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Dankzij onze unieke positie in de toeleveringsketen kunnen we vanuit onze economische impuls ook op 
maatschappelijk en ecologisch vlak een positieve spiraal op gang brengen, met resultaat op lange termijn.  
We geloven dat ons ondernemerschap zo de motor is voor een duurzame evolutie en een inspiratiebron 
voor onze omgeving.

Voor het tweede jaar op rij koppelen we onze duurzaamheidsrapportering aan de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties. We selecteerden zeven doelstellingen en lichten in dit hoofdstuk onze visie, aanpak en 
concrete resultaten toe.Ontdek een greep uit 

onze duurzaamheids-
projecten  

https://issuu.com/colruytgroup/docs/duurzaamheidsprojecten-colruyt-group-2022?fr=sMDVlMTUxODQ4NDQ
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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. Dat 
doen we niet alleen via ons 
aanbod in de winkels, maar ook 
via een project voor kwetsbare 
gezinnen met kinderen en 
voedselschenkingen aan sociale 
organisaties. 

Ook met de Belgische 
landbouwsector willen we een 
meerwaarde creëren op sociaal, 
economisch en ecologisch 
vlak. We zetten duurzame 
samenwerkingen op,  waarbij 
we structureel, efficiënt en 
respectvol ondernemen. 

SDG 2 Evenwichtige voeding 
voor iedereen Aan tafel in 1-2-3 euro 

Lekker en evenwichtig eten toegankelijker maken 
voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. 
Dat is het opzet van het project ‘Aan tafel in 1-2-3 
euro’, een samenwerking tussen Colruyt Laagste 
Prijzen, sociale instanties en lokale overheden. 
Kwetsbare gezinnen met kinderen kunnen zich 
vrijblijvend inschrijven. Zij krijgen tweewekelijks 
een Colruyt-receptenboekje in de bus, met 
telkens zes gemakkelijke recepten en de bijhorende 
boodschappenlijstjes. Elk recept is goed voor 3 
ruime porties en kost maximaal 1, 2 of 3 euro per 
portie. Sinds 2016 namen al 7.500 gezinnen in 200 
gemeenten deel aan dit project.

Voedselschenkingen  
aan sociale organisaties
In 2021 verkochten we 96,98% van onze verse voeding. Voor de 
resterende voedingsmiddelen zoeken we altijd een nuttige bestemming. 
Zo schonken we in 2021 5.622 ton voedseloverschotten aan sociale 
organisaties zoals de Voedselbanken, Foodsavers, les Restos du Coeur, 
het Rode Kruis en andere lokale organisaties.  

De organisaties ontvangen de goederen rechtstreeks van onze winkels 
(Bio-Planet, Colruyt of OKay) of halen ze op in de distributiecentra  
en/of de Collect&Go-rondhaalcentra. 
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Samenwerkingen  
met Belgische landbouwers 

We zien de landbouwsector als een belangrijke partner met gemeen-
schappelijke belangen: de beschikbaarheid en consumptie van Belgische 
producten stimuleren. In onze rekken vind je producten van meer dan 
6.000 Belgische landbouwers en we werken rechtstreeks samen met 
liefst 600 Belgische landbouwbedrijven. We bundelen onze expertise en 
streven samen naar het stimuleren, verduurzamen en bestendigen van het 
Belgische aanbod. Het voorbije jaar hebben we ingezet op het versterken 
van deze partnerships waarin elke partner een specifieke meerwaarde 
biedt.

Succesvolle eerste 
biobaktarwe-oogst
Acht Belgische partners – 5 bio-akkerbouwers, 
bloemmolen Molens van Oudenaarde, bakkerij 
Atelier du Pain en onze biosupermarkt Bio-
Planet – sloten in 2021 de handen in elkaar 
om kwalitatieve biobaktarwe te telen, die 
verwerkt kan worden tot biobrood dat van A tot 
Z Belgisch is. De nieuwe keten zorgt voor een 
gegarandeerde afzet voor elk van de betrokken 
partijen, en moet ook een boost geven aan de 
Belgische bio-tarwesector.

Na een eerste geslaagde oogst liggen de 
broden sinds december 2021 in de rekken 
bij Bio-Planet. Het succes van deze eerste 
oogst is ook een stimulans voor andere bio-
akkerbouwers om te kiezen voor kwalitatieve 
biobaktarwerassen en eveneens in het 
ketenproject te stappen: er kwamen twee 
akkerbouwers bij en we verdubbelden het 
aantal hectare tot 24.

Versterking bestaande samenwerkingen
•  Voor onze biogroenten slaan we al jaren de handen in elkaar met vzw 

De Lochting, een maatwerkbedrijf en bioboerderij uit Roeselare. In 2021 
legden we duidelijke ambities vast, zoals een duurzaam grondgebruik en 
teeltbeleid, en een duurzaam water- en emissiebeheer.  

•  De appelvariëteiten Magic Star en Coryphée - exclusief te koop bij 
Colruyt, OKay en Spar - werden speciaal voor Colruyt Group ontwikkeld 
in samenwerking met drie Belgische fruittelers. We bieden de telers een 
afzetgarantie, 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.

•  Begin 2021 kwam zowat 35% van het rundvlees bij Colruyt van de  
drie producenten organisaties waarmee we rechtstreeks samenwerken 
(Vlaams Hoeverund, En Direct De Mon Elevage en Les Saveurs d’Ardenne).

•  Bij Colruyt, OKay en Spar vinden klanten 13 melkproducten die afkomstig 
zijn van het partnership dat we afsloten met het Belgische zuivelbedrijf 
Inex en 330 melkveehouders. Zij krijgen vijf jaar lang een stabiele prijs 
voor hun melkvolume. 

•  We werken rechtstreeks samen met 16 Belgische aardappeltelers. 
De telers krijgen een vaste prijs en zijn zo minder afhankelijk van 
prijsschommelingen. 
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We zetten sterk in op 
gezondheid en welzijn, zowel 
op lichamelijk, mentaal als 
sociaal vlak. We willen hierin 
een voortrekkersrol spelen 
en mee het maatschappelijk 
draagvlak rond gezondheid 
versterken. 

Als retailer hebben 
we bovendien een 
maatschappelijke rol om 
een gezonde levensstijl te 
promoten bij onze klanten 
en medewerkers. Daarom 
helpen we hen om makkelijk 
bewustere keuzes te maken.

SDG 3 Evenwichtige voeding op maat 

We bieden onze klanten een gepast en evenwichtig aanbod van producten aan, zoveel mogelijk 
afgestemd op ieders noden en behoeften. Ook via diensten zoals digitale tools en trainingen 
brengen we het belang van evenwichtige voeding onder de aandacht.

Gezonder assortiment 
•  Afgelopen kalenderjaar verbeterden we opnieuw de nutritionele 

samenstelling van ons assortiment, over alle productcategorieën 
heen. Dat resulteerde in 240 verbeterde producten, goed voor:  
• 228 ton minder suiker 
• 34 ton minder zout 
• 251 ton minder vetten 
• 117 ton minder verzadigde vetten  
• 39 ton toevoeging van vezels

•  50 Boni-producten kregen een betere Nutri-Score 

•  Zowel online als via folders en kookboeken bieden we recepten aan 
met extra aandacht voor evenwichtige voedingspatronen.

Breder assortiment 
 Einde boekjaar hadden al ruim 200 winkels 
van Colruyt Laagste Prijzen een afdeling 
parafarmacie, waar klanten bijvoorbeeld 
ook vitamines of voedingssupplementen 
terugvinden. In een tiental grotere winkels 
gaat het om een shop-in-shop met o.a. ook 
sportvoeding. Daarnaast kunnen klanten 
reservaties in de Newpharma-webshop ook 
laten leveren in hun Colruyt-winkel.

228 ton
minder suiker

251 ton
minder vetten

117 ton
minder  
verzadigde vetten

39 ton
toevoeging  
van vezels

34 ton
minder zout
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Evenwichtige 
voeding voor 
kinderen  
Sinds 2017 is Colruyt Group 
aangesloten bij Belgian Pledge, 
een initiatief waarmee we ons 
engageren om marketing naar 
kinderen jonger dan 12 jaar te 
beperken en aan strikte criteria 
te onderwerpen.
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Begeleiding consumenten 
en medewerkers  

Onze klanten en medewerkers begeleiden naar een gezondere levensstijl doen we door hen correct te 
informeren, inspireren en inzichten te geven. Op een laagdrempelige en transparante manier, en gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek. Zo reiken we hen de handvaten aan om zelf bewuste keuzes te maken en duurzame, 
gezonde gewoonten aan te nemen. 

•  100% van de Boni- en Spar-producten vermelden de Nutri-Score.

•  Via de Xtra-app kunnen klanten productinfo raadplegen die rekening houdt met hun voedingsvoorkeuren.

•  Colruyt Group was in maart 2022 hoofdpartner van de VeggieChallenge (een initiatief van EVA vzw), waarbij we 
deelnemers inspireerden met tips en gerechten om meer plantaardig te gaan eten.

•  Bij Colruyt Group Academy kunnen consumenten diverse fysieke of digitale workshops over gezondheid volgen.

•  Bij Solucious Academy kunnen b2b-klanten (zoals scholen of de zorgsector) terecht voor digitale filmpjes over 
gezonde voeding.

Online gezondheids-
programma’s aanbieden

In samenwerking met SmartWithFood ontwikkelden 
we enkele online gezondheidsprogramma’s voor 
onze medewerkers en klanten. 

•  Met de Lifestyle Check, een wetenschappelijk 
onderbouwde vragenlijst, krijgen medewerkers 
inzicht in hun persoonlijke levensstijl. Al 700 
medewerkers deden hieraan mee. 

•  Het Medical Lifestyle Program is een medische 
check-up via een online vragenlijst en een 
bloedonderzoek, waarna deelnemers online 
een gesprek hebben met een arts en een 
gezondheidscoach. Al 500 medewerkers deden 
hieraan mee. 

•  Het digitaal coachingprogramma Hello Health 
voor mensen met het metabool syndroom werd in 
2021 gelanceerd met de steun van het Europese 
EIT Food en EIT Health. Na een gepersonaliseerde 
analyse ondersteunt een coach, een app en 
een online community de deelnemers naar 
een gezondere levensstijl. De resultaten van de 
kortetermijnstudie zijn positief: de deelnemers zijn 
en voelen zich gezonder na het doorlopen van het 
programma.

Regional 
Innovation
Scheme

Regional 
Innovation
Scheme
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Een veilige en gezonde werkomgeving 

We willen een veilige en gezonde werk- en leefomgeving creëren. Een omgeving vrij van ongezonde of gevaarlijke stoffen, 
milieu- en omgevingsfactoren. En een omgeving die aandacht heeft voor mentaal en sociaal welbevinden, zodat onze 
medewerkers zich goed in hun vel voelen. 

•  69% van onze medewerkers is vrijwillig aangesloten bij het 
Solidariteitsfonds, ons sociaal fonds dat tussenkomt bij 
o.a. langdurige ziekte. 

•  We blijven streven naar nul arbeidsongevallen. Dat 
doen we door maximaal in te zetten op preventie en 
risicoanalyse van arbeidsongevallen. Afgelopen jaar waren 
er 969 arbeidsongevallen. 

•  De Schakel zorgt voor de begeleiding van medewerkers bij 
vragen rond hun sociale, fysieke of mentale gezondheid.

•  Alle winkels van Colruyt Laagste Prijzen hebben 
hun voorzetladders vervangen door een veiliger en 
ergonomischer alternatief: de UP.

•  In het kader van het Restart to work-traject, contacteerde 
De Schakel afgelopen boekjaar 2.935 langdurige zieken.

•  We blijven het vormings- en begeleidingsaanbod voor 
medewerkers uitbreiden met nieuwe cursussen (rond o.a. 
ergonomie en veerkracht). 

•  Ons opvangteam schokkende gebeurtenissen staat 
steeds paraat.

We zetten  

maximaal in op  

preventie en  
begeleiding. 
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Water is onvervangbaar,  
zowel voor mens als natuur.  
Dat maakt het een van de 
meest kostbare grondstoffen en 
het is 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. 

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.

SDG 6 Circulair waterbeheer

Bij ieder nieuwbouw- of renovatieproject bekijken we al in de 
ontwerpfase hoe we onze waterafdruk kunnen beperken tot een 
minimum. Daarbij staat een circulair waterbeheer centraal, met als 
uiteindelijke doel: de waterkringloop sluiten. 

Concreet betekent dit dat we nóg zuiniger omgaan met water op 
onze sites. Dat doen we op verschillende manieren: 

•  bestaande installaties optimaliseren

•  het juiste type water gebruiken voor de juiste toepassing (en dus 
geen drinkwater gebruiken wanneer dit niet noodzakelijk is)

•  afvalwater zuiveren en hergebruiken

•  hemelwater maximaal opvangen en gebruiken, al dan niet 
gezuiverd

•  overtollig hemelwater bufferen of laten insijpelen naar de 
grondwaterlaag

Opzuivering afval- en hemelwater
•  In 2021 produceerden we maar liefst 101.943 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 2021 zuiverden we 
7.732 m³ hemelwater via het PURA (PUrification of RAinwater)-proces.

•  Het voorbije jaar hebben we de buffers voor het opvangen van hemelwater bij 
ons distributiecentrum Dassenveld met 400 m³ uitgebreid tot een capaciteit 
van 8.600 m³. Dat hemelwater hergebruiken we voor de koelinstallaties en het 
sanitair.

•  In 2021 hebben we een waterzuiveringsinstallatie gebouwd op de site 
Dassenveld. Deze installatie zuivert het afvalwater van de krattenwasinstallatie 
en brengt dit water terug in het circuit. 

In 2021 kwam 33,37%  
van ons verbruikte water  

uit hemelwater en 
gezuiverd afvalwater.

33,37%
Doelstelling 2025: 50%
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Reductie sanitair watergebruik 
We verminderen het water voor sanitair gebruik van onze centrale 
gebouwen en gerenoveerde winkels met de systematische plaatsing 
van een minimaal spoeldebiet.

500 watertaps voor drinkwater
In maart 2022 zijn we in samenwerking met Robinetto gestart met 
de installatie van 500 watertaps in de kantines van alle winkels van 
Colruyt, OKay en Bio-Planet, en in enkele productiesites en centrale 
gebouwen van de groep. Zo bieden we op de meest duurzame 
manier gezond drinkwater aan duizenden (winkel)medewerkers 
aan. Lees hierover meer op pagina 63.

Watervoetafdruk verlagen in ons aanbod

Landbouw is een van de grootste waterverbruikers, maar ook andere sectoren moeten niet onderdoen. We willen 
de watervoetafdruk van ons aanbod aan producten en diensten systematisch verlagen, alsook de ecotoxiciteit en 
eutrofiëring in zoet en zout water aanpakken. Hiervoor werken we samen met producenten en partners.

Partnerships
Binnen onze samenwerking met SIFAV, een duurzaamheidsinitiatief voor groenten en fruit, streven we ernaar 
om in drie geselecteerde stroomgebieden (in Peru, Zuid-Afrika en Spanje) 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.

560.578 m³ water  
verbruikt in 2021 (België)

Watervoorraden behouden en 
beschermen 

Zoveel mogelijk water in de natuurlijke waterkringloop houden en uit de riolering: dat is 
ons doel. Op onze sites streven we naar een minimale impact op het oppervlaktewater 
en het onderliggende grondwater. We kiezen voor waterdoorlatende verhardingen en 
voorzien boven- en ondergrondse systemen zoals wadi’s, infiltratiegrachten en -putten 
om het hemelwater in de grond te laten infiltreren. Enkel als de ondergrond het niet 
toelaat om te infiltreren, bufferen we tijdens piekperiodes het water op eigen terrein om 
het later vertraagd te lozen. 

Ook in waterwingebieden waar we producten sourcen gaan we zorgvuldig om met het 
grondwater. En natuurlijk voldoen we ook altijd aan de lozingsnormen voor afvalwater. 

57,9%
stadswater

15,2%
regenwater

8,7%
putwater

18,2%
afvalwater



162 SUSTAINABILITY  |  SDG 2 • SDG 3 • SDG 6 • SDG 7 • SDG 8 • SDG 12 • SDG 13 • EU-taxonomie • Onze indicatoren

In ons energiebeleid zetten 
we volop in op het vermijden 
en verminderen van 
energieverbruik. Daarnaast 
kiezen we bewust voor 
duurzame alternatieven zoals 
hernieuwbare elektriciteit (uit 
windturbines en zonnepanelen) 
of 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.

SDG 7 Minder energieverbruik

Via ons energiereductieplan willen we tegen 2030 het energieverbruik van onze 
activiteiten in België en Luxemburg doen dalen met 20% tegenover basisjaar 2009, 
in verhouding tot de – continu groeiende – omzet. Ons reductieplan voorziet in een 
structurele aanpak van de grootste verbruikers: verwarming, koeling, personen- 
en vrachtvervoer en verlichting.

WORK
SHOP

Lagere energiefactuur?

Onze experts  
weten raad!

Tegen 2030 20% minder energieverbruik  
dan in 2009 (relatief tegenover de omzet).
In 2021 verbruikten we al 13,5% minder energie.

Lage-energiewinkels
Sinds 2007 bouwen we uitsluitend lage-energiewinkels. De teller staat intussen op 
133. Tegelijk hebben we al 88 winkels energiebesparend gerenoveerd. Tegen 2030 
zal 90% van onze 600 vestigingen in België een lage-energiewinkel zijn. 

Bewustwording en 
gedragsverandering
Via campagnes rond energiezorg maken we onze 
medewerkers bewust dat ze met hun gedrag ook 
kunnen bijdragen aan energiereductie. Daarbij 
focussen we op eenvoudige handelingen die 
een verschil maken, zoals deuren dichthouden, 
diepvriezers ijsvrij maken of de verlichting 
uitschakelen. Daarnaast organiseert Colruyt 
Group Academy ook verschillende workshops 
voor particulieren.

Mobiliteit
We sparen heel wat brandstof-
verbruik en vrachtwagenritten uit 
door een optimale beladingsgraad 
van vrachtwagens (94% bij de 
leveringen naar Colruyt-winkels) 
en alternatieven zoals binnenvaart 
(4.836 vrachtwagenritten 
uitgespaard in 2021). Daarnaast 
kunnen kantoormedewerkers 
voortaan enkele dagen per week 
thuis of in een regionaal kantoor 
werken.  

- 13,5%
Doelstelling 2030: 20%
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Energie slim inzetten

Hernieuwbare energie  
produceren en gebruiken

Duurzame energie aanbieden

Tegen 2030 bedraagt de gelijktijdigheid van stroomproductie en -verbruik op onze centrale 
sites in Halle, Lot, Ollignies en Ghislenghien minimaal 90%. Dit zorgt voor een lagere belasting 
van het openbare distributienet. We geloven erin dat naast productie-installaties ook 
verbruikers een cruciale rol kunnen spelen in het balanceren van het net. We proberen dus 
telkens optimaal gebruik te maken van hernieuwbare energie wanneer die beschikbaar is, o.a. 
door onze productie-installaties en verbruikers flexibel te sturen.

Met DATS 24 maken we groene stroom mee 
beschikbaar op de particuliere en  
professionele markt.

•  Elektriciteitsproductie door Colruyt 
Group uit zonnepanelen: 12.082 MWh.

•  Groene elektriciteitsproductie door Virya 
Energy toegekend aan Colruyt Group: 
949.336 MWh.

•  We blijven het aandeel niet-fossiele 
energie verhogen, o.a. door de 
vergroening van ons wagenpark 
en investeringen in energiezuinige 
verwarming zoals warmterecuperatie en 
warmtepompen.

Tegen 2030 minimaal 90% gelijktijdigheid elektriciteits-
productie en -verbruik op onze centrale sites.
In 2021 behaalden we een gelijktijdigheidsgraad van 78,5%.

Tegen 2030 komt 60% van ons totale  
energieverbruik uit niet-fossiele bronnen.
In 2021 was dat 44,4%

•  We versnelden de uitrol van ons netwerk van laadpalen, onder andere op 
winkelparkings: einde boekjaar stond de teller op 232 laadpalen, met elk  
2 laadpunten. 

•  In januari 2022 openden we het grootste laadplein van België op de 
parking van onze hoofdzetel in Halle, met 54 laadpalen en 1 snellader.

•  Sinds april 2021 levert DATS 24 ook groene stroom aan particulieren.

•  DATS 24 treft voorbereidingen voor de opening van 5 nieuwe 
waterstoftankstations in 2022. 

•  Samen met de Belgische gasnetbeheerder Fluxys ontwikkelt Virya Energy 
in Zeebrugge een industriële installatie om waterstof te produceren. 
Lees hierover meer op pagina 100.

78,5%
Doelstelling 2030: 90%

44,4%
Doelstelling 2030: 60%
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Bij Colruyt Group ondernemen we 
op een inclusieve en mensgerichte 
manier. Op basis van integriteit en 
vertrouwen en met respect voor 
ieders rechten. Sleutelbegrippen 
zijn waardig werk, een 
stimulerende werkomgeving en 
een transparante keten.

We zijn een bewust ontwikkelings-
gerichte organisatie en bieden 
onze medewerkers, via een 
uitgebreid aanbod opleidingen, 
tal van mogelijkheden om 
hun persoonlijke en profes-
sionele vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Naast de ontwikkeling 
van onze medewerkers, besteden 
we ook aandacht aan andere 
doelgroepen, zoals consumenten 
en jongeren. Voor hen nemen we 
specifieke initiatieven in de schoot 
van Colruyt Group Academy en 
Collibri Foundation. 

Verder hechten we ook veel belang 
aan correcte arbeidsomstandig-
heden, zowel bij onszelf als bij 
onze producenten en leveranciers 
in de keten. 

SDG 8
WAARDIG

Werken bij Colruyt Group

We kiezen bewust voor duurzame jobcreatie en waardig werk, waaraan iedere medewerker een 
positieve bijdrage kan leveren. Met elk van onze medewerkers willen we een langetermijnrelatie 
uitbouwen. We creëren hiervoor een optimale werkcontext waarin iedereen de beste versie van 
zichzelf kan zijn. 

(1)  Verkoop van de Franse foodservice business Pro à Pro (-1.837 medewerkers).

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 17/18 18/19 19/20 20/2116/17 (1)

+1.086
+1.553

+570
+1.274

+1.068
+1.566 -428 +133 +515 +728

+2.314Evolutie medewerkersaantal

24.119 25.205 25.775 27.049 28.117 29.683 29.255 29.388 29.903 30.631 32.945

21/22

+51

32.996 

Een duurzaam medewerkersbestand
Via tal van instrumenten en hefbomen (opleidingen, persoonlijke ontwikkelingsplannen, 
teamwerk, nieuwe learning solutions, overlegmomenten …) stimuleren we onze medewerkers 
bij het duurzaam ontwikkelen van hun loopbaan. We schenken ook veel aandacht aan een 
gezonde werk-privé-balans.

•  Vijfde meest aantrekkelijke werkgever: in 2022 werden we uitverkoren tot vijfde 
aantrekkelijkste Belgische werkgever in de toonaangevende Randstad Employer Brand Research. 
Het is onze hoogste positie ooit. 

•  Colruyt Group India is gecertificeerd als Great Place to Work door Great Place to Work® Institute.

•  Begin 2022 verankerden we de mogelijkheid voor kantoormedewerkers om enkele dagen per 
week te telewerken. 

•  Al heel wat Colruyt- en OKay-winkelmedewerkers kunnen via een systeem van ‘zelfroostering’ zelf 
hun beschikbare uren opgeven en zo meer controle uitoefenen over hun agenda.

•  Uit onze welzijnsbevraging blijkt dat 82% van onze medewerkers tevreden is met zijn of haar 
werk. 

De gemiddelde 
anciënniteit van 
medewerkers 
bedraagt 10,27 jaar. 

In 2022 werden we 
verkozen tot vijfde 
meest aantrekkelijke 
werkgever.

Op 31 maart 2022  
telden we  

32.996 
medewerkers. 
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Bij Colruyt Group 
gaan we voor  

respectvol gedrag 
tussen collega’s. 

Door respectvol om te gaan met elkaar voelen we ons goed op het werk.  
Zo dragen we samen bij aan een betere gezondheid.
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Contract van 
onbepaalde duur 

98,2%

Contract van 
bepaalde duur 1,8%

Mannen

Bedienden

Vrouwen

Arbeiders

59,1%

79,6%

20,4%

40,9%

0,7%

18,9%

29,0%
25,1%

22,4%

4,0%

jonger dan 
20 jaar

tussen 
20 en 30

tussen 
30 en 40

tussen 
40 en 50

tussen 
50 en 60

ouder dan 
60 jaar

Constructief  
in gesprek gaan
•  Colruyt Group heeft een jarenlange traditie 

van het respectvol communiceren met 
medewerkers en sociale partners. 

•  De directe leidinggevenden zijn het eerste 
aanspreekpunt voor medewerkers en 
krijgen opleidingen om constructief in 
dialoog te gaan. 

•  In ons opleidingsaanbod voor medewerkers 
integreren we trainingen rond respectvol 
communiceren en feedback geven.

•  94% van onze medewerkers wordt 
vertegenwoordigd via een sociaal 
overlegorgaan.

 Onze groep telde in 2021  

89 nationaliteiten

Een diverse en inclusieve 
werkplek
We geloven in de kracht van diversiteit. Colruyt Group staat 
voor een inclusieve bedrijfscultuur gebaseerd op de meerwaarde 
van verscheidenheid. We hebben een uitgesproken niet-
discriminatiebeleid.

•  In ons opleidingsaanbod hebben we aandacht voor multiculturele 
teams en interculturele communicatie. 

•  In 2021 voerden we diverse bewustmakingscampagnes rondom 
grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. 

•  Ons selectieproces staat open voor iedereen ongeacht leeftijd, 
culturele achtergrond, beperking, etnische afkomst, gender, burgerlijke 
staat, politieke overtuiging, godsdienst of seksuele geaardheid. 
De beste kandidaat wordt geselecteerd op een objectieve en 
professionele manier.
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Meer dan remuneratie alleen
Onze medewerkers kunnen rekenen op een marktconform salarispakket. 
Daarnaast willen we hen financieel laten meegenieten van de groei van de 
onderneming en hen laten participeren in ons bedrijf. Dat doen we 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.

•  20,42 miljoen euro winstdeelname of 5,4% van de bedrijfswinst verdeeld 
onder 26.679 medewerkers in België

•  1.606 medewerkers tekenden in op 184.228 aandelen in 2021

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 2021/22 zal, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, de totale deelname in de 
winst EUR 20,42 miljoen bedragen, als volgt verdeeld: een uitkering van EUR 1,27 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 19,15 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 457,36 miljoen laten delen in de winst.

Daarnaast betalen we jaarlijks aan het midden- en hoger kader premies uit op basis van  
de winst van de groep. Voor het boekjaar 2021/22 bedragen deze winstpremies bruto  
EUR 2,82 miljoen.

Boekjaar 2021/22

Winstparticipatie (in miljoen EUR) 1,27

Resultaatsbonus (in miljoen EUR) 19,15

Totaal bedrag winstdeelname (in miljoen EUR) 20,42

Aantal rechthebbende medewerkers 26.679

Vermelde vergoedingen betreffen brutobedragen waarop nog volgende inhoudingen gebeuren bij 
uitkering aan medewerkers:

•  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 6,32 miljoen in 2021/22 en 
EUR 7,47 miljoen in 2020/21).
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Kapitaalverhogingen 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, tegen aantrekkelijke voorwaarden bij inschrijving en binnen een wettelijk kader, intekenen 
op aandelen van de moedermaatschappij Etn. Fr. Colruyt NV 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 2021/22 dewelke plaatsvond in december 2021 
onderschreven 1.606 medewerkers 184.228 aandelen, goed voor een kapitaalinbreng van EUR 7,34 miljoen. 
Sinds 1987 hebben de medewerkers van de groep ingeschreven op omgerekend 22,98 miljoen aandelen van 
hun eigen bedrijf, of de moedermaatschappij, voor een totaalbedrag van EUR 273,1 miljoen. 

Totale loonkost in België: EUR 1.377,2 miljoen (boekjaar 2021/22) 

Jaar Bedrag in miljoen EUR Aantal aandelen

2019 15,9 380.498

2020 10,3 222.372

2021 7,3 184.228

79%

21%
Werkgeversbijdragen voor  

RSZ en verzekeringen:  
EUR 284,05 miljoen 

Brutolonen en -salarissen:  
EUR 1.093,1 miljoen 

Werknemersbijdragen voor RSZ: EUR 118,4 miljoen

Bedrijfsvoorheffing op lonen, inclusief 
lastenverminderingen: EUR 137,5 miljoen

Nettolonen en -salarissen: EUR 837,2 miljoen

10%

8%

61%
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Samen leren en ontwikkelen

Aandacht voor levenslang leren en ontwikkelen zit in het DNA van Colruyt Group. We investeren structureel in leer- 
en ontwikkelmogelijkheden en stimuleren zelfontwikkeling op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

We hanteren drie hefbomen om het levenslange leren en ontwikkelen binnen onze firma te ondersteunen:

•  Het aanbieden van een veilige en uitdagende leeromgeving 

•  Het cultiveren van een growth mindset, waarbij iets nieuws leren als positief wordt ervaren 

•  Het besef dat je altijd en overal iets kan (bij)leren en jezelf kan ontwikkelen

Trainingen en opleidingen voor medewerkers

•  In 2021 werd 2,82% van de loonmassa geïnvesteerd in 
vorming en opleiding.

•  Groeiend aandeel e-learnings: een vijfde van de 
vroegere fysieke trainingen werd vervangen door 
digitale versies. 

•  1.548 medewerkers volgden afgelopen boekjaar een 
opleiding voor persoonlijke groei.

•  Een vernieuwd opleidingsaanbod dat inspeelt op de 
noden van de medewerkers, met nieuwe trainingen 
rond stress en veerkracht, spreekangst overwinnen of 
omgaan met ongewenst gedrag.

Consumenten inspireren via Colruyt Group Academy

•  Door de coronamaatregelen kon Colruyt Group 
Academy ook in 2021 maar beperkt fysieke workshops 
organiseren. Er werd wel verder ingezet op digitale 
workshops. In totaal bereikten ze 23.501 deelnemers. 

•  Colruyt Group Academy investeerde in de grondige 
vernieuwing van het aanbod en introduceerde vanaf 
het voorjaar van 2022 met succes nieuwe thema’s, 
formats en werkvormen (learning communities,  
on-demand, fysiek of digitaal …). 

•  Er zijn steeds meer workshops rond duurzaamheids-
thema’s zoals milieu en gezondheid. 

•  10 vestigingen van Colruyt Group Academy verspreid 
over het land.

Jongeren empoweren via Collibri Foundation 

•  In 2021 steun aan 18 vormingsprojecten in 11 landen.

•  907.846 euro geïnvesteerd in 2021.

•  10.480 jongeren rechtstreeks bereikt in 2021.

In 2021 investeerden we 39,1 miljoen euro in  
opleiding en vorming van medewerkers
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Werkomstandigheden in de keten

We nemen als retailer onze verantwoordelijkheid voor correcte werkomstandigheden 
bij onze producenten. Zo vragen we onze leveranciers van eigenmerkproducten om 
de amfori BSCI-gedragscode te ondertekenen, waarmee ze zich engageren om 
universele mensenrechtenprincipes te respecteren. Controle op naleving van de 
gedragscode doen we aan de hand van certificaten, sociale initiatieven en/of sociale 
audits. Als blijkt dat de handelspartner nood heeft aan ondersteuning, bekijken 
we samen hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren. Ontbreekt de wil om goede 
werkomstandigheden te creëren? Dan zetten we de samenwerking stop.

Engagement van 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 
onder andere de minimumleeftijd van werknemers, het recht op correcte verloning, 
uitsluiting van kinderarbeid en dwangarbeid, de garantie op veilige en gezonde 
werkomstandigheden en het verbod op discriminatie.

Werkomstandigheden onder de loep 

•  De werkomstandigheden bij 81% van onze producenten werden geauditeerd in 
2021. Dit lagere percentage is te wijten aan onder andere de covid-restricties en een 
vernieuwde werkwijze bij amfori BSCI. 

•  96% van de producenten in risicolanden kreeg een positieve audit. Bij de overige 4% 
werd een proces ter verbetering opgestart. 

We blijven streven naar 100%  
goede werkomstandigheden
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Als retailer met eigen 
productie afdelingen hebben we 
impact op alle schakels in de 
toeleveringsketen: van sourcing 
over productie tot distributie 
en consumptie.  

Via certificering, sector-
initiatieven en internationale 
ketenprojecten maken we 
een duurzaam verschil in de 
regio’s waar we grondstoffen 
en producten sourcen. Ook 
dichter bij huis maken we een 
positief verschil met duurzame 
productie-initiatieven, 
aandacht voor dierenwelzijn en 
het beperken en vermijden van 
afval en voedselverliezen.

Naast verantwoorde productie 
en het spaarzaam omspringen 
met grondstoffen en 
materialen, zetten we ook in 
op verantwoorde consumptie 
met informatie, inspiratie en 
handige tools zoals de Eco-
score. 

SDG 12 Verantwoord sourcen

We willen onze economische motor gebruiken om een positieve sociale en ecologische 
spiraal op gang te brengen in de gebieden waar we onze grondstoffen en producten 
sourcen. Zowel in het binnen- als buitenland. Dat doen we via innovatie, certificering, 
internationale ketenprojecten en sectorinitiatieven.

Certificering eigenmerkproducten
Bij grondstoffen met een gekende, aanzienlijke impact op duurzaamheid kiezen we bij 
eigenmerkproducten systematisch voor duurzaamheidscertificaties die oog hebben voor 
sociale en ecologische aspecten. 

•  Wilde vis, schaal- en schelpdieren: 98,5% MSC-label (Marine Stewardship Council), 
positief assessment door het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) of 
positief assessment door het ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) 
voor tonijn in conserven.  

•  Gekweekte vis, schaal- en schelpdieren: 94,6% certificatie met ASC (Aquaculture 
Stewardship Council) of BIO. 

•  Koffie: 100% gecertificeerd (Rainforest Alliance, Bio, Fairtrade).

•  Producten die cacao bevatten: 99,5% gecertificeerd (Rainforest Alliance, Bio, Fairtrade)

•  Palmolie en palmpitolie: 100% RSPO-gecertificeerd (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil). 

•  Soja in dierenvoeding: 100% gecompenseerd door RTRS-credits (Round Table on 
Responsible Soy), waarvan 67,8% aangekocht bij een coöperatie die wij ondersteund 
hebben in hun transitie naar duurzamere soja.

•  Soja in voeding: als de soja in onze eigenmerkproducten afkomstig is uit een 
risicogebied of wanneer het gaat om sojaderivaten, dan zijn ze gecertificeerd of worden 
ze gecompenseerd door aankoop van RTRS-credits. 

•  Hout, houtskool en papier: 100% gecertificeerd met FSC (Forest Stewardship Council), 
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) of Blaue Engel 
(specifiek papier). 

•  Katoen bij Dreambaby: 100% BCI (Better Cotton Initiative) of GOTS (Global Organic 
Textile Standard).
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Sectorinitiatieven en 
internationale ketenprojecten
Ook via sectorinitiatieven en internationale ketenprojecten 
maken we een positief en duurzaam verschil in 
productieregio’s. Transparantie en samenwerking met alle 
ketenactoren staat hierbij centraal. 

Bij internationale ketenprojecten werken we altijd nauw samen 
met de lokale producenten en alle andere ketenactoren, om 
een zo duurzaam mogelijk product op de markt te brengen. In 
2021 waren we actief in 8 internationale ketenprojecten die 
resulteerden in 46 eigenmerkproducten. Deze ketenprojecten 
combineren we ook systematisch met vormingsprojecten 
voor lokale jongeren onder de vlag van onze stichting Collibri 
Foundation. 

Sectorinitiatief: Sustainability Initiative Fruit & Vegetables

Colruyt Group maakt deel uit van het sectorinitiatief 
Sustainability Initiative Fruit & Vegetables (SIFAV) en zit in de 
stuurgroep als vertegenwoordiger van de Belgische retailers. In 
samenwerking met SIFAV en ketenpartners uit de groente- en 
fruitsector werken we mee aan een duurzaamheidsstrategie 
voor 2025.

Enkele SIFAV-doelstellingen tegen 2025: 

•  Vermindering van de CO2-voetafdruk met 25% bij drie 
producten.

•  Vermindering van voedselverlies en -verspilling met 25% bij 
drie producten.

•  Vermindering van het watergebruik tot best-practiceniveau 
in drie geselecteerde stroomgebieden in Peru, Zuid-Afrika en 
Spanje.

•  Onafhankelijke audits of waterstandaarden voor 70% van het 
volume uit landen met een hoog waterrisico. 

•  90% van onze groenten en fruit uit middel- tot hoogrisico-
gebieden voldoet aan specifieke ecologische en sociale 
standaarden die geverifieerd worden door een derde partij. 

Sectorakkoord: Beyond Chocolate 

Het sectorakkoord ‘Beyond Chocolate’, dat we in december 
2018 mee ondertekenden, wil de levensomstandigheden van 
cacaoproducenten tegen 2030 duurzaam verbeteren. Concreet 
moet alle Belgische chocolade tegen 2025 voldoen aan een 
certificeringsstandaard. Voor onze eigenmerkproducten 
bereikten we deze doelstelling al in 2021: 100% van onze 
eigenmerkproducten met cacao is gecertificeerd.

Tegen 2030 is er een andere doelstelling: de cacaoboeren 
een leefbaar inkomen garanderen. Ook hier boekten we al 
vooruitgang dankzij ons cacao-ketenproject in Ivoorkust. 
Sinds juni 2020 steunen we in twee Ivoriaanse dorpen drie jaar 
lang 102 boerenfamilies die de cacao leveren voor de Boni-
chocoladetablet 72% puur. Die ligt sinds oktober 2021 in onze 
winkels. 

De cacaoboeren krijgen hiervoor een living income reference 
price uitbetaald. Ze krijgen bovendien ondersteuning om de 
biodiversiteit en veerkracht tegen de klimaatverandering te 
verbeteren. De bedoeling is om dit ketenproject later op te 
schalen naar het volledige gamma Boni-chocoladetabletten, in 
het kader van Beyond Chocolate. Zo willen we bijdragen aan de 

doelstelling van ‘zero deforestation’ en een leefbaar inkomen 
voor cacaoboeren.

Dit project loopt in samenwerking met IDH Sustainable Trade 
Initiative, producent Puratos, ontwikkelingsorganisatie Rikolto, 
certificatieorganisatie Fairtrade, de Ivoriaanse coöperatieve 
ECSP en de opleidingscentra Agro-Insight en Access Agriculture.

De meerwaarde van sectorinitiatieven is 
dat we samen (met andere retailers en 
partners) de lat voor duurzaamheid een stuk 
hoger leggen en toch een gelijk speelveld 
behouden
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Meer dierenwelzijn
We ijveren continu voor betere levensomstandigheden voor alle dieren die bestemd 
zijn voor consumptie (inclusief bijproducten).

•  Alle vers vlees en vleesbereidingen van onze eigen merken in onze winkels komt 
van dieren die verdoofd werden voor het slachten. Alle Belgische slachthuizen die 
leveren aan ons vleesverwerkingsbedrijf Fine Food Meat kregen onaangekondigd 
dierenwelzijnscontroles in 2021.

•  Colruyt Laagste Prijzen en OKay engageerden zich in augustus 2021 als eerste 
Belgische retailers voor hogere dierenwelzijnscriteria voor vleeskippen. De dieren 
krijgen daglicht en 40% meer ruimte, en er wordt overgeschakeld naar een trager 
groeiend ras. De omschakeling gebeurt stapsgewijs en zal ten laatste voltooid zijn 
tegen 2026.

•  Na geslaagde proefprojecten in 2020 en 2021, hebben we ook beslist om tegen 
2026 de nieuwe methode waarbij de eieren uitkomen in de stal (Nestborn- en de 
gelijkaardige One2Born-methode) op te nemen in het lastenboek voor vleeskippen 
van de Colruyt- en OKay-beenhouwerij. Een primeur in België!

•  In 2021 kwam 35% van het rundsvlees bij Colruyt van drie Belgische 
producentenorganisaties waarmee we rechtstreeks mee samenwerken. We zetten 
samen met de kwekers in op het welzijn van de koeien en vereisen dat ze minstens 
de helft van het jaar in de weide kunnen grazen. Bovendien worden de dieren 
geboren in dezelfde boerderij waar ze ook de rest van hun leven doorbrengen. 

•  Het verse konijnenvlees bij Colruyt, OKay, Spar, Solucious en Cru komt gegarandeerd 
van konijnen uit diervriendelijke parksystemen. Het vlees voor Colruyt, OKay en 
Solucious is bovendien 100% Belgisch, zodat de konijnen niet te lang in een 
vrachtwagen zitten.

Innovatieve 
zeeboerderij
Ook door zelf nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen, kunnen we de productie 
en consumptie van goederen in 
duurzamere banen leiden. Zo willen 
we met een innovatieve zeeboerderij 
voor de Belgische kust, Westdiep, 
tegemoetkomen aan de stijgende vraag 
naar duurzame eiwitrijke voeding. Met 
de nodige vergunningen op zak zijn we 
begin 2022 gestart met de bouw van 
de eerste fase van deze eerste Belgische 
commerciële zeeboerderij, waar we 
mosselen zullen kweken met behulp van 
hangcultuurtechnologie. Na de plaatsing 
van de boeien begonnen we in de lente 
van 2022 in samenwerking met het West-
Vlaamse bedrijf GEOxyz met de plaatsing 
van de eerste 50 longline-installaties. 
Als alles goed gaat zullen de eerste 
mosselen in de zomer van 2023 in onze 
winkels liggen. 
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65% voedselverlies naar  
verbranden en vergisten
18,8% voedselverlies naar 
dierenvoeding
15,9% voedselverlies naar menselijke 
consumptie
0,3% voedselverlies naar biochemie

65%

0,3%

15,9%

18,8%

Slimmere verpakkingen
Voor onze eigen merken kiezen we per product de beste verpakking voor het milieu. Als het kan, laten 
we de verpakking gewoon weg. Voor de producten die wel verpakt worden, proberen we een (deel van) 
de verpakking te vervangen, verdunnen of verkleinen. Daarnaast zijn onze verpakkingen gemaakt met 
oog op vlotte recyclage na gebruik. Tot slot kiezen we, waar mogelijk, voor verpakkingen gemaakt met 
gerecycleerde of hernieuwbare materialen. 

•  In maart 2022 ondertekende Colruyt Group de ‘Green Deal Anders Verpakt’ van de Vlaamse overheid. 
Doel is het vermijden of hergebruiken van eenmalige verpakkingen. 

•  Begin 2022 introduceerden we bij onze vleesverwerkende activiteit Fine Food Meat nieuwe recycleerbare 
verpakkingen voor vlees, bestemd voor de OKay-winkels. 

•  De verpakkingen van onder andere diepvriesmaaltijden, verse bereide maaltijden en snacks en verse vis 
veranderden van zwarte naar transparante of lichte verpakkingsmaterialen. Daardoor komt zo’n 75 ton 
verpakkingsmateriaal ter beschikking voor recyclage.

Samen tegen voedselverlies 
We zoeken continu naar oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan. 
Enerzijds door in te zetten op het vermijden van voedseloverschotten 
(dankzij een efficiënt stockbeheer), anderzijds door voedseloverschotten te 
hergebruiken (menselijke consumptie, dierenvoeding, biochemie).

•  In 2021 verkochten we 96,98% van onze verse voedingsproducten. De 
omzet in verse producten daalde, terwijl het afval in verse producten 
nagenoeg gelijk bleef. Daardoor daalde ook het percentage verkochte 
verse voedingsproducten en haalden we niet de vooropgestelde 
doelstelling, nl. om vanaf 2021 minstens 97,4% van onze verse 
voedingsproducten effectief te verkopen. We stellen in 2022 opnieuw 
alles in het werk om deze ambitie waar te maken.

•  In 2021 zien we wel een lichte daling van het totaal tonnage 
voedselverliezen met 121 ton of - 0,37% tot 32.951 ton.

•  Ook het aandeel voedseloverschotten dat naar menselijke consumptie 
gaat, steeg in 2021 tot 15,9%. Het aandeel dat helemaal geen nuttige 
toepassing krijgt (verbranding) daarentegen daalde naar 7%. 

•  In samenwerking met de Brusselse stadsboerderij Eclo voerden we een 
geslaagde test uit om paddenstoelen te kweken op broodreststromen 
van Bio-Planet. De paddenstoelen waren vanaf oktober 2021 tijdelijk te 
koop bij Cru.
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Spaarzaam omspringen met 
grondstoffen en materialen 

We zetten ons continu in om onze hoeveelheid restafval te verminderen en voedselverlies te vermijden. 
Dit doen we door ons aanbod van producten, verpakkingen en diensten meer circulair te maken 
en onze reststromen op te waarderen. Hiervoor werken we volgens de principes van de circulaire 
economie, waarbij we de beschikbare grondstoffen telkens opnieuw recycleren en hergebruiken. Daarbij 
gebruiken we de R-ladder als leidraad: refuse, rethink, reduce, reuse, recircle, recycle en recover.

Tegen 2025 willen we dat alle huishoudelijke 
verpakkingen van onze eigenmerkproducten 
herbruikbaar, recycleerbaar, composteerbaar 
of biodegradeerbaar zijn.

Tegen 2025 bestaan onze PET-
drankverpakkingen voor 50% uit 
gerecycleerde PET.

Tegen 2025 wordt minimaal 40% van onze nog 
consumeerbare maar niet-verkochte producten 
bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie.
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Circulair bouwen en renoveren 
Jaarlijks voeren we heel wat bouw- en verbouwprojecten uit. Daarbij trachten we zoveel mogelijk materialen te 
hergebruiken of hoogwaardig te recycleren om zo de afvalstromen te verminderen en minder primaire grondstoffen te 
verbruiken. We onderzoeken en testen ook continu nieuwe ruwbouwmaterialen en bouwsystemen om circulair te bouwen 
(klikgevelsystemen, flexibele binnenwanden, demonteerbare dakpanelen …). 

•  Built to reuse: bij de renovatie van winkels gebruiken we een checklist van meer dan 1.300 inrichtingsmaterialen en 
onderdelen die we blijven hergebruiken (rekken, kabels, verlichtingen, trapjes, karrenstelplaatsen ...).

•  In 2019 hebben we de Green Deal Circulair Bouwen ondertekend. We trekken als ‘Doener in Vlaanderen’ aan het dossier van 
‘hoogwaardige recyclage van cellenbeton’. 

•  In het kader van het Europese project ICEBERG voeren we samen met 34 partners uit 10 landen onderzoek 
naar recyclage van ruwe bouwmaterialen uit sloop (urban mining) en het toepassen van nieuwe 
circulaire bouwmaterialen en -technieken die hieruit voortkomen. Zo maken we in samenwerking met 

onderzoekscentrum VITO en een producent van onze vroegere gegoten betonnen vloeren nieuwe carbonatatie-blokken die 
tijdens de productie CO2 opnemen in plaats van afgeven. 

•  We werken nauw samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit jaar werkten we zo mee aan drie 
masterproeven bij UHasselt rond circulair metaal, isolatie en selectieve sloop, en verleenden we onze medewerking aan een 
masterproef bij UGent rond ontkoppelbare betonnen sandwichpanelen. 

•  We brengen onze impact digitaal in kaart. In samenwerking met VITO en OVAM werken we mee aan de optimalisatie 
van de Belgische tool Totem om de milieu-impact van ons patrimonium te meten. We werken samen met producenten 
en recyclagebedrijven om materiaalpaspoorten op te maken voor onze ruwbouwmaterialen én werken met de Europese 
Levels-tool om onze circulariteit in kaart te brengen, zodat we transparant en toekomstgericht ons hergebruik en 
recyclageproces structureel kunnen aanpakken, samen met alle bouwpartners.

Samen voor minder afval
•  Het totaal tonnage afval daalt met 3.708 ton  

(- 4,42%) tot 80.217 ton.

Vanaf 2021 laten we ons tonnage 
afval per miljoen euro omzet, 
jaarlijks dalen.

•  Het restafval (het afval dat geen herbestem-
ming krijgt en verbrand wordt) daalt al voor het 
zevende jaar op rij, tot 12.878 ton (- 1,5%).

We blijven ook in 2021 de 
doelstelling halen om minimaal 
85% van ons afval te recycleren.

3.708 ton  
minder afval in 2021
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Bewust consumeren

Zowel via ons aanbod van producten en diensten als via informatie 
en inspiratie helpen we onze klanten om bewust te consumeren.

1 jaar Eco-score:  
leidraad om  
milieubewuster te kiezen
In maart 2021 brachten we als eerste retailer de Eco-
score op de markt in België. De Eco-score geeft via een 
eenvoudige kleur- en lettercode de milieu-impact van 
voedingsproducten weer. Op die manier kunnen klanten 
makkelijk milieubewustere keuzes maken. 

•  Eind maart 2022 kreeg bijna de helft van alle 
voedingsproducten bij Bio-Planet en Colruyt al een 
Eco-score. Zowel eigenmerkproducten als producten 
van nationale merken krijgen een score. 

•  Klanten kunnen de Eco-score raadplegen in de 
verschillende apps en op de websites van Colruyt 
Group: MyColruyt, SmartWithFood, Xtra, Bio-Planet.be 
en Colruyt.be. 

•  Eind maart 2022 stond de Eco-score al op meer dan 
100 verpakkingen van eigenmerkenproducten (Boni 
Selection, Boni Selection Bio en Graindor). Op sommige 
verpakkingen visualiseren we ook de berekening van 
de Eco-score.

•  Eigen recent marktonderzoek van Colruyt Group toont 
aan dat meer dan 50% van de Belgen de Eco-score al 
gezien heeft of erover gehoord heeft. Ze kunnen de 
Eco-score ook goed linken aan de milieuvoetafdruk: 
een belangrijke eerste stap naar echte impact op 
consumentengedrag.

Eiwitshift: aandacht voor plantaardige producten
In april 2021 ondertekenden onze winkelformules Colruyt Laagste Prijzen, OKay en Bio-Planet, 
onze foodservicespecialist Solucious en spin-off SmartWithFood de Vlaamse Green Deal 
‘Eiwitshift op ons bord’. Deze Green Deal streeft naar een verhouding van 60% plantaardige en 
40% dierlijke eiwitten op ons bord. De ondertekenaars engageren zich om zich mee in te spannen 
voor de realisatie van deze eiwittransitie, door middel van toegankelijke communicatie en een 
breed assortiment plantaardige producten. 
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Scope 1 en 2:  
broeikasgasuitstoot vermijden en verminderen

Elke dag werken we eraan om 
onze impact op het klimaat 
zo klein mogelijk te houden, 
steeds met oog voor resultaat 
op lange termijn. Onze uitstoot 
van broeikasgassen (zoals CO2, 
methaan of lachgas) monitoren 
we volgens de drie scopes van 
het internationaal erkende 
Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

•  Scope 1:  
de directe uitstoot 
veroorzaakt door onze 
eigen gebouw-, vervoer- 
en productiegerelateerde 
activiteiten.

•  Scope 2:  
de indirecte uitstoot die 
vrijkomt bij het opwekken van 
de energie die we aankopen.

•  Scope 3:  
de indirecte uitstoot die 
plaatsvindt in de waardeketen. 
Bijvoorbeeld: emissie bij externe 
productie, verplaatsing van 
klanten naar onze winkels, 
afvalverwerking ...

SDG 13
In 2008 maakten we voor het eerst een CO2-balans op. We stelden 
een CO2-reductieplan op en tussen 2011-2015 startten we 
onze eerste projecten op. Die focussen op vier hotspots: koeling, 
verwarming, energie en mobiliteit. Mét resultaat: onze uitstoot 
van broeikasgassen (in scope 1 en 2) daalde de voorbije jaren zowel 
in relatieve als absolute waarden. Een tendens die we graag willen 
verderzetten. 

Sneller dan verwacht slaagden we er ook in om onze huidige 
reductiedoelstelling te halen: 40% reductie tegen 2030, tegenover 
basisjaar 2008 en in verhouding tot de omzet. Na veranderingen 
in berekeningswijze om nauwer aan te sluiten bij het Greenhouse 
Gas Protocol, hebben we onze historische uitstootdata herrekend 
tot het basisjaar. Redenen daarvoor zijn onder meer een significante 
verschuiving van emissies van scope 1 en 2 naar scope 3 (well-

to-tank emissies), meer gedetailleerde data-input en een update van emissiefactoren. Daarnaast hebben we ook onze organisatorische grenzen 
verruimd volgens het principe van financiële controle (meer info hierover vind je bij de indicatoren op pagina 193).

Dit zorgt ervoor dat we retroactief onze intensiteitsdoelstelling al in 2020 haalden: een mooie afspiegeling van onze jarenlange inzet voor 
mitigatie van de klimaatverandering. Vandaag zijn we nog meer overtuigd om onze reductieambities aan te scherpen. Colruyt Group engageert zich 
daarom om nieuwe emissiereductiedoelstellingen te bepalen volgens de criteria en methodologie van het Science-Based Targets Initiative (SBTI). 
In de komende maanden zullen we onze doelstellingen indienen, met het oog op formele validatie voor het einde van dit jaar. In het volgende 
jaarverslag zullen we een eerste keer rapporteren over die nieuwe targets.
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Klimaatvriendelijke koeling 
In 2017 zijn we in ons winkelpark gestart met de overschakeling naar natuurlijke 
koelmiddelen. Inmiddels zijn al 158 winkels uitgerust met installaties op propaan- 
of propeenkoeling. Die stoten 90% minder CO2 uit dan installaties op synthetische 
koelmiddelen. Tegen 2030 zal de transformatie voltooid zijn. Eventuele koellekken 
detecteren we nu ook vroegtijdig dankzij een nieuw monitoringsysteem op 
basis van artificiële intelligentie dat we in 2021 zelf ontwikkelden. Ook in 
onze logistieke ketting kiezen we voor klimaatvriendelijke innovaties: we gaan 
verder met de uitrol van onze zelfontwikkelde liquid ice containers voor verse 
producten (7.176 containers) en diepvriesproducten (2.411 containers), en in 2021 
introduceerden we ook een nieuw type koelbox voor Collect&Go. Die koelbox stoot 
veel minder CO2 uit dan de vroegere koelkarren. 

Verwarming 
Via doorgedreven isolatie en technieken zoals 
warmterecuperatie en warmtepompen verminderen 
we het energieverbruik in onze winkels en volstaat 
de gerecupereerde warmte om de winkels te 
verwarmen. Intussen zijn al 88 winkels uitgerust 
met warmterecuperatie. 45 winkels zijn zelfs 
helemaal vrij van fossiele brandstoffen. 

Daarnaast vermijden we ook heel wat  
energieverbruik door het gebruik van koelkamers en 
gesloten koelmeubels in de winkels. 

Groener 
wagenpark  
We zetten verder in op de 
vergroening van ons wagenpark 
voor personenvervoer. 46% 
rijdt op CNG, 16% heeft een 
hybride aandrijving, 1,6% rijdt 
op elektriciteit en 0,3% op 
waterstof. We voeren ook testen 
uit met vrachtwagenvervoer op 
elektriciteit en waterstof. 

Duurzame energie
•  De energie die we verbruiken, komt zoveel mogelijk uit hernieuwbare energiebronnen.  

Ons elektriciteitsverbruik komt voor 100% uit groene stroom.

•  We produceren zelf groene stroom uit zonne-energie en investeren via Virya Energy in 
windenergie op land en zee.

•  We verschuiven ons verbruik maximaal naar momenten waarop de productie van groene 
stroom hoog is. In 2021 bedroeg de gelijktijdigheidsgraad 78,5%.

Lees meer over duurzame energie op pagina 162-163.
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Scope 1 en 2: 
broeikasgasuitstoot 
capteren met 
bosaanplant

We blijven inzetten op een verdere 
uitstootvermindering. Anderzijds zetten we 
ook in op CO2-captatie, waarbij we minstens 
het equivalent van onze overige uitstoot via 
bosaanplant opvangen. 

Vanaf 2030 een 

netto-nul uitstoot 

binnen scope 1 en 2 van het 
Greenhouse Gas Protocol. De som 
van enerzijds de broeikasgassen 
die we uitstoten (+) en anderzijds 
de CO2 die we uit de atmosfeer 
halen (-), is dan 0.

CO2

Nieuw bos in Democratische Republiek Congo
Concreet zijn we in 2021 gestart met het aanplanten 
van 10.000 hectare bos – goed voor meer dan 
12 miljoen bomen. Dat doen we in de provincie Kwango 
in de Democratische Republiek Congo en in nauwe 
samenwerking met de lokale bevolking en plaatselijke 
organisaties. 

Met dit nieuwe bos willen we zowel broeikasgassen 
capteren als de biodiversiteit in deze door roofbouw 
geplaagde regio herstellen en bevorderen. Via diverse 
initiatieven op vlak van werkgelegenheid, opleiding en 
infrastructuur creëren we ook meerwaarde voor de 
lokale bevolking. 

•  Herbebossing: eind maart 2022 werden al 1.678.341 
bomen aangeplant door lokale medewerkers. De 
grootste boompjes zijn al ruim een meter hoog.  

•  Participatie van de lokale bevolking: in samen-
werking met 2 community managers werden er in 
twee omliggende dorpen comités opgericht voor o.a. 
scholing en landbouw. 

•  Agro-economie: we stimuleren de lokale landbouw-
productie en hebben de eerste projecten met 
fruitbomen en maniok opgestart op percelen in en 
rond de concessie. Die zullen onderhouden en bewerkt 
worden door de lokale gemeenschappen.

•  Infrastructuur: na een gedetailleerde studie zijn we 
bezig met de voorbereiding van de bouw van een 
brug. Voor de bouw van plaatselijke scholen voeren we 
momenteel demografische studies uit.
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Scope 3:  
broeikasgasuitstoot  
vermijden en verminderen 

Onze activiteiten brengen ook indirecte broeikasgasemissies met zich 
mee. Zo hebben de producten in onze rekken en de materialen die 
we gebruiken, een indirecte impact op het klimaat. Aan de hand van 
life cycle assessments bekijken we de volledige levenscyclus van deze 
producten en materialen. In nauwe samenwerking met onze leveranciers 
pakken we de factoren met de grootste impact op de klimaatverandering 
het eerst aan. Naast producten en materialen verduurzamen we ook de 
mobiliteit van onze goederen, klanten en medewerkers. 

Elke twee jaar voeren we een Organisation Environmental Footprint 
(OEF) uit, volgens de erkende methode van de Europese Commissie. 
Dat laat ons toe om de milieu-impact van onze activiteiten breder in te 
schatten dan enkel vanuit de impactcategorie ‘Klimaatverandering’.

Duurzamere producten

•  Promotie plantaardige voeding: in april 2021 ondertekenden 
Colruyt Laagste Prijzen, Bio-Planet, OKay, SmartWithFood 
en Solucious de Green Deal ‘Eiwitshift op ons bord’ van 
de Vlaamse overheid. Ze engageren zich om nog meer 
plantaardige voeding en advies (recepten, inspiratie) aan te 
bieden. Op die manier laten ze de consument kennismaken 
met plantaardige alternatieven voor dierlijke eiwitten.   

•  Milieubewuster kiezen met de Eco-score: dankzij de Eco-
score die we in 2021 lanceerden kunnen klanten makkelijk 
milieubewustere keuzes maken. 

•  Ontbossing tegengaan: voor producten en grondstoffen 
met een gekende ontbossingsproblematiek opteren we voor 
onze eigen merken zoals Boni en Everyday systematisch voor 
duurzaamheids certificeringen met een garantie op duurzaam 
bosbeheer (cacao, palmolie, soja, koffie). 

Lees meer over duurzame producten vanaf pagina 170.

Mobiliteit goederen, klanten en medewerkers

•  Dankzij binnenvaart in België 4.836 vrachtwagenritten 
uitgespaard.

•  Uitstekende beladingsgraad van 94% bij de uitgaande 
leveringen naar Colruyt-winkels.  

•  Last-mile delivery: formules zoals Cru, Solucious en 
Collect&Go experimenteren met cargofietsen.

•  DATS 24 breidt systematisch zijn netwerk laadpalen voor 
elektrische wagens uit, vooral op winkelparkings. Einde 
boekjaar stond de teller op 232 laadpalen. Op 12 parkings van 
Colruyt Laagste Prijzen bieden we intussen ook deelwagens 
aan. 

•  Verduurzaming woonwerkverkeer: 38 miljoen wagenkilometers 
uitgespaard door fietsers, pendelaars en carpoolers. 

•  Sinds begin 2022 kunnen onze kantoormedewerkers twee 
dagen per week plaatsonafhankelijk werken (thuis of 
regionaal kantoor).

Het afgelopen jaar maakten we een inventaris van onze scope 3-emissies op basis van de data van 2020. Qua 
grootteorde vormt scope 3 zowat 99% van onze totale emissies over de volledige waardeketen, waar scope 1 en 
2 maar 1% vertegen woordigen. Kwalitatieve captatie van primaire data vormt een blijvende uitdaging voor elk 
retailbedrijf. We zullen in de toekomst meer absolute data vrijgeven voor scope 3, maar willen eerst de datakwaliteit 
verder verhogen voor de meest impactvolle categorieën, in samenwerking met onze businesspartners.

Aangekochte goederen en diensten

Activiteiten in verband met brandstoffen en energie

Afval afkomstig van bedrijfsactiviteiten

Woon-werkverkeer van werknemers

Gebruik van verkochte producten

Franchises

Kapitaalgoederen

Upstream vervoer en distributie

Zakenreizen

Downstream vervoer en distributie

End-of-life behandeling van verkochte producten

Investeringen

69,53%

0,09%
1,31%

0,48%

0,16%

22,56%

0,06%

3,00%

0,02%

0,09%

2,71%

0,02%
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EU-taxonomie

Classificatiesysteem voor duurzame activiteiten 
Met de Europese Green Deal heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 tot netto-nul te reduceren en zo klimaatneutraal te worden. 
Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, heeft de Europese Commissie een actieplan 
voor de financiering van duurzame groei opgezet, waar de EU-taxonomie onder 
valt. Daarmee beoogt de Commissie vooral de heroriëntering van kapitaalstromen naar 
duurzame economische activiteiten, de integratie van duurzaamheid in risicobeheer en de 
bevordering van transparantie en langetermijndenken. 

Op 22 juni 2020 verscheen de EU-taxonomie Verordening (EU) 2020/852 (‘EU-taxonomie’). 
De EU-taxonomie is een EU-classificatiesysteem voor duurzame activiteiten: het is een 
kader dat bepaalt welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden 
beschouwd. De verordening trad op 12 juli 2020 in werking. Colruyt Group moet hierover 
voor de eerste keer rapporteren in boekjaar 2021/22. 

De EU-taxonomie Verordening definieert zes milieu doelstellingen waaraan de 
economische activiteiten moeten bijdragen:

1. De mitigatie van de klimaatverandering

2. De adaptatie aan de klimaatverandering

3.  Het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen

4. De transitie naar een circulaire economie

5. De preventie en bestrijding van verontreiniging

6.  De bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen

Rapporteringsjaar 2021/22 
Voor rapporteringsjaar 2021/22 worden ondernemingen verzocht na te gaan welke van hun 
economische activiteiten potentieel ecologisch duurzaam kunnen zijn  
(‘in aanmerking komend’), rekening houdend met de eerste twee door de EU gedefinieerde 
milieudoelstellingen: de mitigatie van en de adaptatie aan de klimaatverandering. De 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 (‘Gedelegeerde Verordening’) schrijft voor 
om uitsluitend het aandeel in netto-omzet, investeringsuitgaven (CapEx) en operationele 
uitgaven (OpEx) te rapporteren van deze in aanmerking komende economische activiteiten. 

Toepassingsgebied
De evaluatie van deze economische activiteiten is gebeurd voor alle vennootschappen 
die integraal geconsolideerd worden. Met Colruyt Group investeren we daarnaast ook 
indirect in heel wat duurzame economische activiteiten die de Gedelegeerde Klimaat 
Verordening (EU) 2021/2139 (‘Gedelegeerde Klimaat Verordening’) voorschrijft, maar 
deze investeringen bevinden zich bij de geassocieerde ondernemingen, die niet in de kring 
van integraal geconsolideerde ondernemingen van de groep zijn opgenomen. Zo investeren 
we samen met Korys in de energieholding Virya Energy waarvan de voornaamste activiteit 
de productie van duurzame wind- en waterstofenergie is. 

Virya Energy voorziet zelf in een vrijwillige Eu-taxonomierapportering waaruit blijkt dat hun 
grootste in aanmerking komende activiteiten electriciteitsproductie uit windenergie (4.3), 
elektriciteitsproductie uit waterkracht (4.5) en goederenvervoer via de zee- en kustvaart, 
vaartuigen voor havenactiviteiten en ondersteunende activiteiten (6.10) zijn. Voor het 
geheel van de in aanmerking komende activiteiten rapporteert Virya Energy telkens meer 
dan 95% bij elk van de kritieke prestatie-indicatoren (netto-omzet, CapEx en OpEx). Voor 
meer gedetailleerde informatie over deze vrijwillige rapportering verwijzen we naar de 
website van Virya Energy.
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In aanmerking 
komende 
activiteiten
Bij Colruyt Group zijn we voornamelijk 
actief in detailhandel van voeding 
en niet-voeding, groothandel en 
foodservice. Deze economische 
activiteiten werden echter niet 
opgenomen in de Gedelegeerde 
Klimaat Verordening, waardoor de 
hoofdactiviteiten van onze groep 
buiten het toepassingsgebied vallen. 

We hebben echter al onze 
economische activiteiten afgetoetst 
aan de definities zoals vastgelegd 
door de Gedelegeerde Klimaat 
Verordening. Volgende economische 
activiteiten van Colruyt Group komen 
in aanmerking volgens de EU-
taxonomie:

7.2  Renovatie van bestaande 
gebouwen

7.3  Installatie, onderhoud en 
reparatie van energie-efficiënte 
uitrusting

7.4  Installatie, onderhoud en 
reparatie van oplaadstations 
voor elektrische voertuigen in 
gebouwen (en parkeerplaatsen 
verbonden aan gebouwen)

7.5  Installatie, onderhoud en 
reparatie van instrumenten 
en apparaten voor het meten, 
regelen en controleren van de 
energieprestaties van gebouwen

7.6  Installatie, onderhoud en 
reparatie van technologieën op 
het gebied van hernieuwbare 
energie

7.7  Verwerving en eigendom van 
gebouwen

8.2  Computerprogrammering, 
consultancy en aanverwante 
activiteiten

6.4  Exploitatie van persoonlijke 
vervoersmiddelen, fietslogistiek

6.5  Vervoer met motorfietsen, personenauto’s 
en lichte bedrijfsvoertuigen

6.6  Goederenvervoer over de weg

5.5  Inzameling en 
vervoer van 
niet-gevaarlijke 
afvalstoffen 
in bij de bron 
gescheiden 
fracties

4.12  Opslag van 
waterstof

1.1  Bebossing

Distributie 
van water, 
afval- en 

afvalwaterbeheer 
en sanering

Bouw & vastgoed

EnergieInformatie & 
communicatie

Bosbouw

Transport

Zie de tabel op de volgende pagina voor toelichting.
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Activiteit 
nummer Naam activiteit Toepassing voor Colruyt Group

1.1 Bebossing Voorzien in aanleg van bossen via ons bosaanplantingsproject in de 
Democratische Republiek Congo.

4.12 Opslag van waterstof Exploitatie van waterstofinstallaties bij DATS 24-tankstations.

5.5
Inzameling en vervoer van niet-gevaarlijke 
afvalstoffen in bij de bron gescheiden 
fracties

Afzonderlijke inzamel- en vervoersactiviteiten van niet-gevaarlijke afvalstoffen 
in afzonderlijke of gemengde fractie met het oog op de voorbereiding voor 
hergebruik of recyclage. Hier valt onder meer de inzameling voor papierrecyclage 
onder.

6.4 Exploitatie van persoonlijke 
vervoersmiddelen, fietslogistiek

Verkoopsactiviteit van Bike Republic alsook de aankoop en verkoop van 
bedrijfsfietsen.

6.5 Vervoer met motorfietsen, personenauto’s 
en lichte bedrijfsvoertuigen

Onder deze activiteit valt het wagenpark van Colruyt Group voor type M1 
(personenwagens), N1 (bedrijfsvoertuigen met een massa van minder dan 3,5 
ton) en L (twee- en driewielige voertuigen en vierwielers).

6.6 Goederenvervoer over de weg
Onder deze activiteit valt het wagenpark van Colruyt Group voor type N1 (massa 
minder dan 3,5 ton), N2 (massa's tussen 3,5 en 12 ton) of N3 (meer dan 12 ton). 
Het gaat hier om alle trekkers in eigen beheer.

7.2 Renovatie van bestaande gebouwen Voorbereiding en renovatie van gebouwen van Colruyt Group.

7.3 Installatie, onderhoud en reparatie van 
energie-efficiënte uitrusting Deze activiteit omvat renovatiemaatregelen zoals groendaken en ledverlichting.

7.4

Installatie, onderhoud en reparatie van 
oplaadstations voor elektrische voertuigen 
in gebouwen (en parkeerplaatsen 
verbonden aan gebouwen)

Deze activiteit omvat alle installaties, onderhoud en reparaties van de 
oplaadstations uitgevoerd door DATS 24.

7.5

Installatie, onderhoud en reparatie van 
instrumenten en apparaten voor het 
meten, regelen en controleren van de 
energieprestaties van gebouwen

Hieronder valt het energiemonitoringsysteem van Colruyt Group.

7.6
Installatie, onderhoud en reparatie 
van technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie

Deze activiteit omvat installatie, onderhoud en reparatie van technologieën van 
elektrische warmtepompen en zonnepanelen. 

7.7 Verwerving en eigendom van gebouwen Het aankopen van vastgoed en het uitoefenen van de eigendom van het vastgoed 
van Colruyt Group.

8.2 Computerprogrammering, consultancy en 
aanverwante activiteiten

Alle grote IT-projecten, waarin zowel programmering, consultancy als andere 
aanverwante activiteiten worden ondernomen, passen hieronder.

Colruyt Group onderneemt daarnaast nog in een aantal 
andere economische activiteiten die volgens de EU-
taxonomie zijn gedefinieerd. Deze hebben echter afgelopen 
boekjaar 2021/22 weinig of niet bijgedragen tot omzet, 
investeringsuitgaven (CapEx) of operationele uitgaven 
(OpEx) zoals door EU-taxonomie bepaald en worden daarom 
als ‘niet aanmerking komende’ economische activiteiten 
geclassificeerd. Het gaat om volgende economische 
activiteiten:

•  3.10  Productie van waterstof

•  4.25  Productie van warmte/koude met behulp van 
afvalwarmte

•  6.13  Infrastructuur voor persoonlijke mobiliteit, 
fietslogistiek

•  8.1  Gegevensverwerking, hosting en bijbehorende 
activiteiten

•  8.2  Gegevensgestuurde oplossingen voor 
broeikasgasemissiereducties

•  11.1  Educatie
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Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) van de EU-taxonomie

Waarderingsregels Naar een rapportage die afgestemd is 
op de EU-taxonomie

De Gedelegeerde Verordening schrijft voor om 
uitsluitend het aandeel in netto-omzet, investerings-
uitgaven (CapEx) en operationele uitgaven (OpEx) 
te rapporteren van de in aanmerking komende 
economische activiteiten. 

Aangezien retail, onze hoofdactiviteit, niet 
opgenomen is als sector in de huidige Gedelegeerde 
Klimaat Verordening, komt een groot deel van onze 
economische activiteiten niet in aanmerking voor de 
berekening van de KPI’s. We blijven echter als retailer 
elke dag inzetten op duurzaam ondernemen en 
bewust consumeren. Voor de in aanmerking komende 
economische activiteiten rapporteren we voor het 
eerst hun aandeel in totale netto-omzet, CapEx en 
OpEx. 

Omzet  
Colruyt Group heeft een in aanmerking komende 
omzet van 0,21%. Deze omzet komt voornamelijk 
uit de verkoop van fietsen in onze fietsketen Bike 
Republic.

Investeringsuitgaven (CapEx)  
Colruyt Group heeft in aanmerking komende 
investeringsuitgaven (CapEx) van 64,11%. Het gaat 
hier voornamelijk om investeringen in gebouwen, 
zowel aankoop als renovatie, installatie-, onderhouds- 
en reparatiekosten met betrekking tot gebouwen, 
transport en energie-efficiënte technologieën. 
Daarnaast vinden onze investeringen rond waterstof 
en IT-projecten hier een plaats. Voor verwerving en 
eigendom van gebouwen zijn ook de gebruiksrechten 
onder IFRS 16 inbegrepen.

Operationele uitgaven (OpEx)  
Tot slot bedragen de in aanmerking komende operationele uitgaven 
(OpEx) 3,15%. Hieronder vallen vooral uitgaven van onderhoud en 
herstellingen in het kader van renovatie van gebouwen en transport.

Vanaf boekjaar 2022/23 zullen we rapporteren over de afstemming 
van de eerste twee voornoemde milieudoelstellingen, alsook over 
de andere vier milieudoelstellingen. Hierbij zullen de in aanmerking 
komende economische activiteiten afgewogen worden volgens 
de technische criteria verbonden aan een of meer van de zes 
milieudoelstellingen. Daarnaast mogen ze geen significante schade 
toebrengen aan de andere vijf milieudoelstellingen en dient een 
naleving van minimumwaarborgen in termen van mensen- en 
arbeidsrechten en -normen verzekerd te worden. 

We verwachten enerzijds dat op basis van deze verdere afstemming 
een aantal economische activiteiten die nu als in aanmerking komend 
zijn geïdentificeerd, zullen wegvallen. Anderzijds vermoeden we dat 
bepaalde van onze economische activiteiten een bijdrage zullen 
leveren aan de andere vier milieudoelstellingen. 

Intern zijn we de nodige processen aan het opzetten om over deze 
afstemming in de volgende verslagperiode te kunnen rapporteren.

We hanteerden de waarderingsregels zoals bepaald 
door de EU-taxonomie voor de berekening van de 
noemer in bovenstaande KPI’s.

De omzet die de EU-taxonomie definieert stemt 
overeen met de geconsolideerde omzet die terug te 
vinden is in toelichting 3 van het financieel verslag. 

Voor de CapEx-berekening definieert de EU-taxonomie 
dat alle aanwinsten aan materiële en immateriële vas-
te activa voor afschrijvingen en waardeverminderingen 
dienen meegenomen te worden, alsook de aanwinsten 
van materiële en immateriële vaste activa uit nieuwe 
bedrijfscombinaties en toevoegingen van IFRS 16 
gebruiksrechten (right-of-use assets). Uit onze aanwin-
sten zoals vermeld in toelichtingen 10 en 11 van het 
financieel verslag hebben we derhalve geen rekening 
gehouden met activa-overnames en aanpassingen aan 
de gebruiksrechten om te komen tot de definitie van 
CapEx die de EU-taxonomie voorschrijft.

Tot slot vereist de EU-taxonomie dat de noemer van 
de OpEx opgebouwd is uit directe niet-geactiveerde 
kosten van R&D, renovatie van gebouwen, leasing op 
korte termijn, onderhoud en herstellingen en alle 
andere directe uitgaven die verband houden met 
het dagelijkse onderhoud van de materiële vaste 
activa door de onderneming of door derden aan wie 
activiteiten zijn uitbesteed, en die noodzakelijk zijn 
om de blijvende en effectieve werking van die activa te 
garanderen. Bij Colruyt Group correspondeert dit met 
de bedrijfsopbrengsten, -kosten, diensten en diverse 
goederen en personeelsbeloningen. Deze uitgaven 
zijn terug te vinden in toelichting 4, 5 en 6 van het 
financieel verslag. 

Om dubbeltellingen te voorkomen bij de bovenstaande 
KPI’s zijn intra-groepstransacties telkens op 
geconsolideerd niveau geëlimineerd.

In aanmerking en niet in aanmerking komende CapEx

In aanmerking komende  
CapEx 64,11%

Niet in aanmerking komende  
CapEx 35,89%
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Onze indicatoren SDG 2 - SDG 3

Indicatoren SDG 2 2019 2020 2021

Evenwichtige voeding voor iedereen
Voedsel geschonken aan sociale organisaties (in ton) Kalenderjaar  4.262 4504 5.622
% Effectief verkochte verse producten Kalenderjaar 97,21 97,33 96,98

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

Indicatoren SDG 3 2019 2020 2021

Evenwichtige voeding op maat
# Producten met verbeterde nutritionele samenstelling Kalenderjaar 134 206 240
Reductie van vetten (in ton) Kalenderjaar 135,6 151,1 251,1
Reductie van verzadigde vetten (in ton) Kalenderjaar 72,7 109,5 116,8
Reductie van suikers (in ton) Kalenderjaar 195,8 88,4 228,1
Reductie van zouten (in ton) Kalenderjaar 22,8 38,4 34,4
Toevoeging van vezels (in ton) Kalenderjaar 60,5 38 39,1
# Referenties van Boni Selection met een verbeterde Nutri-Score Kalenderjaar 29 87 50

Begeleiding consumenten en medewerkers
% Boni-producten met de Nutri-Score op de verpakking Kalenderjaar 51,7 91 100
% Spar-producten met de Nutri-Score op de verpakking Kalenderjaar - 29 100

Veilige en gezonde werkomgeving
% Medewerkers aangesloten bij het Solidariteitsfonds Boekjaar 67,2 65,0 69,0
Bedrag uitgekeerd door het Solidariteitsfonds (in EUR) Boekjaar 1.129.072 1.128.950 1.400.162
# Arbeidsongevallen Boekjaar 874 860 969
Frequentiegraad arbeidsongevallen Boekjaar 23,3 22,72 25,30
Ernstgraad arbeidsongevallen Boekjaar 0,64 0,59 0,69
# Langdurig zieke medewerkers gecontacteerd door De Schakel Boekjaar 3.228 1.814 2.935

De scope van de indicatoren rond nutritionele samenstelling is onze eigen merken Boni Selection  
en Everyday en de vleesproducten in de beenhouwerij en vleesrayon van Colruyt en OKay.
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SDG 6 - SDG 7

Indicatoren SDG 6 2019 2020 2021 Doelstellingen

Circulair waterbeheer
Totaal waterverbruik (in m³) Kalenderjaar 605.846 592.468 (1) 560.578
% Hemel- en afvalwater Kalenderjaar 27,2 29 (1) 33,4 50% tegen 2025
Gerecycleerd afvalwater bij Fine Food Meat (in m³) Kalenderjaar 96.926 109.199 101.943
Drinkwater geproduceerd met PURA-waterinstallatie Kalenderjaar 972 4.242 7.732

(1)  Bij de berekening van de cijfers voor 2021 is vastgesteld dat er een fout zat in de berekeningsmethode voor 2020.

De scope van deze indicatoren is het waterverbruik in België, exclusief drinkwater bestemd voor verkoop.

Indicatoren SDG 7 2019 2020 2021 Doelstellingen

Minder energieverbruik
% Reductie energieverbruik (relatief tegenover de omzet) Kalenderjaar 8,7 11,8 13,5 20% tegen 2030
Energieverbruik (MWh per miljoen EUR omzet) Kalenderjaar 58,9 57,0 55,9 51,7% tegen 2030
Elektriciteitsverbruik van Colruyt Group in België en Luxemburg (MWh) Kalenderjaar 230.724 235.320 234.697

Hernieuwbare energie produceren en gebruiken
% Gemiddelde gelijktijdigheidsgraad van centrale sites Kalenderjaar 70 72 78,5 90% tegen 2030
% Energieverbruik uit niet-fossiele brandstoffen Kalenderjaar 44 44,7 44,4 60% tegen 2030
% Elektriciteitsverbruik uit niet-fossiele bronnen Kalenderjaar 100 100 100 Streven naar 100%
% Niet-fossiele energie afkomstig uit eigen of lokale productie-eenheden Kalenderjaar 100 100 100 100% tegen 2030
Elektriciteitsproductie Colruyt Group uit zon (MWh) Kalenderjaar 7.550 10.319 12.082
Groene elektriciteitsproductie Virya Energy toegewezen aan Colruyt Group (MWh) Kalenderjaar - 1.135.562 949.336
Vermeden CO2-uitstoot via onze investeringen in groene energie (in ton) Kalenderjaar - 279.348 233.537

Duurzame energie aanbieden
# Elektrische laadpalen Boekjaar 122 147 232
# Locaties laadpalen Boekjaar 115 135 159
# DATS 24-stations met CNG-pomp Boekjaar 76 84 88
# Publieke waterstoftankstations van DATS 24 Boekjaar 1 1 1

De scope van deze indicatoren is Colruyt Group België en Luxemburg, tenzij anders aangegeven.
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Indicatoren SDG 8 2019 2020 2021

Werken bij Colruyt Group
# Medewerkers in loondienst voor heel Colruyt Group Boekjaar  30.631 32.945 32.996
# Nieuwe medewerkers (netto-aangroei) Boekjaar 728 2.314 51
Gemiddelde anciënniteit (in jaren) Boekjaar 9,79 9,84 10,27
# Jobstudenten die het afgelopen jaar voor Colruyt Group gewerkt hebben Boekjaar  8.258 8.484 8.949
# Nationaliteiten Boekjaar 91 89 89
# Aangeworven 45-plussers Boekjaar 465 506 410
% Vrouwen in leidinggevende functies Boekjaar 25,6 27 28
# Jobrotaties Boekjaar 812 791 727
# Medewerkers die inschreven op de kapitaalsverhoging Boekjaar 2.166 2.205 1.606
Bedrag bestemd voor winstdeelname (in miljoen EUR) Boekjaar 27,8 28,5 20,4
% Medewerkers vertegenwoordigd via een sociaal overlegorgaan Boekjaar 97,3 94,4 94,0
% Werknemers die onder CAO vallen Boekjaar - - 100

SDG 8
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Indicatoren SDG 8 2019 2020 2021

Samen leren en ontwikkelen
Investeringsbedrag in vorming en opleiding (in miljoen EUR) Boekjaar 38,8 32,1 39,1
% Loonmassa geïnvesteerd in vorming en opleiding Boekjaar 3,04 2,41 2,82
# Unieke deelnemers aan een opleiding voor persoonlijke groei Boekjaar 1.759 1.562 1.548
# Verschillende opleidingen voor persoonlijke groei Boekjaar 58 73 55
# Medewerkers in een duaal leertraject Boekjaar 206 185 211
# Stagiairs Boekjaar 585 395 710
# Traineeshipprogramma’s Boekjaar 8 10 14
# Vestigingen van Colruyt Group Academy Boekjaar 11 10 10
# Deelnemers aan de workshops van Colruyt Group Academy voor consumenten Boekjaar 52.602 5.361 23.501
# Verschillende opleidingen voor consumenten Boekjaar 190 192 152
Investeringsbedrag (in EUR) Collibri Foundation Kalenderjaar 808.593 798.860 907.846
# Vormingsprojecten Collibri Foundation Kalenderjaar 14 14 18
# Jongeren direct betrokken bij vormingsprojecten Collibri Foundation Kalenderjaar 6715 9.350 10.480
Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker Boekjaar - - 27
Totaal aantal opleidingsuren gedurende het jaar (in miljoenen) Boekjaar - - 1,02

Werkomstandigheden in de keten
# Opgevolgde producenten in risicolanden Kalenderjaar 430 487 485
% Producenten in risicolanden die minstens 1 audit kregen Kalenderjaar 100 97 81
% Producenten in risicolanden met aanvaardbaar resultaat na sociale audit Kalenderjaar  90 95 96
# Producenten teruggebracht van een zwak naar een aanvaardbaar resultaat tegenover vorig jaar Kalenderjaar 31 19 5
# Producenten met wie de samenwerking werd stopgezet na inbreuk op de Code of Conduct Kalenderjaar 9 3 5

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

SDG 8
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Indicatoren SDG 12 2019 2020 2021 Doelstellingen

Verantwoord sourcen

Vis
Totaal # wilde vis, schaal- en schelpdierproducten Kalenderjaar 186 197 199
Tot. % producten wilde vis, schaal- en schelpdieren MSC-gecertificeerd Kalenderjaar 83,3 84,3 85,4
Tot. % wilde vis, schaal- en schelpdierproducten met MSC of ILVO/ISSF Kalenderjaar 87,1 96,4 98,5
# Producten gekweekte vis, schaal- en schelpdieren Kalenderjaar 92 102 111
% Producten gekweekte vis, schaal- en schelpdieren gecertificeerd met ASC en BIO Kalenderjaar 85,9 92,2 94,6

Koffie
# Producten koffie Kalenderjaar 130 125 105
% Gecertificeerde koffiebonen aangekocht (UTZ, Rainforest Alliance, BIO, Fair Trade) Kalenderjaar 99,3 99,6 100
% Gecertificeerde producten koffie (UTZ, Rainforest Alliance, BIO, Fair Trade) Kalenderjaar 96,9 97 100

Cacao
# Producten die cacao bevatten Kalenderjaar 279 301 310
% Gecertificeerde producten die cacao bevatten (UTZ, BIO, Fair Trade) Kalenderjaar 90,3 98 99,5
% Gecertificeerde chocoladerepen en -tabletten Kalenderjaar 100 100 100

SDG 12
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Indicatoren SDG 12 2019 2020 2021 Doelstellingen

Verantwoord sourcen

Soja food
# Ton producten food Soja Kalenderjaar - 1046,7 882,7
% GGO-vrij (zonder gebruik van GGO-technologieën) Kalenderjaar - 100 100
# Ton soja in TIER 1 (soja aanwezig in het product) Kalenderjaar - 619 455
% TIER 1 Soja met duurzaamheidscertificatie Kalenderjaar - 49 65
% TIER 1 Soja met duurzaamheidscertificatie en/of uit Europa of Noord-Amerika Kalenderjaar - 91 88,8
% TIER 1 Soja gecompenseerd door aangekochte RTRS-credits Kalenderjaar - 9 11
# Ton soja in TIER 5 (sojaderivaten aanwezig in het product) Kalenderjaar - 428 428
% TIER 5 Soja gecertificeerd of gecompenseerd door aangekochte RTRS-credits Kalenderjaar - 100 100

Soja feed
Volume soja feed gebruikt in de productie van vlees en zuivel (in ton) Kalenderjaar 33.100 33.100 41.246
Volume soja feed aangekocht in Brazilië met RTRS-credits (in ton) Kalenderjaar 33.100 33.100 41.246
% Soja feed gecompenseerd met RTRS-credits Kalenderjaar 100 100 100
% RTRS-credits aangekocht bij een coöperatie die wij ondersteund hebben in hun 
transitie naar duurzamere soja Kalenderjaar - - 68

Palmolie
Volume palmolie vermarkt (in ton) Kalenderjaar  5.005,5 4.947,3 4.661
% Palmolie RSPO: Mass Balance Kalenderjaar 29 12,8 1,1
% Palmolie RSPO: Segregated Kalenderjaar 68,1 84,9 98,6
% Conventionele palmolie gecompenseerd met RSPO-credits Kalenderjaar 2,9 2,3 0,3
% RSPO-gecertificeerde palmolie Kalenderjaar - 100 100
Volume palmpitolie vermarkt (in ton) Kalenderjaar 703,2 485,3 1.009,3
% Palmpitolie RSPO: Mass Balance Kalenderjaar 14,7 23,4 41,9
% Palmpitolie RSPO: Segregated Kalenderjaar 7,8 30,2 58,1
% Conventionele palmpitolie gecompenseerd met RSPO-credits Kalenderjaar 77,5 46,4 0
% RSPO gecertificeerde palmpitolie Kalenderjaar - 100 100
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Indicatoren SDG 12 2019 2020 2021 Doelstellingen

Verantwoord sourcen

Hout
# Producten met minstens 60% hout Kalenderjaar 310 235 246
% Gecertificeerde houtproducten (FSC of PEFC) Kalenderjaar 97,7 100 100

Papier
# Papierproducten Kalenderjaar 211 233 295
% Gecertificeerde papierproducten (FSC, PEFC of Der Blaue Engel) Kalenderjaar 100 99,6 100

Houtskool
% Gecertificeerde houtskoolproducten Kalenderjaar 100 100 100

Katoen
% Katoenen producten van Dreambee gecertificeerd met GOTS of BCI Kalenderjaar 87 91 100
# Katoenen producten (onderbroeken, onderhemdjes, kousen)  
bij Colruyt gecertificeerd met GOTS Kalenderjaar 12 12 64

Ketenprojecten
# Actieve ketenprojecten Kalenderjaar 7 7 8
# Producten uit ketenprojecten in onze winkels Kalenderjaar 40 40 46
# Boeren betrokken in de ketenprojecten (indirect via coöperaties) Kalenderjaar 33.140 43.864 49.864
# Boeren betrokken in de ketenprojecten (direct in de keten) Kalenderjaar - 2.174 2.320

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
% Vers konijnenvlees uit parken (exclusief bereidingen) Kalenderjaar 100 100 100
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Indicatoren SDG 12 2019 2020 2021 Doelstellingen

Spaarzaam omspringen met grondstoffen en materialen

% Recycling rate Kalenderjaar  83,98 85,27 85,06 Minstens 85%  
tegen 2021

% Effectief verkochte verse producten Kalenderjaar  97,21 97,33 96,98 Minstens 97,4%  
vanaf 2021 

% Voedselverlies naar verbranden en vergisten Kalenderjaar  69,0 66,8 65,0 Maximaal 60%  
tegen 2023

Samen tegen voedselverlies

Indicator
% Voedselverlies naar menselijke consumptie Kalenderjaar - - 15,9
% Voedselverlies naar dierenvoeding Kalenderjaar - - 18,8
% Voedselverlies naar biochemie Kalenderjaar - - 0,3
% Voedselverlies naar verbranden en vergisten Kalenderjaar - - 65

Circulariteit in verpakking
Volume verpakkingsmateriaal waarbij er een transitie gebeurd is  
naar gebruik van duurzame materialen (in kg) Kalenderjaar 12.060,00 - 15.023,07

Volume verpakkingsmateriaal waarbij er een transitie gebeurd is  
van een niet-recycleerbare naar een recycleerbare verpakking (in kg) Kalenderjaar - - 82.860,54

Volume verpakkingsmateriaal dat we minder op de markt gezet hebben (in kg) Kalenderjaar 36.475,50 88.804,23 20.668,96

% RPET in huismerkdranken Kalenderjaar - 22 33 Minstens 50%  
tegen 2025

De scope van deze indicatoren is Retail België en Luxemburg. Dit omvat 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.
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Indicatoren SDG 13 2019 2020 2021 Doelstellingen

Scope 1 en 2: Broeikasgasuitstoot vermijden en verminderen

% Reductie van broeikasgasemissies relatief tegenover de omzet,  
in vgl. met basisjaar 2008 (1) Kalenderjaar 28,9 41,8 42,4 40% tegen 2030

Totale broeikasgasemissies (in ton CO2eq) Kalenderjaar - - 87.547
Broeikasgasemissies van CG in scope 1 (in ton CO2eq) Kalenderjaar - - 87.296
Broeikasgasemissies van CG in scope 2 (market-based) (in ton CO2eq) Kalenderjaar - - 251

(1)  Door aanpassingen in onze berekeningsmethodologie en de organisatorische scope hebben we het  
basisjaar 2008 herrekend. De waarden voor 2019 en 2020 zijn als gevolg daarvan retroactief aangepast. 

Koeling, verwarming, energie en mobiliteit
% Voedingswinkels uitgerust met natuurlijke koelmiddelen Boekjaar - - 35,7
% Voedingswinkels uitgerust met warmterecuperatie Boekjaar - - 19,9
% Voedingswinkels zonder fossiele brandstoffen Boekjaar - - 10,2
% Lage-energiewinkels in totale winkelpatrimonium Kalenderjaar - - 42,5
% Rotaties met liquid ice containers Boekjaar 73,9 85,8 93,9
Refrigerant leakage rate Boekjaar - - 3,81
% Bedrijfswagens op alternatieve brandstoffen Boekjaar 50,7 59,0 64,5
% Eigen trekkers, bakwagens en bestelwagens op alternatieve brandstoffen Boekjaar - - 31
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Indicatoren SDG 13 2019 2020 2021 Doelstellingen

Scope 1 en 2: Broeikasgasuitstoot capteren met bosaanplant
# Bomen aangeplant in Democratische Republiek Congo Boekjaar - - 1.678.341

Scope 3: Broeikasgasuitstoot vermijden en verminderen

Medewerkersmobiliteit
# Regionale kantoren Boekjaar 11 11 11
% Medewerkers die met de fiets naar het werk komen Boekjaar - - 19,5
% Medewerkers die met het openbaar vervoer naar het werk komen Boekjaar - - 5,8
% Medewerkers die carpoolen naar het werk Boekjaar - - 4,0

Goederenmobiliteit
# Vrachtwagenritten bespaard door binnenvaart in België Boekjaar 4.998 5.062 4.836
% Beladingsgraad inkomende leveringen voor Colruyt Boekjaar 76,7 76,1 76,3
% Beladingsgraad uitgaande leveringen voor Colruyt Boekjaar 94,0 94,0 94,0

De indicatoren voor Liquid Ice Containers slaan op de voedingsdetailhandel in België en Luxemburg (Bio-Planet, Colruyt en OKay). 
De indicatoren voor winkels met natuurlijke koelmiddelen, met warmterecuperatie en zonder fossiele brandstoffen hebben betrekking  
op de voedingswinkels van Bio-Planet, Colruyt en OKay in België en Luxemburg. 
De indicatoren voor lage-energiewinkels hebben betrekking op de winkels van Bio-Planet, Colruyt (België), Cru, OKay, Dreambaby en Dreamland.

Resultaten van 2021 
Een significant deel van de emissies uit aardgasverbruik voor 
2021 (32%) is gebaseerd op berekeningen. Dit zal, indien nodig, 
in de duurzaamheidsverslaggeving van het komende jaar 
gecorrigeerd worden op basis van de effectieve factoren.

Emissiefactoren

De emissiefactoren die in onze berekening worden gebruikt, 
worden op een hiërarchische manier toegepast. Dit betekent 
dat we, wanneer we een emissiefactor zoeken, eerst de 
ADEME-databank zullen raadplegen. Voor elektriciteit heeft 
Colruyt Group de lokale energiemix gedetailleerd. Er worden 
emissiefactoren gebruikt van het IEA, dat factoren vaststelt op 

basis van de wijze van energieopwekking en de locatie. Vooral 
voor cijfers betreffende de productie gebruiken wij ECO Invent. 
Voor alle emissiefactoren die niet in een van de bovenstaande 
bronnen worden gevonden, gebruiken wij DEFRA. De in deze 
oefening gebruikte databanken worden regelmatig bijgewerkt.

Herberekening van emissies

De drempel voor herberekening is 5%. Als Colruyt Group de 
berekeningsformule voor een bepaalde stroom wijzigt (bv. 
omdat meer gedetailleerde informatie beschikbaar wordt), 
dan zal worden nagegaan of dit de emissiewaarden significant 
wijzigt. Indien nodig worden de historische data herberekend 
volgens de aangepaste data en/of methodologie.

Organisatorische grenzen

Om de entiteiten en activiteiten van Colruyt Group die binnen 
het toepassingsgebied vallen, te identificeren, hebben we het 
principe van de ‘financiële controle’ toegepast. Dit beginsel 
houdt in dat werkzaamheden die in de financiële rekeningen 
volledig geconsolideerd zijn, in het toepassingsgebied moeten 
worden opgenomen. Voorts worden emissies van joint ventures 
waarbij de partners gezamenlijke financiële zeggenschap 
hebben, geboekt op basis van de ‘equity share’-methode (%).
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