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Het boekjaar 2021/22 was net als het voorgaande een uitdagende periode, waarin de wereldwijde 
pandemie onze activiteiten op diverse manieren impacteerde. In die onzekere context kregen ook wij af te 
rekenen met gevolgen van de watersnood in juli 2021 en het conflict in Oekraïne. We zijn er fier op dat we 
in die omstandigheden voldoende flexibiliteit en creativiteit aan de dag hebben kunnen leggen om naar 
behoren te blijven functioneren. Ondanks grondstoffentekorten, verstoorde productieketens en logistieke 
obstakels bleven we onze maatschappelijke rol vervullen en kwam de voedselvoorziening nooit echt in 
het gedrang. In weerwil van hogere inkoopprijzen en langere onderhandelingen met de leveranciers einde 
boekjaar hielden we blijvend vast aan onze rol als bewaker van de portemonnee van de klant. En dat met 
een voortdurende focus op eenvoud en efficiëntie.

Ik ben trots op onze medewerkers die er dag na dag stonden om de klanten zo goed mogelijk te bedienen, 
voor en achter de schermen. In periodes van ziekte en quarantaine merkten we een hartverwarmende golf 
van solidariteit tussen de winkels. Medewerkers van de centrale diensten sprongen dan weer massaal bij 
om de eindejaarsdrukte op te vangen. Na de grote overstromingen medio 2021 zorgde onze technische 
dienst ervoor dat getroffen winkels in een recordtempo weer open konden. Daarnaast namen we vele 
initiatieven ten voordele van slachtoffers van de rampzalige gebeurtenissen hier en in het buitenland.

In een complexe en uitdagende context hebben we het boekjaar toch nog behoorlijk kunnen afsluiten. 
Onze formules Colruyt Laagste Prijzen, OKay en Spar konden hun gezamenlijk marktaandeel in België 
consolideren. De uiteenlopende prestaties van onze gediversifieerde merkenportefeuille resulteerden 
in een stijging van de groepsomzet met 1,2% tot net boven 10 miljard euro. Het nettoresultaat sloot 
beduidend lager af op 2,9% van de omzet. Het komende boekjaar zal Colruyt Laagste Prijzen zijn 
jarenlange laagsteprijsstrategie consistent verderzetten, terwijl al onze merken blijven inzetten op 
efficiëntie, dienstbaarheid, vriendelijke medewerkers, kwalitatieve producten en diensten.

Colruyt Group is fors blijven investeren in de toekomst: we investeerden 488 miljoen euro in nieuwe 
winkels en renovaties, productiegebouwen, machines, rollend materieel alsook een brede waaier 
IT-software en -platformen. Denken we maar aan het nieuwe distributiecentrum voor Collect&Go 
in Londerzeel, de saladefabriek voor Fine Food, het kantoorgebouw in Zwijnaarde en een vijftiental 
transformatieprogramma’s om ons met nog efficiëntere systemen en processen klaar te maken voor de 
digitale toekomst. Daarnaast zijn we het Colruyt Group-ecosysteem blijven uitbreiden met een aantal 
acquisities, waaronder Newpharma, Foodbag, Roelandt Group, JIMS en Culinoa. Daarmee versterken 
we onze ambities op het vlak van onder andere e-commerce, verticale integratie, gezondheid en 
verduurzaming.

Woord van de 
Voorzitter 
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In een verder digitaliserende context spelen we met innovatieve concepten en services in 
op de evoluerende klantennoden. Zo is OKay Direct de eerste selfservicewinkel waar klanten 
de klok rond volledig autonoom kunnen winkelen.  En sinds medio 2022 levert Collect&Go 
boodschappen aan huis in dichtbevolkte steden als Brussel en Antwerpen.

Als Belgische retailer bleven we bijdragen aan de verankering 
van de binnenlandse productie, vaak in nauwe samenwerking 
met diverse partners doorheen de keten. Na de overname van 
de industriële bakkerij Roelandt kunnen we onze klanten een 
rijker assortiment brood en patisserie aanbieden. We begonnen 
met de bouw van een zeeboerderij, waar we tegen de zomer 
van 2023 de eerste Belgische mosselen willen oogsten. Voorts 
hebben we een unieke keten voor Belgische biologische 
baktarwe opgezet, de basis voor heerlijk brood bij Bio-Planet. 

Ook op het vlak van duurzaam ondernemen hebben we 
bijkomende initiatieven genomen. We zijn bijzonder fier 
op ons bebossingsproject in de Democratische Republiek 
Congo. Samen met de lokale bevolking en ngo’s planten we er 
12 miljoen bomen, waardoor we als groep tegen 2030 meer 
CO2 zullen opnemen dan we uitstoten. We zijn ook verheugd 
over het groeiende draagvlak voor de Eco-score, die eenvoudig 
de milieuvoetafdruk van producten toont. Het label is nu al 
online beschikbaar voor de helft van de voedingsmiddelen bij 
Bio-Planet en Colruyt Laagste Prijzen. Voorts namen we een 
waterbesparende krattenwasinstallatie in gebruik en zuiveren 
we voortaan al het afval- en regenwater van de hoofdzetel, 
waardoor we tot 90% minder stadswater verbruiken. 

Ten slotte bleven we sterk investeren in de productie en distributie van hernieuwbare 
energie. Via onze participatie in de energieholding Virya Energy pionieren we in de industriële 
productie van groene waterstof en bouwen we mee aan grootschalige windparken in binnen- en 
buitenland. Op onze hoofdzetel openden we het grootste laadplein van het land, waar meer dan 
honderd wagens kunnen laden. 
Net als vorig jaar bevat dit jaarverslag onze duurzaamheidsrapportering, opgehangen aan de 
Sustainable Development Goals van de VN. Meer daarover op colruytgroup.com en in de speciale 
duurzaamheidsbrochure die verschijnt samen met het jaarverslag. 

In een alweer onwaarschijnlijk boekjaar hebben we als groep heel wat gerealiseerd, steunend  
op het vakmanschap en het ondernemerschap dat we met 33.000 medewerkers koesteren.  
Ik ben ervan overtuigd dat we met inzet en doorzettingsvermogen veel werk hebben verzet dat 
de komende jaren zijn vruchten zal afwerpen. 

Naast de lange termijn verdient uiteraard ook de korte termijn onze volle aandacht. De historisch 
hoge inflatie en de hoge energieprijzen, samen met een sterke concurrentie in de Belgische 
retailmarkt, zijn grotendeels verantwoordelijk voor de daling van onze operationele marge.  
Ook in het lopende boekjaar 2022/23 zullen deze drie factoren een uitdaging blijven. Onze 

groep is, met een gezonde eigenheid en een zinvol, breed 
klantenaanbod in een aangepaste organisatiestructuur, goed 
gewapend om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. We 
zwaaiden onze COO Retail Marc Hofman uit naar een welverdiend 
pensioen. Ik ben Marc heel dankbaar voor zijn inzet de afgelopen 
negen jaar. Met de COO’s Jo Willemyns en Stefan Goethaert aan 
mijn zijde, heb ik vertrouwen in de verdere, succesvolle toekomst 
van onze groep. 

Bovenal blijven we investeren in onze mensen, in hun 
ondernemerschap en vakmanschap, als belangrijke 
componenten binnen de langetermijnstrategie van de groep. 
Ik wil alle medewerkers nog eens expliciet bedanken voor hun 
inzet en bijdrage om elke dag maatschappelijke meerwaarde te 
bieden.

De investeringen in zowel mensen als een duurzame 
infrastructuur zullen ons toelaten om ook de komende jaren 
voor miljoenen klanten klaar te staan, elke dag opnieuw. 
Een warm dankjewel ook aan al die klanten die voor ons 
blijven kiezen, en aan de partners waarmee we duurzame 
samenwerkingen mogen blijven onderhouden.

Verandering was het voorbije boekjaar aan de 
orde van de dag en dat zal zo blijven, deels als 
gevolg van onvoorspelbare gebeurtenissen, 
maar ook door evoluerende klantenbehoeften of 
duurzaamheidsstandaarden. Wat er ook gebeurt, 
als retailer blijven we instaan voor het duurzaam 
beschikbaar maken van betaalbare voeding, dat is 
en blijft onze kerntaak. Tegelijk werken we als grote 
Belgische speler mee aan oplossingen voor grote 
maatschappelijke kwesties, sociaal, economisch 
of ecologisch van aard. Daarin kunnen we samen 
met onze klanten, medewerkers en partners echt 
een verschil maken. De uitdagingen vandaag inzake 
bodem, energie of klimaat zijn echter zo urgent en 
omvattend, dat er meer dan ooit nood is aan een 
daadkrachtige overheid. We wensen onze politici dan 
ook de nodige moed om snel en kordaat maatregelen 
te nemen ten voordele van onze planeet.

Jef Colruyt 
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Doorzetten en solidair blijven, 
ook in moeilijke tijden 
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De coronapandemie was nog niet uitgewoed, of we kregen 
af te rekenen met weer andere, complexe uitdagingen. Als 
groep zijn we fier dat we ook in die moeilijke omstandigheden 
standvastigheid, doorzettingsvermogen en solidariteit hebben 
getoond, zowel tussen collega’s onderling als met onze klanten 
en de ruimere bevolking. Zo konden we op een creatieve en 
flexibele manier onze maatschappelijke rol opnemen. 

Nood lenigen na wateroverlast
Toen ons land medio 2021 getroffen werd door extreme wateroverlast, schoten we 
meteen te hulp, in nauw overleg met de hulporganisaties ter plaatse. Zo stuurden we 
snel twee volle vrachtwagens met conserven en hygiëneproducten. In totaal schonken 
onze distributiecentra 16 vrachtwagens met levensmiddelen aan de Voedselbanken. 
Daarnaast steunden we heel wat lokale initiatieven: Retail Partners schonk 
levensmiddelen en andere producten aan een hulpactie in Verviers, Solucious leverde 
55.000 flesjes water in Luik en beleverde er een grootkeuken die noodmaaltijden 
bereidde, terwijl Newpharma het Rode Kruis in Angleur grote hoeveelheden hygiëne- 
en schoonmaakproducten bezorgde. En we bleven de hulporganisaties in de weken en 
maanden na de ramp logistiek ondersteunen. 

Ook de winkels in en rond het rampgebied droegen hun steentje bij en schonken 
water, hygiëne- en onderhoudsproducten aan lokale vzw’s en initiatieven. Een dertigtal 
winkels had zelf ook schade geleden, waarvan er een tiental enkele dagen gesloten 
bleef. De lokale medewerkers samen met collega’s van onder andere de technische 
en de IT-diensten zetten alles op alles om de winkels op te ruimen en opnieuw in 
te richten. Binnen de week waren ze allemaal weer open, op twee totaal verwoeste 
Spar-winkels na die op vier en zes weken tijd volledig vernieuwd werden. Fenomenale 
prestaties in volle vakantieperiode, die alleen konden slagen dankzij de ongelooflijke 
inzet en solidariteit van onze medewerkers.

Uiteraard waren er in het rampgebied ook heel wat medewerkers persoonlijk 
getroffen. Zij konden rekenen op prioritaire psychologische en administratieve 
ondersteuning en een versnelde financiële tussenkomst van ons Solidariteitsfonds.
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Jij helpt, 
wij helpen jou
#plekvrij

Vang je een kwetsbaar gezin op bij je thuis?  

Dan geven we je graag een duwtje in de rug. 

Meer weten over onze solidariteitsactie voor gastgezinnen?

Vraag ernaar bij een winkelmedewerker 

Zo dragen we samen bij aan een

betere samenleving, stap voor stap.

Voor vluchtelingen en gastgezinnen
Bij de humanitaire crisis in Oekraïne kozen we ervoor om zo efficiënt 
mogelijk hulp te bieden, enerzijds via ons winkelnetwerk, anderzijds via 
samenwerking met betrouwbare partners op het terrein.  

•  Een Xtra-korting van 3% voor Belgische gastgezinnen die vluchtelingen 
opvingen. Zo hielpen onze voedingswinkels vanaf maart 2022 mensen andere 
mensen helpen.

•  Levering van voeding en medicijnen per konvooi, die door het Rode Kruis ter 
plaatse werden verdeeld. Daarnaast eigen specifieke transporten, ook met 
non-food.

•  Bevoorrading van registratiecentra in België met levensmiddelen, 
samenwerking met steden en gemeenten ter ondersteuning van 
opvanginitiatieven en nooddorpen, versterkte samenwerking met de 
Federatie der Voedselbanken, … 

Continuïteit verzekeren
Tijdens de coronapandemie bleven we onze klanten op een kwaliteitsvolle 
manier bedienen. 

In de feestmaand december 2021 draaiden 1.200 medewerkers van de 
centrale diensten ruim 2.200 shifts in de winkels. Zij vingen de traditionele 
eindejaarsdrukte op én de acute personeelstekorten wegens ziekte of 
quarantaine van de winkelmedewerkers.

Colruyt Laagste Prijzen bood als eerste retailer in België kwalitatieve zelftesten 
aan, tegen een toegankelijke prijs van 3,50 euro per stuk.

In een wereldwijde (logistieke) crisis bleven we als grootste Belgische retailer 
de voedselvoorziening verzekeren. Ondanks oplopende inflatie bleef Colruyt 
Laagste Prijzen als geen ander de koopkracht van de consument verdedigen. 
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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 businessformules 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 businessformule 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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Met alles wat we 
ondernemen een 
positief verschil maken
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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. 

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.
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•  Samen. Enkel samen met onze collega’s, leveranciers, businesspartners, 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.

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
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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 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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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.

Ten slotte 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. 

Gedreven door waarden
Bij Colruyt Group kennen we negen kernattitudes 
die we waarde-vol 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. 
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Onze kijk 
op duurzaamheid

De kern van onze missie luidt ‘samen duurzaam meerwaarde creëren’. 
Dat brengen we dagelijks in de praktijk. 

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. 

We verduurzamen continu onze eigen activiteiten en producten, sluiten 
slimme partnerships en zetten volop in op innovatie, met het oog op 
het creëren van een duurzame positieve impact. Daarbij zetten we ook 
sterk in op circulariteit, met een minimaal verbruik van grondstoffen en 
energie – en dus met respect voor de draagkracht van onze planeet. 

In al onze activiteiten koesteren en stimuleren we ook de sterke 
verbondenheid en wisselwerking met medewerkers, klanten, leveranciers, 
partners en de samenleving. We kunnen trots zijn op wat we de voorbije 
jaren al hebben gerealiseerd en blijven samen stap voor stap een positief 
verschil maken.
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Onze aanpak

17 SDG’s om te rapporteren
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3 drivers om ons te organiseren
Ons duurzaamheidsbeleid wordt gestuurd door drie drivers. Om te beginnen: onze producten en diensten, de kern 
van onze activiteit als retailer. Een tweede drijvende kracht is de infrastructuur die we gebruiken om die producten 
tot bij onze klanten te brengen. Mensen ten slotte zijn de derde stuwende kracht. Onze medewerkers die elke dag 
meerwaarde creëren. En onze klanten en partners met wie we een duurzame relatie aangaan.

Onze organisatiecultuur garandeert dat deze duurzaamheid diepgeworteld zit in heel Colruyt Group.

4 thema’s om bewuster te consumeren 
We willen consumenten en medewerkers inspireren en helpen om bewuster te consumeren. 

‘Stap voor stap’ is onze gemeenschappelijke taal rondom duurzaamheid. 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 van deze vier iconen.

12 werven  
om het verschil te maken  
We maken het verschil op 12 werven, terreinen waar we 
via innovatie en samenwerking tastbare vooruitgang willen 
boeken in de hele waardeketen. De benaming ‘werf’ maakt 
duidelijk dat dit werk nooit af is en dat we constant onze 
strategie en doelstellingen verfijnen. Die doelstellingen 
realiseren we via meer dan 150 concrete projecten. 

Domein  
Sustainability
Visie, strategie en 
doelstellingen voor  
de hele organisatie

Domeinraad

(strategisch, 4 keer per jaar)

Voorzitter van de Domeinraad:  
Jef Colruyt

Domeinvergadering

(tactisch, 4 keer per jaar)

Product

Infrastructuur
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Atmosfeer

Grondstoffen
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Onze toeleveringsketen 
Als retailer met eigen productieafdelingen hebben we impact 
in de volledige toeleveringsketen. In elke schakel van de 
ketting zetten we in op innovatie en samenwerking om onze 
ecologische voetafdruk te minimaliseren.

•  Grondstoffen. We bouwen duurzame samenwerkingen uit 
met leveranciers, landbouwers en andere stakeholders. Zowel 
voor onze producten en diensten als voor onze infrastructuur. 
We controleren ook op het terrein.

•  Verwerking, transport en verkoop. We vermijden of 
reduceren negatieve effecten door de continue verduurzaming 
van ons energieverbruik, watergebruik, goederentransport enz. 
Ook nemen we via innovatie een positieve voortrekkersrol op.

•  Consumptie. We informeren en inspireren consumenten om 
bewustere keuzes te maken.

•  Afval/recyclage. We werken voortdurend aan innovatieve 
oplossingen voor verpakkingen, voedselverlies, hergebruik van 
materialen …

verwerkingverwerking

transporttransport

verkoopverkoop

consump�econsump�e

afval/recyclageafval/recyclage

grondstoffengrondstoffen

Transforma�onTransforma�on

TransportTransport

VenteVente

Consomma�onConsomma�on

Déchets/recyclageDéchets/recyclage

Ma�ères premièresMa�ères premières

processingprocessing

transporttransport

salessales

consump�onconsump�on

waste/recyclingwaste/recycling

raw materialsraw materials
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17 Sustainable 
Development Goals 
om te rapporteren 
Door duurzaamheid te integreren in alle 
aspecten van ons ondernemerschap, 
dragen we ook actief ons steentje bij 
aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties. We staan als 
onderneming nog altijd achter deze 
duurzaamheidsagenda, met horizon 
2030, en hanteren die als kompas voor 
onze duurzaamheidsstrategie. Voor 
het tweede jaar op rij gebruiken we de 
17 Sustainable Development Goals ook 
als kader om te rapporteren over onze 
realisaties. 

Materialiteit
Waar hebben we de meeste impact?
De term ‘materialiteit’ geeft aan hoe belangrijk of ‘materieel’ een bepaald duurzaamheidsthema is voor een organisatie en zijn 
stakeholders. Thema’s die hoog scoren op beide zijden van een zogenaamde ‘materialiteitsmatrix’ liggen zowel de organisatie als 
stakeholders na aan het hart, en zijn die thema’s waar je als bedrijf de grootste impact kan hebben. Dit jaar publiceren we voor het 
eerst zo’n materialiteitsmatrix.

Wat vinden onze stakeholders?
Om samen duurzaam meerwaarde te kunnen blijven realiseren, is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden en te begrijpen 
wat de verwachtingen en belangen zijn van onze stakeholders. Wat zien zij als prioriteiten inzake duurzaamheid? Waar liggen 
zij al dan niet wakker van? Op basis van internationale frameworks (o.a. GRI, SASB, SDG’s) en onze eigen duurzaamheidsstrategie 
selecteerden we 21 topics waar we vandaag al werk van maken en waar we als onderneming het verschil kunnen maken. We 
selecteerden vervolgens een aantal stakeholdersgroepen die van belang zijn voor onze onderneming: klanten, medewerkers, 
businesspartners, overheidsactoren, middenveld, pers en media, financiële analisten en aandeelhouders.

Dialoog over huidig en toekomstig duurzaamheidsbeleid 
In maart 2022 namen 355 stakeholders deel aan onze online survey rond materialiteit. Aan de hand van een vragenlijst konden ze de 
21 geselecteerde topics beoordelen en quoteren. Hoe goed pakt Colruyt Group deze thema’s vandaag aan? En hoe belangrijk zouden 
ze voor Colruyt Group moeten zijn om een duurzame toekomst te verzekeren? Via open vragen konden deelnemers ook suggesties 
doen en hun mening delen. Daarnaast organiseerden we eind maart 2022 ook een stakeholdersoverleg met een twintigtal 
genodigden: businesspartners, sectorfederaties, ngo’s, sociale en ecologische organisaties ... Samen met hen gingen we in dialoog 
over ons huidig en toekomstig duurzaamheidsbeleid. 

De drie dimensies van de materialiteitsmatrix 
Welke topics zijn belangrijk voor onze stakeholders? Wat is onze impact op het milieu en de samenleving? Wat is de financiële impact 
van de topics op onze bedrijfsactiviteiten? De drie dimensies van de materialiteitsmatrix geven een gecombineerd antwoord op die 
vragen.  

•  Eerste dimensie: de resultaten van de dialoog met onze stakeholders consolideerden we in de verticale as.
•  Tweede dimensie: we analyseerden de impact van Colruyt Group op het milieu en de samenleving. Deze analyse deden we op basis 

van input van onder meer erkende bronnen zoals SASB, MSCI en GRI. De analyse is een vertaling van deze bronnen die de risico’s en 
opportuniteiten weergeven van de sector. Het resultaat brachten we op de horizontale as in kaart.

•  Derde dimensie: de derde dimensie van de matrix geeft de financiële impact van de materiële onderwerpen op Colruyt Group weer.  
Zo komen we tegemoet aan het principe van dubbele materialiteit, aangezien we hier de impact van maatschappelijke 
ontwikkelingen op onze bedrijfsactiviteiten weergeven. Hoe groter de bol, hoe groter de mogelijke financiële impact van dit topic op 
Colruyt Group. Het goed beheren en opvolgen van deze topics is dus uitermate belangrijk.
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Het resultaat
Het resultaat is de materialiteitsmatrix die weergeeft hoe ‘materieel’ elk topic is voor Colruyt Group. Deze 
interessante analyse is een vertrekpunt om zowel intern als extern verder over in gesprek te gaan. Topics die 
hoog scoren zijn gezonde producten, productveiligheid en -kwaliteit, arbeidsomstandigheden in de 
keten, emissies, energiebeheer en eerlijke en duurzame handel.

Gevolgen voor verslaggeving 
De meest materiële topics van onze materialiteitsanalyse hebben we gekoppeld aan onze initieel gekozen 
materiële Sustainable Development Goals (SDG’s). In het hoofdstuk Corporate Sustainability beschrijven we 
dus via deze SDG’s ook de strategie, resultaten en KPI’s van deze materiële topics.

Tot slot hebben we in ons hoofdstuk Corporate Sustainability ook aandacht voor SDG 6 (Schoon water en 
sanitair). Hoewel het corresponderende topic ‘waterbeheer’ niet hoog scoorde in de materialiteitsanalyse. 
vinden we dit topic intern belangrijk genoeg om over te rapporteren.
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Topic SDG

Gezonde producten SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Productveiligheid en -kwaliteit SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie

Arbeidsomstandigheden in de keten SDG 8. Waardig werk en economische groei

Emissies SDG 13. Klimaatactie 

Energiebeheer SDG 7. Betaalbare en duurzame energie

Verantwoord sourcen SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie 

Eerlijke en duurzame handel SDG 2. Geen honger en  
SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie
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RAPPORTERING 

•  Wanneer we spreken 
over ‘boekjaar’ en ‘2021’ 
als referentie gebruiken, 
gaat het over financiële 
jaar 2021/2022 (1 april 
2021 t.e.m. 31 maart 
2022). Als het gaat over 
‘producten’, bedoelen we 
eigenmerkproducten.

•  De volledige 
duurzaamheids-
rapportering is terug te 
vinden in het hoofdstuk 
Corporate Sustainability, 
vanaf pagina 153. 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.

Materialiteitsmatrix 2022

 1  Gezonde producten

 2  Productveiligheid en -kwaliteit

 3  Producttransparantie en verantwoorde 
verkooppraktijken

 4  Ontwikkeling en opleiding 

 5  Lokale betrokkenheid

 6  Diversiteit en inclusiviteit

 7  Arbeidsomstandigheden in de keten

 8  Veiligheid, gezondheid en welzijn bij 
Colruyt Group

 9  Dierenwelzijn

 10  Emissies

 11  Biodiversiteit

 12  Energiebeheer 

 13  Voedselverlies

 14  Duurzame verpakkingen

 15  Verantwoord sourcen

 16  Afvalbeheer

 17  Eerlijke en duurzame handel

 18  Duurzaam transport

 19  Waterbeheer

 20  Data security en privacy klant

 21  Degelijk bestuur
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 Y Belang volgens stakeholders: resultaten van de dialoog met onze stakeholder
 X Colruyt Group impact op het ecosysteem: analyse impact van Colruyt Group op milieu en samenleving
  Grootte van de cirkels: de financiële impact van de materiële topics op onze bedrijfsactiviteiten
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Beheersverslag
Omzet stijgt licht, marktaandeel groeit
Bedrijfsresultaat en nettoresultaat onder druk

De resultaatsevolutie van Colruyt Group werd dit 
boekjaar beïnvloed door specifieke effecten:

•  De Belgische retailmarkt kende in boekjaar 2021/22 diverse 
impacten als gevolg van het versoepelen van de COVID-19-
maatregelen. Zo stonden de volumes in voedingswinkels 
onder druk en nam de competitiviteit op de markt sterk toe, 
zowel op vlak van prijs als promoties. Daarbovenop werden 
de laatste maanden van het boekjaar vooral gekenmerkt 
door een uitdagende macro-economische omgeving met 
hoge inflatie. Colruyt Laagste Prijzen bleef haar merkbelofte 
evenwel waarmaken, door haar laagsteprijzenstrategie 
consistent toe te passen. Het marktaandeel van Colruyt 
Laagste Prijzen, OKay en Spar in België steeg tot 30,8%.  
De operationele kosten en investeringen van Colruyt Group 
werden in 2021/22 ook beïnvloed door toenemende 
inflatie, wat in het laatste kwartaal van het boekjaar verder 
werd versterkt. Deze tendensen leiden tot een daling van 
het bedrijfs- en nettoresultaat van Colruyt Group.

•  Begin boekjaar 2021/22 heeft Colruyt Group 100% van de 
aandelen van de Belgische foodservicepartner Culinoa(*) en 
van de Belgische fitnessketen JIMS(*) verworven.  
De dienstverlening van Culinoa is complementair aan de 
activiteiten van Solucious, de foodservice-specialist van 

Colruyt Group. JIMS baat 27 fitnesscentra uit in België 
en Luxemburg met de mogelijkheid tot het volgen van 
groepslessen en digitale coaching. Sinds respectievelijk 
april en mei 2021 worden beiden integraal geconsolideerd, 
wat bijgedragen heeft tot de geconsolideerde omzet. De 
impact op het bedrijfs- en nettoresultaat is beperkt.

•  In het laatste kwartaal van 2021/22 heeft Colruyt Group 
100% van de aandelen van de industriële bakkerij 
Roelandt Group(*) verworven. De groep zet hiermee 
verder in op verticale integratie van verse producten, in 
dit geval brood. Roelandt Group wordt sinds januari 2022 
integraal geconsolideerd, wat bijgedragen heeft tot de 
geconsolideerde omzet. De impact op het bedrijfs- en 
nettoresultaat is beperkt.

•  In boekjaar 2020/21 heeft Colruyt Group 100% van 
de aandelen van Joos Hybrid(*) overgenomen en haar 
participatie in The Fashion Society(*) verhoogd. Joos 
Hybrid biedt bedrijven hybride totaaloplossingen voor 
document- en communicatiemanagement. The Fashion 
Society omvat de kledingketens ZEB, PointCarré en The 
Fashion Store. Beiden worden sinds augustus 2020 
integraal geconsolideerd, wat bijgedragen heeft tot de 
geconsolideerde omzet. 

•  Vanaf oktober 2020 werd de verkoop van het algemene 
non-foodassortiment via de Collishop-website stopgezet. 
Dit heeft de geconsolideerde omzet negatief beïnvloed in 
de eerste jaarhelft van 2021/22. 

•  Eind mei 2020 heeft Colruyt Group activa gerelateerd 
aan de hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly 
ingebracht in de energieholding Virya Energy. Als gevolg 
van deze transactie heeft Colruyt Group een eenmalige 
positieve impact van EUR 31 miljoen gerealiseerd in de 
eerste jaarhelft van boekjaar 2020/21. Deze transactie had 
geen materiële impact op het kasstroomoverzicht.

(*)  Wanneer verder in dit beheersverslag “de nieuwe entiteiten” worden 
vermeld, dan wordt er verwezen naar de acquisities in boekjaar 2020/21 
(The Fashion Society en Joos Hybrid) en in boekjaar 2021/22 (JIMS, Culinoa 
en Roelandt Group).
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
De omzet van Colruyt Group steeg tot 
meer dan EUR 10,0 miljard in 2021/22. 
De omzet werd positief beïnvloed door de 
omzetstijging van de brandstofactiviteiten 
van DATS 24 (exclusief brandstoffen 
daalde de omzet met 2,0%) en de integrale 
consolidatie van de nieuwe entiteiten. 
Anderzijds werd de omzetevolutie 
negatief beïnvloed door de volumes in 
voedingswinkels die onder druk stonden 
als gevolg van de versoepeling van de 
COVID-19-maatregelen en door de 
stopzetting van de non-food verkopen via 
de Collishop-website (sinds oktober 2020).

Het marktaandeel van Colruyt Group 
in België (Colruyt Laagste Prijzen, OKay 
en Spar) steeg tot 30,8% in boekjaar 
2021/22 (30,6%(**) in 2020/21). Ook bij de 
start van boekjaar 2022/23 neemt het 
marktaandeel verder toe.

De brutowinstmarge daalde tot 27,4% 
van de omzet. Exclusief brandstoffen 
steeg de brutomarge met 12 basispunten. 
De integrale consolidatie van de nieuwe 
entiteiten had een positieve impact op de 
brutomarge. 
De Belgische retailmarkt werd in boekjaar 
2021/22 gekenmerkt door een competitie-
ve marktomgeving, zowel op het vlak van 
prijs als promoties. De laatste maanden 
van het boekjaar werden gekenmerkt 
door prijsstijgingen waarbij de groep deze 
zo beperkt mogelijk probeert te houden 
voor de consument, door verzoeken tot 
prijsstijgingen grondig te analyseren en in 
overleg te gaan met de leveranciers. 
Bij de start van het boekjaar 2020/21 werd 
de brutowinstmarge positief beïnvloed 
door de lagere promodruk naar aanleiding 
van het verbod op promoties en kortingen 
in Belgische supermarkten.

De netto operationele kosten stegen 
van 19,6% tot 20,0% van de omzet. 
De toename wordt voornamelijk 
verklaard door toenemende 
inflatie op alle belangrijke posten 
zoals de personeelsbeloningen en 
energiekosten, de integrale consolidatie 
van de nieuwe entiteiten en de 
onverminderde investeringen van de 
groep in haar medewerkers, kwalitatieve 
eigenmerkproducten, duurzaamheid en 
digitale transformatie. Verder wordt de 
toename ook verklaard door de eenmalige 
positieve impact van EUR 31 miljoen in 
de eerste jaarhelft van het vorige boekjaar 
2020/21 (als gevolg van de inbreng van de 
hernieuwbare windenergie-activiteiten van 
Eoly in de energieholding Virya Energy).
In 2021/22 zijn er nog COVID-19 
gerelateerde kosten waaronder additionele 
vergoedingen en verlofdagen die de groep 
heeft toegekend aan medewerkers in 
verkoop, logistiek en productie als dank 
voor de geleverde inspanningen. Volgend 
op de beslissing van de Belgische regering 
en de afspraken die gemaakt zijn in de 
verschillende sectorakkoorden, kende 
Colruyt Group in de tweede jaarhelft van 
2021/22 een éénmalige vergoeding toe 
aan haar medewerkers in de vorm van 
consumptiecheques (de zogenaamde 
‘coronapremie’), voor een totaalbedrag van 
om en bij de EUR 12 miljoen. 

De bedrijfscashflow (EBITDA) bedroeg 
7,4% van de omzet (8,3% in 2020/21 
exclusief de meerwaarde gerealiseerd op 
de inbreng van Eoly Energy).

De afschrijvingen en waarde-
verminderingen zijn met EUR 38 miljoen 
gestegen. De stijging is voornamelijk toe 
te schrijven aan de integrale consolidatie 

van de nieuwe entiteiten (EUR 14 miljoen) 
en aan de continue investeringen in 
winkels, productie- en distributiecentra en 
transformatieprogramma’s.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg 
EUR 375 miljoen of 3,7% van de omzet 
in 2021/22 (5,0% in 2020/21 exclusief de 
meerwaarde gerealiseerd op de inbreng 
van Eoly Energy).

Het aandeel in het resultaat van 
deelnemingen steeg tot EUR 6 miljoen 
in 2021/22 (EUR -4 miljoen in 2020/21). 
De toename wordt verklaard door het 
resultaat van 2020/21 dat negatief 
beïnvloed werd door The Fashion Society 
en Vendis Capital als gevolg van de 
COVID-19 gezondheidscrisis. Dit werd 
deels gecompenseerd door Virya Energy 
die een hoger resultaat kende in 2020/21. 

De effectieve belastingvoet is gestegen 
van 20,0% tot 25,2%. De evolutie van 
het effectieve belastingtarief is mede te 
verklaren door eenmalige effecten, zoals 
de vrijgestelde meerwaarde op de inbreng 
van Eoly Energy in Virya Energy in vorig 
boekjaar.

Exclusief de meerwaarde gerealiseerd op 
de inbreng van Eoly Energy in boekjaar 
2020/21, daalde de winst van de periode 
van EUR 385 miljoen (3,9% van de omzet) 
met 25,3% tot EUR 288 miljoen (2,9% van 
de omzet).

(**)  Aangezien Nielsen in 2021/22 de berekenings-
methode van het marktaandeel heeft gewijzigd 
werd ook dat van vorig boekjaar in lijn met deze 
gewijzigde methode herzien.
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(In miljoen 
EUR)

1/04/2021 
- 

31/03/2022 
(1)

1/04/2020 
- 

31/03/2021 
(2)

Evo lutie

Omzet 10.049 9.931 +1,2%

Brutowinst 2.752 2.792 -1,4%

  % van omzet 27,4% 28,1%

Bedrijfs-
cashflow  
(EBITDA)

741 850 -12,9%

  % van omzet 7,4% 8,6%

Bedrijfs-
resultaat  
(EBIT)

375 523 -28,3%

  % van omzet 3,7% 5,3%

Winst vóór 
belastingen 383 521 -26,5%

  % van omzet 3,8% 5,2%

Winst van 
het boekjaar 288 416 -30,8%

  % van omzet 2,9% 4,2%

Winst per 
aandeel  
(in EUR) (3)

2,16 3,06 -29,4%

(1)  Voor de specifieke effecten die een invloed hebben gehad op de 
resultaten van boekjaar 2021/22 verwijzen we naar de hiervoor 
vermelde kernpunten. 

(2)  De resultaten van boekjaar 2020/21 werden beïnvloed door de 
COVID-19 crisis. Voor de overige specifieke effecten die een invloed 
hebben gehad op de resultaten van boekjaar 2020/21 verwijzen we 
naar de hiervoor vermelde kernpunten. 

(3)  Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedroeg 
132.677.085 in 2021/22 en 135.503.424 in 2020/21.

Geconsolideerde 
kerncijfers

22
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Omzet van Colruyt Group (in miljoen EUR)

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

8.312 8.652 8.917 9.177 9.493
9.031

18/19 19/20 20/21

9.434 9.581 9.931

21/22

10.049 

11%
GROOTHANDEL  
EN FOODSERVICE

81%
DETAILHANDEL

8%
OVERIGE
ACTIVITEITEN

Resultaten van Colruyt Group (in miljoen EUR)

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

354 350 363 366 383 374 384

515
488 495 507 493 488 485

21/2220/21

288416

375

523

19/20

431

511

13%
GROOTHANDEL 
EN FOODSERVICE

94%
DETAILHANDEL

4%
OVERIGE
ACTIVITEITEN

- 11%
CORPORATE

EB
ITEBIT

Winst van 
het boekjaar

OMZET
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Winst- en verliesrekening  
per segment
Detailhandel (retail) 
De omzet van de detailhandelsactiviteit daalde met 1,7% tot 
EUR 8.165 miljoen. De retailactiviteiten vertegenwoordigden 
81,2% van de geconsolideerde omzet in boekjaar 2021/22.

De food retailomzet in België, Frankrijk en Luxemburg kende 
in boekjaar 2020/21 belangrijke volumetoenames (offline 
en online) in de voedingswinkels als gevolg van de COVID-19 
gezondheidscrisis. In boekjaar 2021/22 werd de food 
retailomzet echter gekenmerkt door dalende volumes in 
voedingswinkels, als gevolg van de versoepeling van de 
COVID-19 maatregelen, gecombineerd met een competitieve 
marktomgeving, zowel op vlak van prijs als promoties. 
Niettegenstaande deze omzetdaling steeg het marktaandeel 
van Colruyt Laagste Prijzen, OKay en Spar in België tot 30,8% 
(30,6% in 2020/21).
Verder werd de food retailomzet negatief beïnvloed door de 
stopzetting van de non-food verkopen via de Collishop-website 
(sinds oktober 2020) en positief beïnvloed door de integrale 
consolidatie van Roelandt Group (sinds januari 2022).

De omzet van Colruyt Laagste Prijzen in België en Luxemburg 
daalde met 3,0%. De omzetevolutie werd grotendeels beïnvloed 
door de competitieve marktomgeving. De laatste maanden 
van boekjaar 2021/22 werden voornamelijk gekenmerkt 
door prijsstijgingen waarbij Colruyt Laagste Prijzen deze zo 
beperkt mogelijk probeert te houden voor de consument; 
de portemonee van de consument ligt haar namelijk zeer 
nauw aan het hart. Colruyt Laagste Prijzen blijft daarom haar 
laagsteprijzenstrategie consistent toepassen en maakt haar 
merkbelofte dagelijks waar.
In boekjaar 2021/22 werd verder geïnvesteerd in de 
vernieuwing van 17 bestaande winkels en opende ook een 
nieuwe Colruyt-winkel in Luxemburg en een tweede Colruyt 
Professional-winkel in Drogenbos.

OKay, Bio-Planet en Cru kenden een gezamenlijke omzetdaling 
van 8,6%. 
OKay opende vijf nieuwe winkels in 2021/22, waarvan één in 
Gent met een nieuw innovatief winkelconcept waar klanten 
24/7 boodschappen kunnen doen (OKay Direct). Ook dit 

boekjaar werden meerdere winkels verder vernieuwd. OKay blijft 
hiermee inzetten op convenience en op kwalitatieve en verse 
producten. 
Bio-Planet is al twintig jaar voortrekker op vlak van 
duurzaamheid met een breed aanbod van biologische en 
ecologische producten en gezonde voeding. Bio-Planet wil 
bewust consumeren toegankelijker maken en blijft ook inzetten 
op Belgische en lokale producten.
Voor de Cru-belevingsmarkten in Overijse, Gent en Antwerpen 
blijven ambachtelijke producten en klantenbeleving, in 
combinatie met vakmanschap, voorop staan terwijl zij verder 
werken aan hun operationele efficiëntie. 

De omzet van Colruyt in Frankrijk steeg met 4,5%. Exclusief 
brandstoffen daalde de omzet van Colruyt in Frankrijk met 
2,4%. Vorig boekjaar werd de omzet, vooral in de tweede 
jaarhelft, positief beïnvloed door de COVID-19 crisis.
Er werden drie winkels in de buurt van Parijs gedesinvesteerd 
en in het laatste kwartaal van 2021/22 werden vier nieuwe 
winkels geopend. 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 onder andere bestaande winkels te 
vernieuwen en de logistieke capaciteit de komende jaren te 
verdubbelen. 

De non-food retailomzet is met 33,8% gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. In boekjaar 2020/21 werd de omzet negatief 
beïnvloed door de verplichte winkelsluitingen. In 2021/22 werd 
de omzet positief beïnvloed door de integrale consolidatie van 
The Fashion Society vanaf augustus 2020 en de acquisitie van 
JIMS eind april 2021. 
De gezamenlijke winkelomzet van Dreamland, Dreambaby en 
Bike Republic steeg met 7,2%. 
Het winkelpark van Bike Republic evolueerde van 15 naar 21 
winkels.
The Fashion Society, de holding die de kledingketens ZEB, 
PointCarré en The Fashion Store omvat, wordt integraal 
geconsolideerd sinds augustus 2020. De multimerkenketen 
omvat 124 winkels in België, Luxemburg en Frankrijk. 
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. 

Colruyt Group investeert en innoveert onverminderd in haar 
online winkelconcepten en digitale toepassingen. 
De online verkoop van Colruyt Group bedroeg 8% van de 
retailomzet exclusief brandstoffen in 2021/22. De online 
omzet van Colruyt Group wordt voornamelijk gerealiseerd 
door Collect&Go. Collect&Go is als boodschappenservice de 
marktleider in de online voedingsmarkt in België en is ook dit 
jaar weer gegroeid. Het nieuw e-commerce distributiecentrum 
voor Collect&Go in Londerzeel is operationeel sinds september 
2021 en is viermaal groter dan het vorige. Zo kan de groei van 
de komende jaren verder ondersteund worden.
Colruyt Group start, via Collect&Go, met levering aan huis 
door eigen medewerkers in Brussel en Antwerpen. Zo 
zullen er wekelijks 500 bestellingen vanuit het e-commerce 
distributiecentrum in Londerzeel geleverd worden. 
Aanhuislevering door burenbezorgers, dat in mei 2020 werd 
gelanceerd, wordt ook verder uitgerold. Door deze twee 
diensten te combineren, kan Collect&Go thuislevering sneller 
aanbieden aan meer klanten.
Colruyt Group heeft in juli 2021 haar participatie in de online 
apotheekspecialist Newpharma (opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode) verhoogd tot 61%. Met deze 
investering wil de groep de consument stimuleren met een 
proactieve benadering van gezondheid. Anderzijds laat dit de 
groep toe haar leiderschap in online retail, met focus op een 
multikanaalaanpak, verder uit te bouwen. 
In februari 2022 heeft Colruyt Group een belang verworven in 
Smartmat NV, specialist in maaltijdboxen onder de merken 
Foodbag en 15gram. Dit leidt ertoe dat de groep zijn 
klantgericht aanbod in de Belgische online voedingsmarkt 
verder kan uitbreiden.

Innovatie en duurzaamheid blijven de rode draad doorheen 
alle activiteiten van Colruyt Group. 
Colruyt Group is een referentiepunt voor duurzaam 
ondernemen en een inspiratiebron voor bewust 
consumeren. Aan de hand van talrijke initiatieven en 
samenwerkingsverbanden werkt Colruyt Group hier stap voor 
stap aan verder. Zo zijn er meer dan 150 projecten waarmee 
de groep op maatschappelijk en ecologisch vlak een positief 
verschil wil maken, steeds met oog voor resultaat op lange 
termijn. 
In maart 2021 heeft Colruyt Group de Eco-score geïntroduceerd. 
De Eco-score geeft de ecologische voetafdruk van een product 
weer en is een aanvulling op de Nutri-Score met als bedoeling 
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de consument te inspireren om bewust te consumeren, 
zowel op het vlak van milieu als op het vlak van gezondheid. 
In oktober 2021 won Colruyt Group de Mercuriusprijs met de 
Eco-score, een prijs die handelsfederatie Comeos uitreikt voor 
innovatie.
Op vlak van verticale integratie opende de groep de nieuwe 
productiesite Fine Food Spreads in Halle en verwierf de groep 
100% van de aandelen van de industriële bakkerij Roelandt 
Group. Deze investeringen versterken de positie van de groep 
als onafhankelijke speler op de markt. 

Colruyt Group heeft zich geëngageerd om, samen met  
‘Too Good to Go’, de strijd tegen voedselverspilling verder te 
zetten. Colruyt Group gaat al jarenlang heel bewust om met 
voedselverspilling en wil haar klanten hierin ook sensibiliseren. 
Deze samenwerking is daarbij een nieuwe belangrijke stap. 
De komende jaren zal de groep ook verder investeren in 
de duurzame renovatie van bestaande winkels tot lage-
energiewinkels. 

Groothandel en Foodservice 
De omzet van het segment groothandel en foodservice daalde 
met 0,9% tot EUR 1.065 miljoen en werd beïnvloed door de 
versoeplingen van de COVID-19 maatregelen. Deze activiteiten 
vertegenwoordigden 10,6% van de groepsomzet in boekjaar 
2021/22. 

De groothandelsomzet daalde met 5,7%. Vorig boekjaar werd 
de omzet gekenmerkt door hogere verkoopvolumes in België 
en Frankrijk, voornamelijk als gevolg van COVID-19. De Spar 
Colruyt Group-winkels in België profileren zich als gezellige 
buurtsupermarkten voor dagelijkse boodschappen, met een 
uitgebreid assortiment verse producten en een persoonlijke 
service. De rentabiliteit van de Spar-ondernemers blijft bij de 
beste van de markt behoren.
Colruyt Group blijft inzetten op een hechte langetermijn-
samenwerking met de zelfstandige ondernemers en wil haar 
performant zelfstandigennetwerk in België en Frankrijk de 
komende jaren verder uitbouwen.

De omzet van de foodservice-activiteiten van Colruyt Group 
kende een stijging van 40,6% in 2021/22. De omzetstijging 
werd voornamelijk gerealiseerd door Solucious, de foodservice-
specialist van Colruyt Group, en werd verder versterkt door de 
acquisitie van Culinoa in april 2021.

Solucious 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 faire 
en consistente prijszetting. Solucious kende in 2021/22 een 
omzetstijging van 26,3%. In boekjaar 2020/21 vielen door de 
COVID-19 gezondheidscrisis vooral de leveringen aan de horeca 
terug. 
In april 2021 heeft Colruyt Group 100% van de aandelen 
van Culinoa verworven. De dienstverlening van Culinoa, 
die als foodservice-partner meer dan 100 grootkeukens 
van zorginstellingen in België begeleidt en ondersteunt, 
is complementair aan de activiteiten van Solucious. Deze 
investering heeft de omzet van de foodservice-activiteiten van 
de groep verder versterkt.

Overige activiteiten 
De omzet van de overige activiteiten steeg met 49,7% tot  
EUR 819 miljoen in 2021/22. 
Deze activiteiten vertegenwoordigden 8,2% van de 
geconsolideerde omzet.

Dit segment bevat voornamelijk de omzet van de DATS 24- 
tankstations in België. De omzet van DATS 24 werd positief 
beïnvloed als gevolg van prijs- en volumestijgingen sinds de 
versoepelingen van de COVID-19 maatregelen. 
Het netwerk van DATS 24 telt intussen meer dan 85 CNG-
stations, één publiek waterstofstation en meer dan 140 
elektrische laadpalen op parkings van Colruyt Group-winkels. 
DATS 24 werkt stap voor stap verder aan een groenere 
mobiliteit en aan het verhogen van het maatschappelijk 
draagvlak rond de duurzame energietransitie. Dit door middel 
van coöperaties en investeringen in hernieuwbare energie; 
zoals de bouw van bijkomende publieke waterstofstations, de 
uitbreiding van het aantal elektrische laadpalen en de recente 
participatie in Pluginvest. 
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). Joos Hybrid, waarvan de 
activiteiten complementair zijn aan die van Symeta, wordt sinds 
augustus 2020 integraal geconsolideerd. 

Colruyt Group is meerderheidsaandeelhouder van de 
energieholding Virya Energy. Virya Energy is actief in 
de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van 
hernieuwbare energiebronnen, met een belangrijke focus op 
offshore en onshore windenergie, en ambieert internationale 
expansie. De energieholding zet ook in op de ontwikkeling 
van een dienstenaanbod in offshore hernieuwbare energie 
met recente participaties in GEOxyz, dotOcean en Fluves. Virya 
Energy heeft op heden 100% belangen in onder meer offshore 
(Parkwind) en onshore windenergie (Eoly Energy en Eurowatt).

Geconsolideerde balans 
De netto boekwaarde van de materiële en immateriële  
vaste activa is met EUR 253 miljoen gestegen tot  
EUR 3.232 miljoen. De stijging is voornamelijk het netto-effect 
van nieuwe investeringen (EUR 488 miljoen), de integrale 
consolidatie van Culinoa, JIMS en Roelandt Group  
(EUR 79 miljoen) en afschrijvingen (EUR 359 miljoen). 
Colruyt Group blijft onverminderd investeren in haar 
distributiekanalen, logistiek en productieafdelingen, in 
hernieuwbare energie en in digitale veranderingsprogramma’s.

De deelnemingen opgenomen volgens de vermogens-
mutatiemethode zijn gestegen met EUR 144 miljoen 
voornamelijk als gevolg van de verhoging van de participatie in 
Newpharma van 26% naar 61% in juli 2021 en de verwerving 
van een belang van 41,36% in Smartmat in februari 2022.  
Als gevolg van deze transacties omvat het kasstroomoverzicht 
van Colruyt Group een cash uitgave van respectievelijk  
EUR 72 miljoen en EUR 27 miljoen in boekjaar 2021/22.

De financiële vlottende activa op 31 maart 2022 hebben 
voornamelijk betrekking op de converteerbare obligaties 
die Virya Energy in boekjaar 2020/21 heeft uitgegeven. 
De boekwaarde van EUR 95 miljoen komt overeen met de 
conversieprijs en weerspiegelt de reële waarde op  
31 maart 2022.
De uitgifte kaderde in de expansieplannen van Virya Energy. 
Zowel Colruyt Group als Korys hebben hierop ingeschreven. 
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.
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De netto geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen  
EUR -31 miljoen op 31 maart 2022 (na aftrek van  
EUR 207 miljoen kortetermijnfinanciering).

Het eigen vermogen van Colruyt Group bedroeg  
EUR 2.462 miljoen op 31 maart 2022 en vertegenwoordigde 
43,8% van het balanstotaal.

De toename van de rentedragende verplichtingen (kortlopend 
en langlopend) met EUR 505 miljoen is voornamelijk toe te 
schrijven aan langetermijnfinanciering die Colruyt Group is 
aangegaan om blijvend te investeren in de duurzame groei van 
de groep op langere termijn.

Eigen aandelen
In 2021/22 werden 4.650.566 eigen aandelen ingekocht ten 
belope van EUR 198,2 miljoen. 
In oktober 2021 werden 2.500.000 eigen aandelen vernietigd. 

Na jaareinde werden 1.326.899 eigen aandelen ingekocht ten 
belope van EUR 44,8 miljoen.

Op 10 juni 2022 had Colruyt Group 4.845.853 eigen aandelen 
in bezit. Dit vertegenwoordigde 3,62% van het totaal aantal 
uitgegeven aandelen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Conversie van converteerbare obligaties uitgegeven door 
Virya Energy

Begin juni 2022 hebben Colruyt Group en haar familiale 
meerderheidsaandeelhouder Korys hun converteerbare 
obligaties uitgegeven door Virya Energy geconverteerd in 
aandelen. Aangezien beide aandeelhouders de obligaties 
converteren blijft het aandeelhouderschap ongewijzigd.
De partijen namen de vereiste maatregelen in het kader van de 
belangenconflictregeling.

Colruyt Group verhoogt verder haar participatie in 
Newpharma tot 100%

Op 13 juni 2022 heeft Colruyt Group haar participatie 
in Newpharma verhoogd tot 100% via de overname 
van de aandelen die in handen waren van Korys, de 
investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. Deze 
bijkomende investering in Newpharma laat Colruyt Group toe 
verder in te zetten op haar ambities op het vlak van gezondheid 
enerzijds, en op de uitbouw van haar leiderschap in online 
retail anderzijds. 
Als gevolg van deze transactie zal het kasstroomoverzicht 
van Colruyt Group in boekjaar 2022/23 een cash uitgave 
van ongeveer EUR 95 miljoen omvatten. De partijen zijn 
overeengekomen verder geen details met betrekking tot 
prijszetting of andere voorwaarden van de transactie vrij te 
geven. De waardebepaling gebeurde door toepassing van 
marktconforme waarderingsmethodes.
Als gevolg van deze transactie zal Newpharma vanaf juli 2022 
integraal geconsolideerd worden. Exclusief mogelijke eenmalige 
effecten verwacht Colruyt Group dat dit geen materiële impact 
zal hebben op het nettoresultaat van het boekjaar 2022/23.
In het kader van de belangenconflictregeling werden de vereiste 
maatregelen genomen.

Vooruitzichten
Colruyt Group verwacht dat de huidige macro-economische 
context, die wordt gekenmerkt door inflatie, kostenstijgingen en 
een negatief consumentenvertrouwen, zich zal voortzetten. En 
dit in een competitieve marktomgeving. Door de onzekerheid 
ten gevolge van de geopolitieke situatie kan de groep hier 
echter geen concrete uitspraken over doen en kunnen deze 
verwachtingen nog worden bijgesteld.
Als retailer, en als marktleider in België, willen we actief onze 
maatschappelijke rol blijven spelen. De portemonnee van 
de consument ligt Colruyt Group zeer nauw aan het hart. 
Nu meer dan ooit, moeten klanten op ons kunnen blijven 
vertrouwen. Colruyt Laagste Prijzen blijft daarom haar 
laagsteprijzenstrategie consistent toepassen. De groep zal 
prijsstijgingen zoveel mogelijk blijven beperken, door verzoeken 
tot prijsstijgingen grondig te analyseren en in overleg te gaan 
met de leveranciers. 
De operationele kosten van de groep, zoals de 
personeelsbeloningen en de energiekosten, worden sterk 
beïnvloed door de stijgende inflatie. Desalniettemin zal 
Colruyt Group haar investeringen in efficiëntie, medewerkers, 
kwalitatieve eigenmerkproducten, duurzaamheid, innovatie en 
digitale transformatie onverminderd voortzetten; gelijktijdig 
met blijvende aandacht voor operationele kostenbeheersing. 
Colruyt Group behoudt haar focus op de lange termijn en zal 
haar langetermijnstrategie consistent blijven uitvoeren. 

Colruyt Group verwacht dat het geconsolideerd nettoresultaat 
exclusief mogelijke eenmalige effecten in 2022/23 verder zal 
dalen ten opzichte van 2021/22.
Colruyt Group verwacht dat de overname van Roelandt Group 
en de verhoging van de participatie in Newpharma, exclusief 
mogelijke eenmalige effecten, geen materiële impact zal 
hebben op het nettoresultaat van Colruyt Group in 2022/23. 
De groep wijst erop dat de onzekerheid ten gevolge van de 
geopolitieke situatie de resultaatverwachting van 2022/23 kan 
beïnvloeden.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op  
28 september 2022 zal Colruyt Group de jaarvooruitzichten 
voor het boekjaar 2022/23 verder toelichten.
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Winst en brutodividend per aandeel (in EUR)

Dividend
De Raad van Bestuur zal een brutodividend van EUR 1,10 per aandeel voorstellen aan de  
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

(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 2,16 en de pay-out ratio 50,8%.

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

0,95 1,00 1,00 1,00 1,12 1,18 1,22 1,31 1,35

2,18 2,26 2,24 2,21

2,49
2,60 2,60

2,78

3,14

43,6%
44,2% 44,6%

45,2% 45,1% 45,3%

46,9% 47,2%

43,O%

20/21

1,47

3,06

21/22

1,10

2,16
Nettowinst per aandeel

Brutodividend per aandeel

48,O%
50,8%

Dividend pay-out ratio
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(In miljoen EUR) Omzet EBITDA EBIT  

Detailhandel (retail) (1) 8.233 632 352

Detailhandel Food 7.699

• Colruyt België en Luxemburg (2) 6.069

• OKay, Bio-Planet en Cru (3) 1.038

• Colruyt Frankrijk en DATS 24 Frankrijk 592

Detailhandel Non-food (4) 466

Transacties met andere operationele segmenten 68

Groothandel en Foodservice (1) 1.082 72 51

Groothandel 911

Foodservice (5) 154

Transacties met andere operationele segmenten 17

Overige activiteiten (1) 833 26 14

DATS 24 België 798

Printing and document management solutions (6) 21

Transacties met andere operationele segmenten 14

Eliminaties tussen operationele segmenten - 99 0 0

Corporate (niet toegewezen) 0 11 - 42

Totaal Colruyt Group geconsolideerd 10.049 741 375

(1)  Inclusief transacties met andere operationele segmenten.
(2)  Inclusief de omzet van de webshops Collect&Go, Bio-Planet, Dreamland en Dreambaby 

gerealiseerd door de Colruyt-winkels. Omvat Roelandt Group sinds januari 2022.
(3)  Inclusief de omzet van de webshops Dreamland en Dreambaby gerealiseerd door de 

OKay- en Bio-Planet-winkels.
(4)  Omvat de winkelomzet van Dreamland en Dreambaby en de omzet van Bike Republic, 

The Fashion Society en JIMS (sinds mei 2021).
(5)  Omvat de omzet van Culinoa (sinds april 2021).
(6)  Omvat de omzet van Joos Hybrid.

Segmentinformatie
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(In miljoen EUR) 2021/22 (1) 2020/21 (1)

I. Detailhandel (retail) 369 313

Colruyt België en Luxemburg (2) 158 137

OKay, Bio-Planet en Cru 24 18

Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, The Fashion Society en JIMS (3) 16 8

Colruyt Frankrijk en DATS 24 Frankrijk 18 17

Retail overige en onroerend goed 154 134

II. Groothandel en Foodservice 26 15

Groothandel 15 5

Foodservice (4) 1 1

Onroerend goed 9 9

III. Overige activiteiten (5) 21 20

IV. Niet-toegewezen corporate activiteiten 72 121

Totaal Colruyt Group 488 469

Kerncijfers
Gerealiseerde investeringen

EUR488
miljoen 
investeringen

(1)  Exclusief verwervingen via bedrijfscombinaties, IFRS 16 en wijziging in consolidatiemethode.
(2)  Omvat Roelandt Group sinds januari 2022.
(3)  Omvat The Fashion Society sinds augustus 2020 en JIMS sinds mei 2021. 
(4)  Omvat Culinoa sinds april 2021.
(5)  Omvat Joos Hybrid sinds augustus 2020. De hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly NV werden in boekjaar 2020/21 ingebracht in de energieholding Virya Energy.
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Productie- en distributiecentra

m2 aantal

Productie- en distributiecentra

België 624.067 29

Frankrijk 64.417 4

De investeringen hadden in 2021/22 voornamelijk betrekking op:
•  de expansie en de vernieuwing van winkels in België en Frankrijk
•  de duurzame renovatie van distributiecentra en administratieve gebouwen
•  nieuwe e-commerce distributiecentra voor Collect&Go en Newpharma
•  groene energie (zonnepanelen, waterstof, CNG en laadpalen)
•  onze innovatieve veranderingsprogramma’s en IT-investeringen

Exclusief eventuele acquisities of participaties, verwacht Colruyt Group 
voor het boekjaar 2022/23 een investeringsprogramma in een vork tussen 
EUR 480 miljoen en EUR 500 miljoen te realiseren. De groep zal blijven 
investeren in:
•  nieuwe winkels en de vernieuwing van bestaande winkels 
•  de uitbreiding van de logistieke capaciteit in België en Frankrijk (zoals het 

nieuwe distributiecentrum in Ollignies voor het non-foodgamma in de 
voedingswinkels en het nieuwe distributiecentrum nabij Dôle in Frankrijk)

•  de uitbreiding van de productiecapaciteit in België met een focus op 
verticale integratie

•  innovatieve veranderingsprogramma’s en digitale transitie
•  hernieuwbare energie (zoals waterstoftankstations en laadpalen) en 

energie-efficiëntie (zoals de duurzame renovatie van gebouwen en het 
verduurzamen van het wagenpark)
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Geïntegreerde winkels  
van Colruyt Group

2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18

BELGIË EN LUXEMBURG

Colruyt - aantal 254 252 248 243 239

waarvan extern gehuurd 23 22 19 19 19

- in ‘000 m² 454 444 437 426 414
OKay - aantal 156 150 145 141 135

waarvan extern gehuurd 31 32 29 30 25

- in ‘000 m² 92 89 86 82 80
Bio-Planet - aantal 31 31 31 29 27

waarvan extern gehuurd 14 15 15 15 13

- in ‘000 m² 20 20 20 19 18
Cru - aantal 3 3 3 3 3

waarvan extern gehuurd 2 2 2 2 2

- in ‘000 m² 2 2 2 2 2
Dreamland - aantal 47 47 45 42 43

waarvan extern gehuurd 15 16 15 15 15

- in ‘000 m² 80 83 80 76 80
Dreambaby - aantal 31 30 29 29 26

waarvan extern gehuurd 16 15 15 15 13

- in ‘000 m² 19 18 17 17 15
Bike Republic - aantal 21 15 13

waarvan extern gehuurd 21 15 13

- in ‘000 m² 24 18 16
The Fashion Society 
(1)

- aantal 109 101

waarvan extern gehuurd 109 100

- in ‘000 m² 108 99

FRANKRIJK (2)

Colruyt - aantal 92 91 87 85 78

waarvan extern gehuurd 2 4 4 3 3

- in ‘000 m² 90 89 85 81 76
Dreamland - aantal 0 0 0 0 2

waarvan extern gehuurd 0 0 0 0 2

- in ‘000 m² 0 0 0 0 4

(1)  The Fashion Society omvat de kledingketens ZEB, 
PointCarré, The Fashion Store en Zeb For Stars en 
telt in België  en Frankrijk 15 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 het boekjaar 2017/18 
betreft dit het aantal op afsluitdatum 31 december.
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(In miljoen EUR) 2021/22 2020/21 2019/20 (1) 2018/19 2017/18 (2)

Omzet 10.049 9.931 9.581 9.434 9.031

Detailhandel (retail) 8.233 8.373 7.956 7.837 7.551

Groothandel en Foodservice 1.082 1.088 969 958 933

Overige activiteiten 833 557 731 713 690

Intersegment -99 -87 -75 - 73 - 143

Brutowinst 2.752 2.792 2.565 2.471 2.350

EBITDA 741 850 807 758 734

EBITDA-marge 7,4% 8,6% 8,4% 8,0% 8,1%

EBIT 375 523 511 485 488

EBIT-marge 3,7% 5,3% 5,3% 5,1% 5,4%

Winst voor belastingen 383 521 561 519 519

Belastingen 95 105 130 135 145

Nettowinst 288 416 431 384 374

Nettowinstmarge 2,9% 4,2% 4,5% 4,1% 4,1%

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 499 708 830 565 497

Vrije kasstroom -108 114 462 260 70

Totaal eigen vermogen 2.462 2.527 2.359 2.208 2.042

Balanstotaal 5.614 5.195 4.565 4.147 4.054

Investeringen (3) 488 469 410 378 392

ROIC (4) 13,4% 17,6% 18,5% 17,3% 18,9%

Kerncijfers  
over vijf jaar

(1)  Inclusief het effect van IFRS 16 en  
integrale consolidatie van Bike Republic  
vanaf boekjaar 2019/20.

(2)  De cijfers vanaf het boekjaar 2017/18 zijn 
exclusief de Franse foodservice business  
Pro à Pro.

(3)  Exclusief verwervingen via bedrijfscombinaties, 
IFRS 16 en wijziging in consolidatiemethode.

(4)  De berekening van de ROIC werd vanaf boekjaar 
2021/22 verfijnd. Daarenboven werden de 
overnames van het boekjaar 2021/22 (zijnde 
Culinoa, JIMS, Roelandt Group) niet meegenomen 
in de berekening.
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(1)  Inclusief het effect van IFRS 16 en  
integrale consolidatie van Bike Republic  
vanaf boekjaar 2019/20.

(2)  De cijfers vanaf het boekjaar 2017/18 
zijn exclusief de Franse foodservice 
business Pro à Pro. 

(3)  Exclusief de fitnessruimtes van JIMS  
(24 in België en 3 in Luxemburg).
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(In miljoen EUR) 2021/22 2020/21 2019/20 (1) 2018/19 2017/18 (2)

Marktkapitalisatie op einde boekjaar 5.019 6.925 6.821 9.460 9.460

Gewogen gemiddeld aantal  
uitstaande aandelen 132.677.085 135.503.424 137.279.011 137.758.364 137.758.364

Aantal uitstaande aandelen op 31/3 133.839.188 136.154.960 138.432.588 143.552.090 143.552.090

Nettowinst per aandeel (EPS) (in EUR) 2,16 3,06 3,14 2,78 2,78

Brutodividend per aandeel (in EUR) 1,10 1,47 1,35 1,31 1,31

Dividendrendement 2,93% 2,89% 2,74% 1,99% 1,99%

Aantal werknemers 32.996 32.945 30.631 29.903 29.903

Aantal werknemers in VTE 31.210 31.189 29.056 28.339 28.339

Aantal eigen winkels in  
België, Luxemburg en Frankrijk (3) 744 720 601 572 572

Winkeloppervlakte  
eigen winkels in ‘000 m2 889 861 743 704 704

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

588 591 583 579 579

Kerncijfers  
over vijf jaar 
(vervolg)
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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 975,7 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 299,1 miljoen.

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 2,1 miljard. Hiervan vloeit er 46,6% belastingen 
naar de diverse lokale en federale overheden en wordt er 41,2% uitgekeerd aan de werknemers voor de geleverde 
prestaties. Er wordt voor 5,5% uitgekeerd aan aandeelhouders (2) en de resterende 6,7% 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 975,7 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.

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

Bijdragen afgedragen aan de Belgische schatkist (in miljoen EUR)

Sociale zekerheid (1) 375,9

Bedrijfsvoorheffing op lonen (1) 137,5

Vennootschapsbelasting op het resultaat 77,6

Productgebonden belastingen (douane, accijnzen) 329,9

Roerende voorheffing 26,7

Onroerende voorheffing 12,3

Registratierechten, provinciale en gemeentelijke 
taksen en andere federale taksen 15,7

Totaal 975,7

46,6%
lokale en  
federale  
overheden

41,2%
werknemers  
Colruyt Group

5,5%
aandeelhouders

6,7%
gereserveerde  
winst
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32.996 
medewerkers

744 
eigen winkels588

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

889.000 m2

winkeloppervlakte
van eigen winkels

975,7 miljoen EUR
afgedragen aan de  
Belgische schatkist 
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