaar
2020/21 een omzetdaling van 13,4%. Door de
COVID-19 gezondheidscrisis vielen vooral de
leveringen aan de horeca terug.
Tijdens de COVID-19 crisis werkte Solucious,
vanuit zijn maatschappelijke rol, mee aan
verschillende initiatieven ter ondersteuning
van de zorgsector en van jeugdverenigingen.
Van maart tot mei 2020 leverde Solucious
boodschappen zonder meerkost rechtstreeks in
meer dan tien grote Belgische ziekenhuizen, om
de zorgverleners te ondersteunen. Eind 2020 en
in 2021 leverde Solucious ook boodschappen
aan huis, voor zorgverleners binnen en buiten de
ziekenhuizen.

Solucious zet ook in op innovatie en is in 2021
gestart met de uitrol van een bezorgersapplicatie.
Solucious is de eerste Belgische foodservicespeler
die de administratie en rapportering van het
leveringsproces digitaliseert met als doel om op
een klantgerichte en efficiënte manier verder te
groeien.
Overige activiteiten
De omzet van de overige activiteiten daalde met
24,2% tot EUR 547 miljoen in boekjaar 2020/21.
Deze activiteiten vertegenwoordigden 5,5% van
de geconsolideerde omzet.
Dit segment bevat voornamelijk de omzet van
de DATS 24-tankstations in België. Door prijs- en
volumedalingen tijdens de COVID-19 crisis daalde
de omzet van DATS 24 met meer dan 25%.
Het netwerk van DATS 24 telt intussen meer dan
80 CNG-stations, één publiek waterstofstation
en meer dan 120 elektrische laadpalen op
parkings van Colruyt Group-winkels. DATS 24
werkt stap voor stap verder aan een groenere
mobiliteit en zal haar investeringen in duurzame
alternatieve brandstoffen en groene energie de
komende jaren onverminderd verderzetten, onder
andere door de bouw van bijkomende publieke
waterstofstations.

Sinds april 2021 kunnen klanten ook bij DATS 24
terecht voor de levering van aardgas en groene,
Belgische stroom. DATS 24 levert dus energie voor
onderweg, thuis en op het werk.
De omzet van printing and document
management solutions heeft betrekking op
de activiteiten van Symeta en van Joos Hybrid
(samen Symeta Hybrid). In augustus 2020
heeft Colruyt Group 100% van de aandelen van
Joos Hybrid overgenomen. Joos Hybrid biedt
hybride totaaloplossingen voor document- en
communicatiemanagement, waardoor het
grote bedrijven, kmo’s en diverse organisaties
ondersteunt in hun digitale transformatie. De
overname kadert in onze ambitie om in te
spelen op de evoluerende behoeften van de
consument en in onze continue investeringen
in procesoptimalisatie en digitalisering. De
activiteiten van Joos Hybrid zijn complementair
aan de activiteiten van Symeta, onze print- en
documentmanagementspecialist.
Colruyt Group is meerderheidsaandeelhouder
van de energieholding Virya Energy. Virya
Energy is actief in de productie van duurzame
energie, met een belangrijke focus op offshore en
onshore windenergie. Virya Energy focust op de
ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie
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van hernieuwbare energiebronnen en ambieert
internationale expansie. De energieholding heeft
belangen in onder meer Parkwind, Eurowatt en
Eoly Energy.
In april 2020 heeft Virya Energy haar belang in
Parkwind (offshore windenergie) verhoogd tot
100%. Eoly Energy (onshore windenergie) werd
in mei 2020 ingebracht in de energieholding. In
februari 2021 heeft Virya Energy haar belang in
Eurowatt (onshore windenergie) verhoogd tot
100%.

Geconsolideerde balans
De netto boekwaarde van de materiële en
immateriële vaste activa is met EUR 323
miljoen gestegen tot EUR 2.979 miljoen. De
stijging is voornamelijk het netto-effect van
nieuwe investeringen (EUR 469 miljoen), de
integrale consolidatie van The Fashion Society en
Joos Hybrid (EUR 173 miljoen) en afschrijvingen
(EUR 323 miljoen).
Colruyt Group blijft onverminderd investeren
in haar distributiekanalen, logistiek en
productieafdelingen, in hernieuwbare energie en
in innovatieve veranderingsprogramma’s met een
langetermijnkarakter.

In boekjaar 2020/21 heeft Virya Energy
converteerbare obligaties uitgegeven, waarop
haar aandeelhouders Colruyt Group en Korys
hebben ingeschreven. De uitgifte kaderde in de
expansieplannen van Virya Energy. Als gevolg van
de intekening omvat ons kasstroomoverzicht
een cash uitgave van EUR 97 miljoen (EUR
64 miljoen in de eerste jaarhelft en EUR 33
miljoen in de tweede jaarhelft in 2020/21). De
intekening verklaart ook de toename van de
financiële vaste activa ten opzichte van vorig
jaar. De obligaties zijn rentedragend en kunnen
geconverteerd worden in aandelen van Virya
Energy, of terugbetaald worden. De partijen
namen de vereiste maatregelen in het kader van
de belangenconflictregeling.
De netto geldmiddelen en kasequivalenten
bedroegen EUR 106 miljoen op 31 maart
2021 (na aftrek van EUR 178 miljoen
kortetermijnfinanciering).
Het eigen vermogen van Colruyt Group
bedroeg EUR 2.527 miljoen op jaareinde en
vertegenwoordigde 48,6% van het balanstotaal.
De toename van de rentedragende
verplichtingen (kortlopend en langlopend) met
EUR 313 miljoen is voornamelijk toe te schrijven

aan kortetermijnfinanciering op jaareinde en de
integrale consolidatie van The Fashion Society en
Joos Hybrid (inclusief IFRS 16 verplichtingen).

Eigen aandelen
In 2020/21 werden 1.068.520 eigen aandelen
ingekocht ten belope van EUR 52,5 miljoen.
In oktober 2020 werden 2.500.000 eigen
aandelen vernietigd.
Na jaareinde werden 452.765 aandelen ingekocht
ten belope van EUR 22,4 miljoen.
Op 11 juni 2021 had Colruyt Group 1.821.153
eigen aandelen in bezit. Dit vertegenwoordigde
1,34% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Colruyt Group kent ook na jaareinde diverse
impacten als gevolg van de COVID-19
gezondheidscrisis. We blijven in al onze
vestigingen maatregelen nemen om de veiligheid
en gezondheid van de aanwezigen te beschermen
en om de operationele werking te verzekeren.
Deze maatregelen worden regelmatig opgevolgd
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en, indien nodig, bijgesteld op basis van de
meest recente informatie. De kosten gerelateerd
aan de ingevoerde maatregelen zullen in de
resultatenrekening van boekjaar 2021/22 verder
tot uiting komen.
Van 27 maart tot 26 april 2021 was het in alle
niet-essentiële winkels in België, waaronder ook
in de non-foodwinkels van Colruyt Group, enkel
mogelijk om op afspraak te winkelen.
Continuïteits- en overige risico’s
worden regelmatig opgevolgd, zowel bij
dochterondernemingen als bij ondernemingen
waarin Colruyt Group een deelneming heeft. Op
heden hebben we geen kennis van informatie die
tot een materiële aanpassing van de resultaten of
toelichtingen zou leiden.
In april 2021 heeft Colruyt Group 100% van de
aandelen van Culinoa verworven. Als foodservicepartner begeleidt en ondersteunt Culinoa meer
dan 100 grootkeukens van zorginstellingen
in België. De dienstverlening van Culinoa is
complementair aan de activiteiten van Solucious,
onze foodservicespecialist. Door deze investering
kunnen we onze foodservice-expertise versterken,
nog beter tegemoetkomen aan de noden van
zorginstellingen en kwalitatieve maaltijdzorg in
België ondersteunen.

In april 2021 heeft Colruyt Group 100% van de
aandelen van de Belgische fitnessketen JIMS
verworven. Naast 27 traditionele fitnesscentra en
de mogelijkheid tot het volgen van groepslessen,
biedt JIMS ook digitale coaching aan. De
overname kadert in onze ambitie om in te spelen
op de behoeften van de consument in zijn
verschillende levensfases én in onze continue
investering op het vlak van gezondheid.

blijven toepassen en garandeert zijn klanten de
laagste prijs voor elk artikel, op elk moment.

Er waren geen andere materiële gebeurtenissen
na jaareinde.

Colruyt Group verwacht dat het geconsolideerd
nettoresultaat van het boekjaar 2020/21 (EUR
385 miljoen exclusief de meerwaarde op de
inbreng van Eoly Energy) moeilijk te evenaren zal
zijn in boekjaar 2021/22. We wijzen erop dat de
onzekerheid die ontstaan is door de COVID-19
gezondheidscrisis de resultaatverwachting van
2021/22 kan beïnvloeden.
We verwachten dat de overname van
foodservicepartner Culinoa en fitnessketen
JIMS geen materiële impact zal hebben op het
nettoresultaat van Colruyt Group in boekjaar
2021/22.

Vooruitzichten
Door de onzekerheid tengevolge van de
COVID-19 gezondheidscrisis kunnen we geen
uitspraken doen met betrekking tot verwachte
macro-economische, concurrentiële of overige
tendensen. We blijven relevante trends met
betrekking tot marktevoluties en klantengedrag
nauwgezet opvolgen en zullen, indien nodig,
gepast reageren.
Colruyt Group behoudt haar focus op de lange
termijn en zal haar langetermijnstrategie
consistent blijven uitvoeren. Colruyt Laagste
Prijzen zal zijn laagsteprijzenstrategie consistent

We zullen onze operationele kosten onder
controle blijven houden. Terzelfdertijd zullen we
de investeringen in medewerkers, kwalitatieve
eigenmerkproducten, efficiëntie, innovatie,
duurzaamheid en veranderingsprojecten
onverminderd voortzetten.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
op 29 september 2021 zal Colruyt Group de
jaarvooruitzichten voor het boekjaar 2021/22
verder toelichten.
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Dividend
De Raad van Bestuur zal een brutodividend van EUR 1,47 per aandeel voorstellen
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Winst en brutodividend per aandeel (in EUR)
3,14

2,49
2,18

43,6%

2,26

44,2%

2,24

44,6%

2,60

2,21
45,2%

2,60
46,9%

45,1%

3,06

Nettowinst per aandeel

2,78
48,O%

47,2%

Dividend pay-out ratio

45,3%
43,O%

0,95

1,00

1,00

1,00

1,12

1,18

1,22

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

1,31

1,35

1,47

Brutodividend per aandeel

(1) Exclusief het eenmalig
positief effect gerelateerd
aan de inbreng van Parkwind
in Virya Energy, dat geen
materiële impact had op
het kasstroomoverzicht
van 2019/20, bedroeg de
nettowinst per aandeel
EUR 2,81 en de pay-out ratio
48,0%.

18/19 19/20 (1) 20/21
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Segmentinformatie
(In miljoen EUR)
Detailhandel (retail)
Detailhandel Food
• Colruyt België en Luxemburg (2)
• OKay, Bio-Planet en Cru (3)
• Colruyt Frankrijk en DATS 24 Frankrijk
Detailhandel Non-food (4)
Transacties met andere operationele segmenten
Groothandel en Foodservice (1)
Groothandel
Foodservice
Transacties met andere operationele segmenten
Overige activiteiten (1)
DATS 24 België
Printing and document management solutions (5)
Transacties met andere operationele segmenten
Eliminaties tussen operationele segmenten
Corporate (niet toegewezen)
Totaal Colruyt Group geconsolideerd
(1)

Omzet

EBITDA

EBIT

8.373
7.960
6.258
1.136
566
348
65
1.088
966
109
13
557
532
16
9
- 87
0
9.931

694

445

77

57

63

51

0
17
850

0
- 29
523

(1) Inclusief transacties met andere operationele segmenten.
(2) Inclusief de omzet van de webshops Collect&Go, Bio-Planet,
Collishop, Dreamland en Dreambaby gerealiseerd door de
Colruyt winkels.
(3) Inclusief de omzet van de webshops Collishop, Dreamland
en Dreambaby gerealiseerd door de OKay- en Bio-Planetwinkels.
(4) Omvat de winkelomzet van Dreamland en Dreambaby en
de omzet van Bike Republic en The Fashion Society (sinds 1
augustus 2020).
(5) Omvat de omzet van Symeta en Joos Hybrid (sinds 1 augustus
2020).
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Kerncijfers
Gerealiseerde investeringen
(In miljoen EUR)

2020/21 (1)

2019/20 (1)

313
137
18
8
17
134

309
171
17
7
13
101

II. Groothandel en Foodservice
Groothandel
Foodservice
Onroerend goed

15
5
1
9

8
4
1
3

III. Overige activiteiten (3)

20

16

IV. Niet-toegewezen corporate activiteiten

121

77

Totaal Colruyt Group

469

410

I. Detailhandel (retail)
Colruyt (België en Luxemburg)
OKay, Bio-Planet en Cru
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en The Fashion Society (2)
Colruyt Frankrijk en DATS 24 Frankrijk
Retail overige en onroerend goed

469

EUR

miljoen
investeringen

(1) Exclusief IFRS 16 gebruiksrechten.
(2) Omvat The Fashion Society sinds augustus 2020.
(3) Omvat Joos Hybrid sinds augustus 2020. De hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly
werden in boekjaar 2020/21 ingebracht in de energieholding Virya Energy.
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De investeringen hadden in 2020/21 voornamelijk betrekking op:
• de bouw en vernieuwing van winkels in België en Frankrijk
• de productiefaciliteiten van Colruyt Group Fine Food
• nieuwe koelkarren met liquid ice-technologie en wagens
• de duurzame renovatie van distributiecentra en administratieve
gebouwen
• nieuwe e-commerce distributiecentra voor Collect&Go en
Newpharma
• aankoop van een nieuw administratief gebouw
• groene energie (zonnepanelen, waterstof, CNG en laadpalen)
• onze toekomstgerichte transformatieprogramma’s

Productie- en distributiecentra
Productie- en distributiecentra
België
Frankrijk

m2

aantal

606.700
64.417

24
4

Exclusief eventuele acquisities of participaties,
verwacht Colruyt Group voor het boekjaar 2021/22 een
investeringsprogramma in een vork tussen EUR 490 miljoen
en EUR 520 miljoen te realiseren. Colruyt Group blijft
onverminderd investeren in haar distributiekanalen, logistiek en
productieafdelingen, in hernieuwbare energie en in innovatieve
veranderingsprogramma’s met een langetermijnkarakter. De
groep zal ook blijven investeren in de nieuwe e-commerce
distributiecentra voor Collect&Go en Newpharma, in de expansie
van de logistieke capaciteit in Frankrijk, in de duurzame
renovatie van gebouwen en in de uitrol van slimme elektronische
prijsetiketten bij OKay.
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Geïntegreerde winkels
van Colruyt Group

(1) The Fashion Society omvat de
kledingketens ZEB, PointCarré, The Fashion
Store en ZEB For Stars en telt in België
ook 13 winkels die uitgebaat worden door
franchisenemers.
(2) Voor de Franse retailactiviteit betreft
dit sinds boekjaar 2018/19 het aantal
winkels op afsluitdatum 31 maart. Voor de
boekjaren 2016/17 en 2017/18 betreft dit
het aantal op afsluitdatum 31 december.

BELGIË EN LUXEMBURG
- aantal
Colruyt
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²
- aantal
OKay
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²
- aantal
Bio-Planet
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²
- aantal
Cru
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²
- aantal
Dreamland
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²
- aantal
Dreambaby
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²
Bike Republic - aantal
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²
- aantal
The Fashion
(1)
waarvan extern gehuurd
Society
- in ‘000 m²
(2)
FRANKRIJK
- aantal
Colruyt
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²
- aantal
Dreamland
waarvan extern gehuurd
- in ‘000 m²

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

252
22
444
150
32
89
31
15
20
3
2
2
47
16
83
30
15
18
15
15
18
101
100
99

248
19
437
145
29
86
31
15
20
3
2
2
45
15
80
29
15
17
13
13
16

243
19
426
141
30
82
29
15
19
3
2
2
42
15
76
29
15
17

239
19
414
135
25
80
27
13
18
3
2
2
43
15
80
26
13
15

237
19
403
129
26
75
24
12
16
3
2
2
43
15
79
24
11
14

91
4
89
0
0
0

87
4
85
0
0
0

85
3
81
0
0
0

78
3
76
2
2
4

74
3
72
2
2
4
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Kerncijfers
over vijf jaar

(In miljoen EUR)
Omzet
Detailhandel (retail)
Groothandel en Foodservice
Overige activiteiten
Intersegment

2020/21
9.931
8.373
1.088
557
-87

2019/20
9.581
7.956
969
731
-75

2018/19
9.434
7.837
958
713
-73

2017/18 (1)
9.031
7.551
933
690
-143

2016/17
9.493
7.319
1.688
638
-152

2.792
850
8,6%
523
5,3%
521
105
416
4,2%

2.565
807
8,4%
511
5,3%
561
130
431
4,5%

2.471
758
8,0%
485
5,1%
519
135
384
4,1%

2.350
734
8,1%
488
5,4%
519
145
374
4,1%

2.415
744
7,8%
493
5,2%
510
126
383
4,0%

708
114

830
462

565
260

497
70

537
352

Totaal eigen vermogen
Balanstotaal

2.527
5.195

2.359
4.565

2.208
4.147

2.042
4.054

2.140
4.095

Investeringen (2)
ROCE (3)

469
17,6%

410
18,5%

378
17,3%

392
18,9%

387
20,2%

Brutowinst
EBITDA
EBITDA-marge
EBIT
EBIT-marge
Winst voor belastingen
Belastingen
Nettowinst
Nettowinstmarge
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Vrije kasstroom

(1) De cijfers vanaf boekjaar 2017/18
zijn exclusief de Franse foodservice
business Pro à Pro.
(2) Exclusief IFRS 16 gebruiksrechten.
(3) Exclusief IFRS 16.
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Kerncijfers
over vijf jaar
(vervolg)

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

6.925

6.821

9.460

6.747

6.900

Gewogen gemiddeld aantal
uitstaande aandelen

135.503.424

137.279.011

137.758.364

143.361.535

146.729.840

Aantal uitstaande aandelen op 31/3
Nettowinst per aandeel (EPS) (in EUR)
Brutodividend per aandeel (in EUR)
Dividendrendement

136.154.960
3,06
1,47
2,89%

138.432.588
3,14
1,35
2,74%

143.552.090
2,78
1,31
1,99%

150.196.352
2,60
1,22
2,72%

149.935.894
2,60
1,18
2,56%

32.945
31.189

30.631
29.056

29.903
28.339

29.388
27.795

29.255
27.633

Aantal eigen winkels in
België, Luxemburg en Frankrijk

720

601

572

553

536

Winkeloppervlakte
eigen winkels in ‘000 m2

861

743

704

687

665

Aantal zelfstandige ondernemers
in België, geaffilieerde winkels
in Frankrijk (excl. zelfstandige
winkeliers) en franchisenemers
van multimerkenketen The Fashion
Society

591

583

579

581

667

Marktkapitalisatie op einde boekjaar
(in miljoen EUR)

Aantal werknemers
Aantal werknemers in VTE
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Bijdragen afgedragen aan de Belgische schatkist
in verhouding tot de toegevoegde waarde
Het afgelopen boekjaar hebben
alle Belgische vennootschappen
van Colruyt Group samen voor
EUR 952,6 miljoen aan sociale,
fiscale en productgebonden
belastingen afgedragen aan de
Belgische schatkist. Daarbovenop
bedroeg de netto-afdracht aan
btw (verschil tussen te betalen en
aftrekbare btw) ten gunste van de
fiscale overheid EUR 318,4 miljoen.

Bijdragen afgedragen aan de Belgische schatkist
Sociale zekerheid (1)
Bedrijfsvoorheffing op lonen (1)
Vennootschapsbelasting op het resultaat
Productgebonden belastingen (douane, accijnzen)
Roerende voorheffing
Onroerende voorheffing
Registratierechten, provinciale en gemeentelijke
taksen en andere federale taksen
Totaal

(in miljoen EUR)
353,8
136,9
73,9
338,6
25,0
11,7

(1) Inclusief bekomen
lastenverminderingen
op federaal en
gewestelijk niveau.

12,7
952,6

Verdeling van de door Colruyt Group in België gegenereerde
netto toegevoegde waarde
Al deze belastingen komen er maar door de toegevoegde waardecreatie van de
groep. De door Colruyt Group in België gegenereerde netto toegevoegde waarde (1)
bedraagt EUR 2,2 miljard. Hiervan vloeit er 43,1% belastingen naar de diverse lokale
en federale overheden en wordt er 39,2% uitgekeerd aan de werknemers voor de
geleverde prestaties. Er wordt voor 7,9% uitgekeerd aan aandeelhouders (2) en de
resterende 9,8% wordt terug in de groep geïnvesteerd om toekomstige projecten te
financieren.
(1) De betaalde accijnzen werden geïntegreerd in de netto toegevoegde waarde om de totale bijdrage
aan de schatkist van EUR 952,6 miljoen integraal te kunnen uitdrukken als percentage van de aldus
gecorrigeerde netto toegevoegde waarde.
(2) In deze berekeningswijze wordt geen rekening gehouden met de inkopen of vernietigingen van
eigen aandelen.

43,1%
lokale en
federale
overheden

39,2%
werknemers

9,8%
gereserveerde
winst

7,9%
aandeelhouders

Colruyt Group
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952,6
861.000 m2
winkeloppervlakte
van eigen winkels

591

zelfstandige
ondernemers
in België, geaffilieerde winkels
in Frankrijk (excl. zelfstandige
winkeliers) en franchisenemers
van The Fashion Society

miljoen EUR
afgedragen aan de
Belgische schatkist

720
eigen winkels

32.945
medewerkers
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