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Meer weten?
www.cocacolabelgium.be
www.cocacolaluxembourg.lu

DUURZAAMHEID
in het DNA 
Bij Coca-Cola staat verantwoord en duurzaam ondernemen centraal. 

Onze klanten, consumenten, medewerkers, de gemeenschappen 
waarin we actief zijn en andere belangstellenden verwachten dit 
ook van ons. 

Zo werken we voordurend op domeinen waarin we een echt 
positief verschil kunnen maken. Duurzaamheid zit in onze genen 
en vanuit die basishouding willen we samen met onze partners 
op lange termijn blijven groeien.

www.cocacolabelgium.be
www.cocacolaluxembourg.lu
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Inhoudsopgave

Draagwijdte van het verslag en toepassing van het Global Reporting Initiative. 
U leest het duurzaamheidsverslag van de activiteiten van Coca-Cola in België en Luxemburg in 2010 zowel in dit 
geprinte rapport, als op www.cocacolabelgium.be en www.cocacolaluxembourg.lu. Waar het relevant is, worden 
ook belangrijke initiatieven van 2011 aangehaald. Bij het neerschrijven van de informatie in dit verslag en op onze 
website, hanteerden we de internationaal erkende richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). De criteria 
voor verslaggeving zijn gebaseerd op de G3-richtlijnen. Een overzicht van de behandelde GRI-indicatoren is terug 
te vinden in de index op https://www.cocacolabelgium.be/duurzaamheidsverslagen. Met de combinatie van dit 
verslag en de website rapporteren we conform GRI niveau B.
www.globalreporting.org 

Dit rapport werd gecertifi ceerd door SGS.

Met dank aan dierenpark Planckendael voor het verlenen van de mooie locatie voor de 
coverfoto.
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De nieuwe verhouding binnen het ontwikkelings-
pakket van elke medewerker:
70% on-the-job training, 
20% coaching, 
10% traditionele opleidingen.

70-20-10

Met de 56.300 euro kunnen dit jaar 
8 Cliniclowns maar liefst 3.600 kinderen 
gelukkig maken. Dit bedrag werd 
verzameld tijdens de voorbije online 
kerstactie van Coca-Cola.

€ 56.300

21.779 14
bezoekers in 2010 in het 
European Visitors Center.

innovaties in 2010 waarvan
7 productinnovaties en 7 op
het vlak van verpakking.

tot 50%
energiebesparing

Realisaties 
2010 in beeld

22,5%
gemaakt uit plantaardig 
materiaal (lancering 2011).

dankzij het plaatsen van deuren 
op grote, open koeltoestellen.

PlantBottle™-verpakking

—

van het volume* vermeldde
eind 2010 de ‘Guideline
Daily Amount’ informatie.

97%

—
van volume suikervrij.

41,4%

* alle drankencategorieën met uitzondering van mineraalwater
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19% energie-effi ciënter t.o.v. 2006
Gemiddelde productieratio 
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Doelstellingen tegen 2020.
Duurzaam ondernemen maakt deel uit van ons DNA. We werken 
voordurend op die domeinen waarin we een echt positief verschil  
kunnen maken. In elk ervan hebben we een ‘doelstelling tegen 2020’ 
geformuleerd: zeer meetbare en concrete doelstellingen. 

  Energie & Klimaatbescherming: Tegen 2020 de totale CO2-
voetafdruk van onze activiteiten verminderen met 15% tegenover 
2007.

  Duurzame Verpakking & Recyclage: De impact van onze 
verpakking beperken, het gebruik van hernieuwbare, 
herbruikbare en recycleerbare grondstoffen maximaliseren  
en het equivalent van 100% van onze verkochte verpakkingen 
terug inzamelen.

  Waterbeleid: Een duurzaam waterbeleid gebaseerd op de 
bescherming van onze waterbronnen, het verminderen van ons 
watergebruik en het veilig teruggeven van het water dat we 
gebruiken in onze dranken.

  Drankenportfolio: Een ruime en geïnformeerde keuze aan 
niet-alcoholische dranken aanbieden, met of zonder suiker, 
bruisend of niet-bruisend. Zo wordt voldoende drinken een 
plezier.

  Actieve & Gezonde Levensstijl: Een actieve en gezonde 
levensstijl ondersteunen via programma’s die beweging 
promoten, informatie over onze producten en keuze uit een 
breed aanbod. 

  Werkomgeving: Een cultuur creëren waar diversiteit een 
waardevolle plaats heeft en waar iedere medewerker deel 
uitmaakt van het team. Een medewerkersbestand opbouwen dat 
een weerspiegeling is van de gemeenschap waarin we actief zijn. 

  Gemeenschap: Een positieve bijdrage leveren aan de 
gemeenschappen waarin we actief zijn, zowel op sociaal, 
economisch als op milieuvlak. 

Blik op de toekomst.
Beste lezer,

—
Wij kijken in dit verslag – ondertussen het zesde op rij - graag met u terug op een jaar vol actie voor duurzaamheid. En we kijken 
ook vooruit; vandaag leggen we immers de basis om ook in de toekomst uw vertrouwen te verdienen. 
Dit jaar vieren we de 125e verjaardag van ons merk en we doen er graag nog minstens evenveel bij. Daarom bouwen we op 
een duurzame manier verder aan een gezond en bloeiend bedrijf. 

Bij Coca-Cola geloven we dat de manier waarop we die toekomst vormgeven, het verschil kan maken. Duurzaamheid zit in 
onze genen en maakt integraal deel uit van onze bedrijfsstrategie. Concreet focussen we onze acties op de zeven thema’s 
waarin we een duidelijk en positief verschil kunnen maken: 
•	 een	energiebeleid	gericht	op	een	zo	laag	mogelijke	CO2-uitstoot,
•	 het	verduurzamen	van	onze	verpakkingen	en	focus	op	recyclage,
•	 een	waterbeleid	gericht	op	minimaal	gebruik	en	een	neutrale	impact,
•	 een	gevarieerd	aanbod,	
•	 het	stimuleren	van	een	actieve	en	gezonde	levensstijl,
•	 een	veilige,	diverse	en	positieve	bedrijfscultuur,
•	 een	positieve	bijdrage	aan	de	lokale	gemeenschap.

Voor elk van deze zeven pijlers hebben we de voorbije jaren meetbare, concrete en ambitieuze ‘doelstellingen tegen 2020’ 
geformuleerd. In dit rapport leest u in detail hoe ons traject om deze doelstellingen te realiseren vooruitgaat en welke  
uitdagingen er nog op ons pad liggen. 

We zijn ons ervan van bewust dat we in een wereld leven die voordurend evolueert: nieuwe vragen duiken op, maatschappelijke 
ideeën verschuiven en technologische mogelijkheden gaan steeds verder. Dit jaar vroegen we enkele van onze partners en 
contacten buiten het bedrijf hoe zij Coca-Cola zien in 2020. Hun mening? We moeten breder kijken. Onze verantwoordelijkheid 
reikt verder dan onze eigen activiteiten. We moeten ervoor zorgen dat we niet alleen onze eigen impact beperken, maar die van 
onze gehele waardeketen; van het telen van onze ingrediënten tot de recyclage van onze verpakkingen. 

Deze feedback nemen we mee in de volgende stappen van ons duurzaamheidstraject. Zo komen we tegemoet aan uw 
verwachtingen, en kunnen we samen onze grenzen verleggen. 
 
We kijken uit naar de uitdaging om samen met u onze weg naar duurzaam ondernemen verder af te leggen.

Hessel de Jong
The Coca-Cola Company Benelux

Ben Lambrecht
Coca-Cola Enterprises Benelux
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1.  Viva en Rosport zijn merken van Sources Rosport SA. 
2.  Coca-Cola Enterprises, Inc. verdeelt en verkoopt Monster in opdracht van Hansen, de eigenaar 

van het merk.

3.  Nestea is eigendom van Société des Produits Nestlé SA. 
4.  Coca-Cola Enterprises, Inc. verzorgt de marketing, de distributie en de verkoop van Capri-Sun. 

Het merk is eigendom van Capri Sun AG. 

Een breed 
gevarieerd aanbod
—

Coca-Cola is wereldwijd actief in de sector van de niet-alcoholische  
dranken: fris dranken, waters, fruitsappen, sportdranken, energie-
dranken, ijsthees, koffies, melk, melkdranken en warme dranken. In  
2010 werd in België en Luxemburg 5.118 miljoen liter niet-alcoholische 
dranken geconsumeerd.  

17,8% daarvan werd geproduceerd door Coca-Cola. In België en  
Luxemburg bieden we je de keuze uit 17 merken, met verschillende  
caloriegehaltes en in uiteenlopende verpakkingsgroottes. Coca-Cola Services (CCS) is een filiaal van The Coca-Cola Company.  

De onderneming telt in België 293 medewerkers (eind 2010),  
waarvan er 262 voor de Europese markt werken en 31 voor de  
Belgisch-Luxemburgse markt. The Coca-Cola Company en haar  
filialen zijn eigenaar van de merken, verzorgen de consumenten-
marketing en verkopen de basisconcentraten aan de bottelaars. 

Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) en Coca-Cola Enterprises 
Luxembourg (CCEL) zijn dochtermaatschappijen van Coca-Cola 
Enterprises, Inc. Dit is een van de grootste bottelaars van de merken  
van The Coca-Cola Company wereldwijd. CCEB en CCEL produceren, 
verdelen en verkopen de dranken via verschillende kanalen. Eind 2010 
werken 2.573 medewerkers in België en Luxemburg bij Coca-Cola 
Enterprises verspreid over 11 vestigingen.

Bedrijvigheid achter ‘Coca-Cola’
—

Om elke dag het vertrouwen van consumenten te verdienen, bundelen twee bedrijven de krachten: The Coca-Cola Company en Coca-Cola Enterprises, Inc. 

1. 1. 2. 3. 4.

Frisdranken Natuurlijk Mineraalwater Hydraterende dranken Sappen / fruitdranken Lifestyle dranken IJsthees Energiedranken

•	Coca-Cola
•	Coca-Cola	cafeïnevrij
•	Cherry	Coke
•	Fanta	Orange
•	Fanta	Lemon
•	Fanta	Agrumes
•	Fanta	World	South	Africa
•	Fanta	Still	Tropical
•		Fanta	Still	Sinaasappel	

Rode Vruchten
•	Fanta	Still	Orange 

•	Nordic	Mist	Tonic
•	Nordic	Mist	Agrumes
•	Sprite
•	Capri-Sun	Orange
•	Capri-Sun	Multivitamin
•	Capri-Sun	Safari	Fruits
•	Capri-Sun	Tea	&	Peach
•	Capri-Sun	Champions	Drink
•	Capri-Sun	Appel
•	Capri-Sun	Apple	Cassis
•	Capri-Sun	Tropical

•	Coca-Cola	light
•	Coca-Cola	light	Lemon
•	Coke	Zero
•	Coke	Zero	cafeïnevrij
•	Coca-Cola	light cafeïnevrij
•	Fanta	Zero	Orange
•	Fanta	Zero	Lemon
•	Sprite	Zero

•	Chaudfontaine	niet-bruisend
•	Chaudfontaine	lichtbruisend
•	Chaudfontaine	bruisend
•	Viva
•	Rosport
•	Rosport	Blue

•	Aquarius	Lemon
•	Aquarius	Orange
•	Aquarius	Soft	Citrus
•	Aquarius	Red	Peach
•	Aquarius	Green	Splash
•	Aquarius	Zero

•		Minute	Maid	Roze	Pompelmoes
•		Minute	Maid	Tomaat
•		Minute	Maid	Ananas
•		Minute	Maid	Appel
•		Minute	Maid	Appel-Kers
•		Minute	Maid	Tropical
•		Minute	Maid	Multivitamines
•		Minute	Maid	7	Fruits	of	the	World
•		Minute	Maid	Sinaasappel	original
•		Minute	Maid	Sinaasappel	 

zachte smaak met pulp
•		Minute	Maid	Sinaasappel	 

zachte smaak zonder pulp

•		glacéau	vitaminwater	power-c
•	glacéau	vitaminwater	essential
•	glacéau	vitaminwater	ignite
•	glacéau	vitaminwater	multi-v
•	glacéau	vitaminwater	restore
•	glacéau	vitaminwater	d-fence

•	Nestea	Still	Lemon
•	Nestea	Sparkling	Lemon
•	Nestea	Peach
•	Nestea	White	Peach	light

•	Burn
•	Nalu
•	Monster	Energy
•	Monster	Ripper
•	Monster	Khaos

   De duurzaamheidsverslagen 
Duurzaamheid staat bij Coca-Cola wereldwijd centraal en maakt integraal deel uit 
van alle bedrijfs-activiteiten. Je leest er meer over in de maatschappelijke 
duurzaamheidsverslagen van The Coca-Cola Company en Coca-Cola Enterprises, 
Inc.: www.thecoca-colacompany.com/citizenship/reporting.html en www.
cokecce.com/CRSReport2010-2011

98%  
—
van onze aankopen doen  
we op Europees niveau, 
waarvan 50% in België  
en Luxemburg.
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Hoofdzetel  Productie-
vestiging

Distributie-
vestiging

Cooler Services European 
Visitors Center
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The Coca-Cola Company en Coca-Cola Enterprises, Inc. zijn 
beurs genoteerd op de New York Stock Exchange. Sinds mei 2011 is 
Coca-Cola Enterprises, Inc. ook genoteerd op de NYSE Euronext in Parijs.

Globale merken, lokaal bedrijf
Coca-Cola in België en Luxemburg Onze bedrijfsactiviteiten in kaart

Coca-Cola wereldwijd

Meerdere activiteiten

Op 4 oktober 2010 verkocht Coca-Cola Enterprises Inc. haar activiteiten 
in Noord-Amerika aan The Coca-Cola Company. CCE breidde haar 
actieradius in Europa uit door de activiteiten in Noorwegen en 
Zweden over te nemen. 

Voor het eerst in de geschiedenis van CCE zijn haar bottelactiviteiten 
uitsluitend geconcentreerd in Europa. Vandaag is Coca-Cola Enterprises, 
Inc. – actief in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Zweden en Noorwegen – de derde grootste bottelaar van de merken 
van The Coca-Cola Company wereldwijd. 

2010: historisch jaar
—

www.cocacolabelgium.be

www.cocacolaluxembourg.lu

Coca-Cola Services Coca-Cola Enterprises Belgium
Coca-Cola Enterprises Luxembourg

2.866 medewerkers werken bij 
Coca-Cola Enterprises Belgium, Coca-Cola 
Enterprises Luxembourg en Coca-Cola Services 
verspreid over 11 vestigingen: 
3 productievestigingen, 6 distributievestigingen, 
1 Cooler Services-vestiging, 1 hoofdzetel.

Wereldwijd 1,7 miljard 
consumpties per dag.

De merken van The 
Coca-Cola Company zijn 
in meer dan 200 landen 
verkrijgbaar. 

1,7miljard 125 jaar

In 2011 viert het merk 
Coca-Cola haar 125e 
verjaardag.

13.400 medewerkers 
wereldwijd bij Coca-Cola 
Enterprises, Inc. 

139.600 medewerkers 
wereldwijd bij 
The Coca-Cola Company.

58 miljoen euro 
werd in 2010 geïnvesteerd in 
de vestigingen in België en Luxemburg. 

2009 20102008

0,93 0,86

58.000.000

53.000.000

40.500.000

+200 139.600

13.400

913
—
miljoen liter 
verkocht in 2010 71% 

—
van de dranken die we 
in België en Luxemburg 
verkopen, wordt gepro-
duceerd in België.
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“Het project energie-effi ciëntie van de blaasovens voor petfl essen 
dat in de Antwerpse vestiging van Coca-Cola Enterprises Belgium 
werd uitgevoerd, draagt bij tot het behalen van de objectieven 
van de Europese Unie rond energie-effi ciëntie en hernieuwbare 
energie.”

Pierre-Loïc Nihoul
Public Relations Manager 
Sustainable Energy Europe - 
A campaign of the European 
Commission

Gemiddeld energiegebruik in 
de Belgische productievestigingen 
daalt met 8,5% tov 2009.

2009 2010

913

2008

 Productievolume (in miljoen liter)
  Energiegebruik (in miljoen MJ)

435

874

399

837

460

906

Lichten uit voor Earth Hour WWF 
—

Zoals elk jaar namen we deel aan Earth Hour van het WWF. Dit is de 
grootste symbolische actie in de strijd tegen de klimaatverandering 
 op internationaal en lokaal niveau. We doofden de bedrijfslichten van 
onze vestigingen in Anderlecht, Gent, Antwerpen en Chaudfontaine 
van 20.30u tot 21.30u, samen met 750.000 Belgische gezinnen, 
324 steden en dorpen en 671 bedrijven in ons land. Een actie tegen 
klimaatverandering die zichtbaar is tot in de ruimte.

Minder energie gebruiken
—
We konden de voorbije jaren ons energiegebruik aanzienlijk terug-
dringen. De belangrijkste energieposten werden in kaart gebracht en 
energieverbeterende maatregelen werden geïmplementeerd. Tot op 
vandaag blijven we vooruitgang boeken. 

In 2010 ontwikkelde elke productievestiging in Europa een masterplan 
op het vlak van energiegebruik. Het omvat initiatieven en projecten die 
in de komende 5 jaar zullen uitgevoerd worden. De vestigingen konden 
zich hierbij baseren op een studie over de best practices in verschillende 
sites in Europa. 

Enkele acties ter verbetering die in onze vestigingen werden 
geïmplementeerd: 

 In Gent werden de zuurstofi njectoren van de waterzuiverings-
installatie vervangen door matten voor zuurstofi nborreling. Deze 
vervanging zorgt voor een jaarlijkse besparing die overeenkomt met 
4,4% van het totale energiegebruik van de productievestiging in Gent. 

 In Antwerpen realiseerden we in de periode 
2007-2010 een project waarbij we de pers luchtdruk 
voor het blazen van fl essen recupereren voor 
her gebruik in het blaasproces en andere 
toepassingen. Dit levert een jaarlijkse energie-
besparing op van 450.000 kWh. Voor deze 
inspanningen kregen we een vermelding van de 
Europese Commissie als Offi ciële Partner in de 
‘Sustainable Energy Europe Campaign’. 

 In Chaudfontaine werd de energie-effi ciëntie met 25% verbeterd. 
Er wordt bespaard op het volume gecompresseerde lucht in blaas-
vormen voor petfl essen. Daarnaast wordt perslucht hergebruikt bij het 
blazen van volgende fl essen. 

Doelstelling 2020

ENERGIE & 
KLIMAATBESCHERMING

Tegen 2020 willen we de totale CO2-voetafdruk 
van onze activiteiten verminderen met 15% 
tegenover 2007.

Groene Awards 
—
Onze inspanningen worden ook door anderen 
gezien. We vielen in de prijzen bij de uitreiking van 
de	Transport	&	Logistic	Awards	van	MMM	Business	
Media. Tweemaal dan nog wel: we haalden de 
eerste plaats in de categorie Truck Fleet Owner of 
the year 2010, en de derde plaats bij de categorie 
Green Truck of the year 2010. 



Duurzaamheidsverslag
België - Luxemburg

13

Details bedrijfs-CO2-voetafdruk.

50,7%

29,7%

9,9% 9,5% 0,2%

Koeltoestellen Productie en distributie Wagenpark Distributie door derden Overige - reizen

Is jouw Coca-Cola groen?
—

Consumenten die willen weten wat de voetafdruk van hun favoriete 
Coca-Cola is – de klassieke, light of Zero – kunnen terecht op 
www.traceyourcoke.be. Ze kunnen er nagaan waar hun frisdrank 
vandaan komt en welke klimaatimpact deze heeft van in de 
productievestiging tot in de blauwe zak. 

Een deel van die impact wordt veroorzaakt in de productie, een 
ander deel heeft de consument zelf in handen. Hij brengt dan ook 
zijn eigen gedrag in rekening: Hoe ging hij zijn drankjes halen? 
Kocht	hij	enkel	deze	drankjes	of	deed	hij	nog	andere	aankopen?	
Deze CO2-calculator is een primeur in zijn soort!

CO2-voetafdruk 
terugdringen
—

We streven ernaar de CO2-emissies terug te dringen, zowel van onze 
productieactiviteiten, van onze koeltoestellen als van onze transport-
activiteiten. 

In 2010 bepaalde Coca-Cola Enterprises voor het eerst interne ‘carbon 
allow ances’ voor elk land. Deze bepalen de maximaal toegelaten 
CO2-uitstoot over de verschillende landen; zo willen we onze ambitie 
tegen 2020 waarmaken. Voor 2010 lag de grenswaarde voor België-
Luxemburg op 110.000 ton CO2, daar bleven we met onze 106.707 ton 
onder. Coca-Cola daagt op deze manier haar eigen vestigingen uit 
om steeds energiezuiniger te werken.

CO2-uitstoot koeltoestellen aangepakt
—

44.856 koelers, 32.250 automaten en 1.125 tapinstallaties stonden in 
2010 ter beschikking van onze klanten. Samen zijn ze verantwoordelijk 
voor meer dan 50% van onze bedrijfs-CO2-voetafdruk: een cijfer dat 
uitdaagt om te werken aan een hogere energie-effi ciëntie. 

Zo hebben we het zoeken naar de meest energie-effi ciënte modellen 
geïntegreerd in ons aankoopbeleid. Alle nieuwe koelers, die vanaf 2011 
door Coca-Cola worden aangekocht, moeten minimaal 40% energie-
effi ciënter zijn dan een gelijkaardig model in 2000. 

Slim systeem voor 35% minder energiegebruik
Tegelijk gaan we verder met het inbouwen van het ‘Energy Management 
System’ (EMS) in onze koeltoestellen. Dit systeem reageert op signalen 
van de omgeving: in functie van het openen en sluiten van de deur en de 
beweging rond het toestel, schakelt het de verlichting aan of uit en past 
het de intensiteit van de koeling aan. Dit levert een energiebesparing op 
tot 35% per toestel. 

Sinds 2008 pakken we hiermee stapsgewijs al onze koeltoestellen aan; 
telkens wanneer er een binnenkomt voor onderhoud, wordt deze 
uitgerust met EMS. Was in 2009 18% van onze toestellen uitgerust met 
EMS, dan werd dat in 2010 alvast 29%. In 2010 werden heel wat van 
onze technici opgeleid in de EMS-inbouw. 

Gesloten deuren voor 50% minder energiegebruik
Ook voor onze grote open koelers, zonder deuren, deden we onder-
zoek om het energiegebruik van deze toestellen te verminderen. Met 
deze open koelers bieden we onze consumenten een breed gamma 
dranken aan op strategische plaatsen in de winkels. Maar hoewel ze 
slechts 7% van de Europese vloot uitmaken, zijn ze verantwoordelijk 
voor 25% van de CO2-uitstoot. 

Op Europees niveau werd beslist om vanaf 2009 geen open koelers 
breder dan een meter meer aan te kopen. Alle bestaande toestellen 
vanaf een meter breed worden voorzien van deuren. Vanaf 2011 
plaatsen we ook geen grote open koelers meer bij onze klanten. 
Dankzij het plaatsen van deze deuren realiseren we gemiddeld een 
energie reductie van 50% per toestel. 

Naar CO2-zuiniger transport
—

Vermits we bij Coca-Cola onze producten lokaal produceren, verdelen en 
verkopen, hebben ze relatief lage ‘foodmiles’: de transportafstand tussen 
de productievestiging en de consument blijft beperkt. 
Coca-Cola heeft in België en Luxemburg een vloot van 876 personen-
wagens, 283 lichte bedrijfsvoertuigen en 206 vrachtwagens. 

Daarom doen we al enkele jaren uiteenlopende investeringen om onze 
CO2-uitstoot te verminderen. 

Die inspanningen situeren zich op het vlak van de aankoop en de leasing 
van nieuwe wagens: zowel voor vrachtwagens als bedrijfswagens (voor 
vertegenwoordigers, merchandisers en bedienden) kiezen we voor 
milieuvriendelijkere voertuigen.

Daarnaast investeerden we in 2010 vooral in milieuvriendelijker rijge drag. 
Zowel onze vrachtwagenchauffeurs als de gebruikers van bedrijfs-
wagens werden hierin opgeleid. 

   Meer weten over onze inspanningen voor een milieuvriendelijkere vloot? 
 https://www.cocacolabelgium.be/Transport 

EMS 
—
Energy Management System-kits
worden klaargemaakt door de 
medewerkers van de Beschutte 
Werkplaats Bouchout. Dit zorgt ervoor 
dat de inbouw door onze technici 
aanzienlijk wordt vereenvoudigd 
en versneld. 

106.707 
—
ton CO2-uitstoot neemt 
Coca-Cola in België en 
Luxemburg voor haar rekening, 
van het Europees totaal 
van 795.181 ton.
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“De vestiging van Coca-Cola Enterprises in Londerzeel onder-
neemt maximale inspanningen om haar afvalstromen tot 100% 
te recycleren. Indaver draagt bij tot deze maximale materiaal-
recyclage van koeltoestelonderdelen via een gecontroleerde 
inzameling, afvoer én recyclageoplossing. Door de gesloten 
keten wordt elk risico dat deze onderdelen op een parallelmarkt 
terechtkomen, vermeden. De samenwerking met Coca-Cola zit 
vervat in een langetermijn Total Waste Management partnership.”

Steve Schrauwen
Key Account Manager Indaver

De verpakkingscirkel is rond. Grondstoffen voor productie.
(verdeling per gewicht)

 Primaire verpakking
 Secundaire verpakking
 Suikers	&	Zoetstoffen

  Plantaardige 
extracten
 CO2 /N2Ontwerp: alsmaar 

lichtere verpakkingen

Gerecycleerd materiaal 
hergebruiken als 
grondstof

Stimuleren om 
te recycleren

Hernieuwbare 
grondstoffen 
inzetten

38%

2,7%

37,5%

9,3%

12,6%

Diverse verpakkingen, 
verschillende functies 
—

Coca-Cola biedt consumenten een ruime keuze, niet alleen uit verschil-
lende dranken, maar ook uit verschillende verpakkingen. Die beschermen 
de kwaliteit van onze producten. Meer nog. Ze maken het mogelijk om 
onze dranken te transporteren en te verkopen. En ze laten ons toe onze 
consumenten te informeren. Gebruikte verpakkingen ziet Coca-Cola niet 
als afval, maar als grondstof: een waardevolle bron voor hergebruik. 

Onze verpakkingen: 
licht, lichter, lichtst
—

Al vele jaren maken we werk van alsmaar lichtere verpakkingen. Zo 
hebben we minder grondstoffen nodig. Bovendien slagen we er zo in 
om energie te besparen en winst te boeken in onze CO2-uitstoot, zowel 
in de productie van onze verpakkingen als in het transport. 

Om steeds lichtere verpakkingen te produceren, werken we nauw 
samen met onze leveranciers. Zo konden we de voorbije jaren grote 
vooruitgang boeken met een dunnere sluiting van onze blikjes en de 
verkorting van de schroefdoppen van de petfl essen. In 2010 werkten 
we vooral op het gewicht van onze petfl essen. We konden in totaal 
1.320 ton materiaal en 3.879,3 ton CO2 besparen. 

Vele kleintjes, groot verschil

—

De petfl essen van Coca-Cola, 
Fanta en Sprite brachten we 
vorig jaar terug van 46gr tot 
41,5gr: een gewichtsvermin-
dering van 8%. Met deze 
kleine winst in een groot 
aantal fl essen bespaarden we 
in 2010 513 ton materiaal en 
1.215 ton CO2. 

Over het idee achter onze 
milieu-inspanningen – vele 
kleintjes maken een groot 
verschil – hebben we vorig 
jaar voor het eerst gecom-
municeerd naar onze 
consumenten. We deden dat 
met een originele actie: matjes 
met bloemzaadjes werden 
uitgedeeld bij de aankoop van 
6 x 1,5l Coca-Cola. “Jij voelt het niet, het milieu wel”, was de slogan. 
Als iedereen een bloemetje zaait, wordt onze leefomgeving er heel wat 
mooier van. En als elke fl es minder weegt, besparen we samen heel wat 
grondstoffen en verminderen we de CO2-uitstoot. 

De actie werd sterk online ondersteund: consumenten konden op onze 
website terecht, waar ze de CO2-uitstoot van hun favoriete drankje 
konden berekenen. Ook konden ze deelnemen aan een quiz over de 
inspanningen die Coca-Cola onderneemt voor het milieu. 

DUURZAME VERPAKKING 
& RECYCLAGE

Doelstelling 2020

   Meer weten over onze inspanningen voor duurzame verpakking?
https://www.cocacolabelgium.be/Duurzame-Verpakking-&-Recyclage

We streven ernaar de impact van onze verpakking 
te beperken en het gebruik van hernieuwbare, 
herbruikbare en recycleerbare grondstoffen te 
maximaliseren. We willen het equivalent van 100% 
van onze verkochte verpakkingen terug inzamelen. 
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Coca-Cola pioniert met duurzame verpakkingen.
De lancering van PlantBottle™-verpakkingsmateriaal is 
een belangrijke stap in Coca-Cola’s duurzaamheidstraject 
naar de fl es van de toekomst.

Afvalverwerking per 
productievestiging in 2010.
(per 1.000 kg)

Gerecycleerde materialen worden 
opnieuw ingezet in nieuwe verpakkingen.

60%

50% 50% tot
25%

60% gerecycleerd glas 50% gerecycleerd staal
50% gerecycleerd aluminium

tot 25% gerecycleerd pet
Gent Chaudfontaine

207

6.499

398

1.245
187

2.682

Antwerpen

 Gerecycleerd
  Restafval

 Energierecuperatie
 Chemisch afval

255 1969 – eerste studie 
van de milieu-impact 
van verpakkingen.

1991 – lancering van 
de eerste fl es met 
gerecycleerd materiaal.

2009 – lancering van 
de eerste PlantBottle™-
verpakking in Europa 
in	Kopenhagen.

2011 – lancering van de 
recycleerbare PlantBottle™ 
in Europa.

2020 – onze ambitie: elke petfl es 
voor 100% uit PlantBottle™-
verpakkingsmateriaal op te 
bouwen voor het gedeelte dat 
niet uit gerecycleerd materiaal 
bestaat.

1970

1969

1991

2009

2011

1980

1990
2000

2010

2020

                Daarnaast maken we onze verpakkingen voortdurend lichter. 

Stimuleren om 
te recycleren 
—

Coca-Cola stimuleert actief de selectieve inzameling van verpakkingen. 
We willen gebruikte verpakkingen immers opnieuw inzetten als 
grondstof. We sensibiliseren onze consumenten voortdurend om hun 
lege verpakkingen in te zamelen. 

91,5% van het huishoudelijke verpakkingsafval in België wordt vandaag 
al selectief ingezameld, aangestuurd door Fost Plus. Hiermee is ons land 
een absolute kampioen. 

Ruimte voor verbetering rest er vooral op locaties onderweg, waar onze 
dranken aangeboden worden: tankstations, festivals, bioscopen, etc. 
Hierop richten we onze inspanningen.

 Via een aantrekkelijke inzamelbak voor lege drankverpakkingen 
promoten we de selectieve inzameling in bioscopen en pretparken.

 Op scholen introduceerden we onze ‘can crushers’ om selectieve 
inzameling te stimuleren. 

 De positieve aanpak waarmee we al vele jaren succes boeken op 
festivals, breiden we uit naar onder meer sportevenementen. Hier 
stimuleren we om te recycleren met bonnen, petjes, T-shirts, draag-
tassen, prijzen en een knuffelmuur. 

Hergebruik van 
grondstoffen 
—

Gerecycleerde materialen zet Coca-Cola – in de mate van het mogelijke 
– opnieuw in in nieuwe verpakkingen. Er zijn vandaag nog grenzen aan 
de hoeveelheid gerecycleerd materiaal die we kunnen hergebruiken: de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de verpakking moeten immers 
gegarandeerd blijven.

De ingezamelde verpakkingen die niet geschikt zijn voor hergebruik in 
verpakkingen, worden ingezet voor de productie van kledij, meubilair, 
bouwmateriaal en andere toepassingen.

Dé	innovatie: 
PlantBottle™-verpakking
—

In 2011 zetten we de volgende stap in onze verpakkingsstrategie: de 
invoering van onze PlantBottle™-verpakking in België en Luxemburg; een 
petfl es die deels gemaakt is uit plantaardig materiaal. Deze fl es oogt, 
voelt en biedt dezelfde kwaliteit als een normale petfl es, maar betekent 
een grote stap in de richting van een kleinere ecologische voetafdruk.

Vanaf juni 2011 starten we op de Belgische-Luxemburgse markt met 
de 0.5L petfl essen van Coca-Cola, Coca-Cola light en Coca-Cola Zero. 
Tot op heden waren onze petfl essen al voor 25% uit gerecycleerd pet 
samengesteld. De overige pet werd gemaakt van aardolie en andere 
fossiele brandstoffen. Dit zijn niet-hernieuwbare energiebronnen. 
De nieuwe fl es bestaat nog steeds uit 25% gerecycleerd pet, maar 
bevat daarboven 22,5% plantaardig materiaal. Net als alle andere 
petverpakkingen van Coca-Cola is ook deze fl es 100% recycleerbaar 
in het bestaande recyclagesysteem. 

Meer dan 85 miljoen PlantBottle™-verpakkingen zullen in 2011 in België 
en Luxemburg in de winkelrekken voorhanden zijn. Dit betekent een 
besparing van ruim 880 ton CO2-uitstoot in de productie van de fl essen. 
De plantaardige component van de nieuwe fl es wordt verkregen uit 
suikerriet, door de suikers om te zetten in bio-ethanol. Het gebruikte 
suikerriet is afkomstig van duur zaam beheerde plantages in Brazilië.

Wie wil weten hoe hij zelf zijn steentje aan het milieu kan bijdragen, kan 
terecht op www.traceyourcoke.be. Via een speciaal ontwikkelde internet- 
applicatie, kan de consument berekenen wat de milieu-inspanningen 
van Coca-Cola en zijn eigen inspanningen concreet opleveren.

Beginnen in eigen vestigingen 

—

In onze vestigingen geven we het goede voorbeeld: verpakkingen en 
afval worden er danig geselecteerd, zodat deze opnieuw kunnen 
worden ingezet als grondstof.

 Onze distributievestiging in Luxemburg bijvoorbeeld, behaalde in 2010 
voor	de	vijfde	keer	het	kwaliteitslabel	‘SuperDrecksKëscht® fi r Betriber’. 
Het label beloont bedrijven die hun intern afvalbeheer organiseren 
met respect voor het milieu. 

 Cooler Services is het team in Londerzeel dat onze koeltoestellen 
– verspreid bij onze klanten – onderhoudt, aanpast aan de laatste 
milieuvereisten en volledig vernieuwt. Dit team zorgt ook voor de 
ontmanteling van alle toestellen die einde levenscyclus zijn en 
recycleert ze. 

3 
—
miljoen festivalgangers kwamen 
met Coca-Cola in contact op een 
van de 31 zomerfestivals waar 
we aanwezig waren. Op ludieke 
manieren stimuleren we er om 
verpakkingen in te zamelen. 

Bij de productie van traditionele pet worden 
fossiele brandstoffen ingezet, zoals aardolie. 
De nieuwe fles bestaat nog steeds uit 25% 
gerecycleerde pet, maar bevat daarboven 
22,5% plantaardig materiaal. De plantaardige 
component wordt verkregen uit suikerriet, 
door de suikers om te zetten in bio-ethanol. 
Zo vermindert onze afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen.

22,5%
—
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Alsmaar minder water.
 

874

837

2009 2010

1.660.880

1.472.958

1.805.872

2008

 Productievolume (in miljoen liter)
  Totaal watergebruik (in m3)

906

We streven naar een duurzaam waterbeleid 
gebaseerd op de bescherming van onze water-
bronnen, het verminderen van ons watergebruik 
en het veilig teruggeven van het water dat we 
gebruiken in onze dranken. 

Doelstelling 2020

Minder water voor 
onze productie
—

Om ons watergebruik terug te dringen, ondernemen we bij Coca-Cola 
reeds vele jaren tal van acties. We brachten de grootste watergebruikers 
in kaart en pakken ze stap voor stap aan. Waar mogelijk investeren we in 
nieuwe technieken. Met succes. 

In 2010 werd – in het energiemasterplan – ook een luik voorzien rond 
watereffi ciëntie. Het bepaalt hoe we verder werken aan het terugdringen 
van ons watergebruik. Doel hiervan is de best practices te delen tussen 
de verschillende sites. Antwerpen en Gent waren hierin voortrekkers. 

De ‘Water Saver Toolkit’, die we ontwierpen samen met het WWF, is hierin 
geïntegreerd. Deze toolkit wordt gebruikt in alle productievestigingen: hij 
geeft aan hoeveel potentieel voor verbetering er nog is op bepaalde 
activiteiten en machines. 

Gebruik in 
kaart van bij de bron 
—

De voorbije jaren werden een aantal pilootstudies gevoerd naar de 
watervoetafdruk van onze gehele toeleveringsketen: van bij onze 
grondstoffenleveranciers tot bij onze consumenten. Onder meer 
professor Hoekstra van de Universiteit van Twente (Nederland) 
bracht het gebruik in rekening van zowel blauw water (grond- en 
oppervlaktewater); groen water (regenwater om grondstoffen te 
kweken); als grijs water (vervuild water). Uit deze onderzoeken blijkt 
dat het noodzakelijk is om een uitsplitsing te maken tussen het water 
dat we direct inzetten – voor onze productie – en het water dat 
indirect wordt ingezet in onze toeleveringsketen – water voor het 
telen van suikerbiet, bijvoorbeeld. Op die manier helpen de 
onderzoeken ons om onze waterstrategie verder te verfi jnen. 

In de eerste plaats focust Coca-Cola op het water dat we operationeel 
inzetten. We ondernemen acties om water zo effi ciënt mogelijk te 
gebruiken en we zuiveren ons afvalwater. 

Daarnaast werkt Coca-Cola – om de drinkwaterbronnen op 
lange termijn te beschermen – nauw samen met leveranciers, 
overheden en andere belangstellenden. Samen maken we werk 
van verantwoord watergebruik. 

Meten is weten 
—
In 2010 investeerden we in het plaatsen van watermeters. Deze 
worden gebruikt om te bepalen waar een dagelijkse, wekelijkse of 
maandelijkse opvolging nodig is. Alle mogelijke lekken worden in 
kaart gebracht. Momenteel worden deze meters nog afgelezen, 
maar in de toekomst zal dit geautomatiseerd worden. 

WATERBELEID

26%
—
Al vijf jaar op een rij slagen we erin 
ons watergebruik telkens weer terug 
te dringen. Sinds 2006 konden we 
het gemiddelde gebruik per liter 
product terugdringen met 26%! 

30%
—
In Chaudfontaine realiseerden we een 
vermindering van het watergebruik door 
aanpassingen aan de spoelmachine voor 
fl essen. We gebruiken nu CO2 in plaats van 
chemicaliën om de zuurtegraad van de 
fl essen op peil te brengen, waardoor 
ze kunnen worden gereinigd met 
heel wat minder spoelbeurten. 
Zo besparen we 30% water!
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“Ik wist niet dat mijn stookolietank de waterbron zou kunnen 
vervuilen. Ik vind het een erg mooi initiatief van de vestiging van 
Coca-Cola in Chaudfontaine en van de gemeente om mijn tank te 
vervangen. Zo draag ik ook bij tot de bescherming van de 
waterinfi ltratiezone en de natuur.” 

Valerie Vincken
Bewoonster Chaudfontaine

Waterwinning uit eigen bron.  Bron
  Gemeente

23%

77%

Afvalwater België en Luxemburg.
(totaal afvalwater in m3)

2009 2010

867.864

688.685

1.006.889

2008

Hergebruiken 
van water
—

Het water dat we gebruiken in de productie, hergebruiken we in de mate 
van het mogelijke. Zo gebruiken we spoelwater voor de koeling van onze 
machines. We spoelen onze kratten met het spoelwater van de fl essen. 

Daarnaast verbeteren we ook de manier waarop we afvalwater 
behandelen, zodat het gemakkelijker kan worden gezuiverd. 

Bescherming van onze 
waterwingebieden
—

Coca-Cola maakt gebruik van lokale waterwingebieden. Wereldwijd 
dragen we dan ook actief bij tot het beheer en de bescherming ervan. 

In 2010 rondden we wereldwijd de ‘Source Water Protection Plans’ af over 
de herkomst van ons water en de risico’s rond beschikbaarheid. Lokaal 
worden nu acties ondernomen om onze bronnen te beschermen en de 
risico’s in te dijken. Hiertoe werken we samen met lokale overheden en 
partners. Chaudfontaine: schoolvoorbeeld

De aanpak die we in het rotsachtige gebied van Chaudfontaine volgen, 
is uniek. We ondernemen er acties om het bijzondere waterwingebied 
van 250 hectare duurzaam te beschermen. 

Hier dringt neerslag diep in de bodem; in een periode van meer dan 
60 jaar daalt het tot een diepte van 1.600 meter. Het unieke water van 
Chaudfontaine wordt op een natuurlijke wijze gefi lterd door kalk- en 
leistenen. Het is perfect evenwichtig mineraalwater. Om het te beschermen, 
brachten we – samen met de Universiteit van Luik en de gemeente 
Chaudfontaine – alle vervuilingsrisico’s in kaart: tankstations, stookolie-
tanks, veehouderijen, rioleringen. Het Waalse Gewest ondersteunt ons bij 
het treffen van 300 lokale beschermingsmaatregelen tussen 2008 en 2013. 

Zo werden in 2008 aanpassingen door-
gevoerd bij 47 huizen, in 2009 bij 59 huizen 
en in 2010 bij 43. De helft van de stookolie-
tanks buiten of in kelders is zo alvast 
aangepast; de andere helft zal onder 
handen zijn genomen tegen medio 2013. 
Vanaf dan zullen we focussen op onder-
grondse tanks en nagaan in welke mate 
hun afdichting in de komende jaren 
verzekerd blijft. Wie in het dorp rondloopt, 
kan zien in welke huizen we hebben 
gewerkt; je herkent ze aan de sticker 
‘Ma maison protège l’eau’. 

100% van het water dat we gebruiken, wordt gezuiverd in een eigen 
waterzuiveringsstation of in samenwerking met een extern zuiverings-
station. Van de 17 CCE-productievestigingen, beschikken er vier over een 
eigen zuiveringsstation. Twee daarvan zijn gevestigd in België: in Gent en 
Chaudfontaine. In Antwerpen werken we samen met Aquafi n, dat ons 
afvalwater zuivert in de waterzuiveringsinstallatie van Aartselaar. 

Ook het hoofdkantoor in Anderlecht investeerde in een eigen water-
zuiveringsstation. Hierin wordt alle regenwater en industrieel afvalwater 
biologisch verwerkt. Door een extra zuivering kunnen we het water 
hergebruiken om de tuinen te besproeien. 

   Meer weten over ons waterbeleid? 
https://www.cocacolabelgium.be/Water-

Alsmaar minder afvalwater 
—
En ook onze hoeveelheid afvalwater neemt af. Verschillende 
projecten hebben daartoe bijgedragen. Zo hergebruiken we 
bijvoorbeeld spoelwater voor bepaalde processen en zorgen onze 
watermeters ervoor dat we mogelijke lekken sneller opmerken en 
kunnen oplossen. 

5.800 
—
kubieke meter gezuiverd 
water hergebruiken we in 
Anderlecht voor het besproeien 
van onze tuinen en het spoelen 
van de sanitaire installaties. 
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“Wij stapten in 2010 in een pilootproject van Coca-Cola: samen 
met hen zouden we innoveren in onze drankenverpakkingen en 
zo onze voetafdruk drastisch verkleinen. 

Vandaag leveren zij een nog meer geconcentreerde siroop aan in 
een ‘bag-in-box’. Hiermee is 10 liter siroop goed voor 70 liter 
Fanta. Dat is een verbetering van 30%. Voor Coca-Cola light levert 
10 liter siroop nu tot 90 liter Coca-Cola light op: ruim 37% meer 
dan vroeger. Die besparing laat zich voelen. De jaarlijkse reductie 
van 3.703 bag-in-box’en resulteert in 134 palletten minder en 
6 vrachtwagens minder op de baan: een totale vermindering 
van 1.272kg CO2-uitstoot.

Dit pilootproject is dus uiterst positief. Begin 2011 zullen 800 
andere Coca-Cola-siroopklanten ons voorbeeld volgen.”

Stephan De Brouwer
Managing Director McDonald’s

0,55 meldingen over kwaliteit per 
miljoen verkochte verpakkingen in 2010. 

 Alle consumentencontacten
  Aantal kwaliteitscontacten per 
miljoen verkochte verpakkingen

0,93 0,86

0,64

18.503

14.144

11.225

2008 2009 2010

0,55

0,70

Consumenten veranderen, en ook hun wensen en verwachtingen wijzigen. 
Daarom vernieuwen we voortdurend, zowel in ons aanbod, onze 
verpak kingen, onze koeltoestellen als onze marketing. 

In 2010 pakten we uit met 7 productlanceringen en 7 verpakkingsinnovaties. 
Een van de meest opvallende nieuwigheden van het voorbije jaar is de 
nieuwe formule voor het Aquarius-gamma. Het drankje – dat oorspronke-
lijk werd ontwikkeld voor sporters – bevat nu uitsluitend natuurlijke aroma’s 
en geen toegevoegde bewaarmiddelen. Het suikergehalte van Aquarius 
bedraagt, naargelang de smaakvariëteit, 30 tot 40% minder dan een 
gesuikerde frisdrank. 

Bruisend dankzij 
innovatie 
—

Kwaliteit is KORE
—

KORE	is	de	nieuwe	naam	van	het	Coca-Cola	kwaliteitssysteem.	Alle	
vereisten op het vlak van kwaliteit, voedselveiligheid, milieu en gezondheid 
en veiligheid voor de medewerkers zijn erin gebundeld. 

De productievestigingen in België – Antwerpen, Gent en Chaudfontaine – 
voldoen aan alle vereiste standaardnormen voor kwaliteit (ISO9001), milieu 
(ISO14001), veiligheid (OHSAS18001) en voedselveiligheid (ISO22000 en 
PAS220). 

Het	KORE-managementsysteem	reikt	heel	wat	verder	dan	wat	wettelijk	
is verplicht. Op het vlak van milieuzorg omvat het onder meer water-, 
elektriciteit- en gasgebruik, CO2-uitstoot, restafval en recyclage percentage. 
Zo zijn deze parameters ingebed in onze bedrijfsdoelstellingen en 
–systemen. 

“Onze drie productievestigingen in België voldoen aan de PAS220 
standaard. Publicly Available Specifi cation 220 geeft richtlijnen om de 
risico’s inzake voedsel veiligheid te beheersen in de productieprocessen 
van internationale supply chains in de voedingssector. Deze standaard 
moet samen met ISO22000 worden gebruikt. PAS werd specifi ek 
ontwikkeld om de management systemen te ondersteunen gericht op de 
ISO22000-norm: het bepaalt de gedetailleerde richtlijnen waaraan deze 
programma’s moeten voldoen.” 
—
Gunter Schuddinck
Quality,	Environment,	Safety	&	Health	Manager	Coca-Cola

Een RUIM AANBOD en een 
GEZONDE LEVENSSTIJL

Doelstelling 2020

Coca-Cola wil consumenten een ruime en 
geïnformeerde keuze aan niet-alcoholische 
dranken, met of zonder suiker, bruisend of niet-
bruisend, aanbieden. Zo wordt voldoende 
drinken een plezier.

   Meer weten over ons verantwoord verkoop- en marketingbeleid? 
https://www.cocacolabelgium.be/Verantwoorde-Verkoop-en-Marketing

14 
—
innovaties brachten we in 
2010 op de markt : 7 product-
innovaties en 7 op het vlak 
van verpakking.
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De verkoop van de suikervrije dranken neemt toe. Keuze promoten tussen verschillende drankencategorieën. 
(evolutie marketinguitgaven)

 Gesuikerde frisdranken 
 Light-dranken

 Gesuikerde frisdranken 
 Light-dranken

 Natuurlijk mineraalwater
 Sportdranken

 Natuurlijk mineraalwater
 Sportdranken

 Sappen / fruitdranken
 IJsthee, energiedranken

 Sappen / fruitdranken
 IJsthee, energiedranken

2000 2000

2005 2005

2010 2010

71% 69%

54% 35%

50% 37%29% 34%2% 6%13% 12%5% 5%1% 6%

28% 34%11% 7%5% 11% 4%2% 9%

20% 22%6% 4% 1% 2% 5% 

3. Verkoop en marketing met gezond verstand 
—

Coca-Cola is voor jongeren een cool merk. Met dat vertrouwen willen we 
voorzichtig omspringen: we stelden lokaal zelfregulerende codes op, 
bovenop de internationaal afgesproken codes bij Coca-Cola en de 
overkoepelende federaties. Met onze eigen codes leggen we onszelf nog 
strengere regels op. 

Verantwoorde verkoop op scholen 
Onze gedragscode naar scholen passen we al sinds 2002 toe. Ze laat 
ons toe om onze dranken op een verantwoorde manier aan te bieden 
binnen de schoolmuren. We gaan uit van het stimuleren van keuze in 
secundaire scholen, de inperking van merkvermelding op automaten, 
en het respect voor de onafhankelijkheid van de school. We pleegden 
hiervoor overleg met overheden, schooldirecties, ouder verenigingen, 
leerkrachten en leerlingen. 

De krachtlijnen: 
 In de 536 automaten die we (eind 2010) ter beschikking stelden van 
basisscholen bieden we enkel fruitsap, mineraalwater en halfvolle 
melk aan. Onze automaten dragen er geen merkvermelding.

 In de 4.231 automaten die we (eind 2010) ter beschikking stelden van 
scholen in het secundair onderwijs ligt de nadruk op keuze en 
afwisseling. We promoten er enkel de aanwezigheid van ongezoet 
fruitsap en mineraalwater; de school is vrij om te beslissen of ze ook 
sport- of frisdranken aanbiedt.

Verantwoorde marketing 
Marketing is voor Coca-Cola een belangrijk middel om consumenten 
vertrouwd te maken met onze merken. We willen echter waken over de 
impact van onze reclameboodschappen op kinderen. Daarom voert 
Coca-Cola – al 50 jaar lang – geen campagnes die zich rechtstreeks 
richten tot kinderen jonger dan 12. 

Fit For the Future
—

Zowel bij consumenten als bij medewerkers stimuleert Coca-Cola een 
evenwichtige levensstijl. Fit For the Future is de strategie, die al onze acties 
op dit vlak overspant. Ze is gestoeld op vier poten. 

1. Een breed en verfrissend aanbod
—

Met onze 17 merken in België en Luxemburg bieden we consumenten 
een ruime keuze aan dranken, caloriegehaltes en verpakkingsgroottes.

2. Duidelijke informatie, verantwoorde keuze
—

Met de vermelding van de Guideline Daily Amounts (GDA) voor energie 
en de vier voedingsstoffen die een impact hebben op de volksgezond -
heid – vetten, verzadigde vetzuren, suikers en natrium (zout) – biedt 
Coca-Cola je de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze te maken. 

Dankzij de GDA krijg je een snel inzicht in wat je aan energie en voedings-
stoffen opdoet. Bovendien zie je hoe deze hoeveelheden zich verhouden 
tot de hoeveelheid die je dagelijks maximaal nodig hebt. Onze doel-
stelling – tegen eind 2010 100% GDA-vermelding te bereiken (met 
uitzondering van mineraalwater) – hebben we net niet gehaald: 97%. 
Cherry Coke en Sprite Zero zijn de volgende merken waarvan de 
verpakking zal voorzien worden van GDA- vermelding.

97%
—
van onze verpakkingen 
(met uitzondering van 
mineraalwater) hebben 
een GDA-vermelding.
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“Coca-Cola ondersteunt onze werking. Bij de verlenging van 
het sponsorcontract voor de komende vier jaar vroeg het bedrijf 
ons expliciet om 50% van de sponsorgelden te besteden aan 
jeugdwerking.” 

François De Keersmaecker
Voorzitter Koninklijke 
Belgische Voetbalbond

De kleintjes groeien . 
52,2% van volume in kleinverpakkingen.

41,4% van verkoopvolume gerealiseerd 
in de suikervrije categorie.

 >20 kcal
  4-20 kcal
  0-4 kcal

 < 0,5 liter
  > 0,5 liter

47,8%

52,2%

Doelstelling 2020

4. Een gezonde en actieve levensstijl promoten
—

Coca-Cola	wil	zoveel	mogelijk	mensen	-	binnen	én	buiten	het	bedrijf	-	
aanzetten tot een gezonde, actieve levensstijl gebaseerd op voldoende 
beweging en evenwichtige voeding. 

Actief voor meer beweging!
Coca-Cola sponsort wereldwijd sportmanifestaties. Maar ook lokaal 
dragen we een steentje bij. Zo ondersteunen we onder meer de 
activiteiten	van	Special	Olympics,	Bloso,	ADEPS	en	de	Koninklijke	
Belgische Voetbalbond. 

Reload wordt Mission Olympic!
In 2008 lanceerden we het Reload-programma . Middelbare scholen die 
onze gedrags code respecteren, kunnen hiermee punten sparen en 
inruilen tegen sportmateriaal of een sportieve dag in een attractiepark. 
De eerste twee edities van dit sportfestijn werden een groot succes. In 
2010 bestelden 830 Belgische scholen sportmateriaal met hun punten; 
20 scholen namen deel aan drie Reload Days. 

In 2011 bouwen we hierop verder en steken we alles in een Olympisch 
kleedje. ‘Mission Olympic’ laat leerlingen op een originele manier 
kennismaken	met	Olympische	sporten	en	waarden.	Het	Koning	
Boudewijnstadion wordt omgetoverd tot het Olympische hart van 
België,	waar	elke	sport	in	het	teken	staat	van	één	land	met	een	grote	
Olympische traditie. De initiaties en demonstraties worden gegeven 
door ervaren sportmonitoren. 

Onze ruggensteun voor reclamecode FEVIA en UBA 
De Belgische Federatie van de Voedingsindustrie en de Unie van 
Belgische Adverteerders ontwikkelden ook een zelfregulerende code, 
die stelt dat reclame de promotie van een gezonde levensstijl en 
eetgewoontes niet in de weg mag staan, en dat we geen excessieve 
consumptie mogen aanmoedigen. Ook hiermee waken we vooral over 
duidelijkheid en eerlijkheid naar jongeren. 

Zelfregulering werkt
De Internationale Alliantie van Voedings- en Drankenproducenten 
(International Food and Beverage Alliance of IFBA) publiceerde in april 
2011 de resultaten van een onafhankelijke audit door Accenture van hun 
wereldwijd beleid inzake Marketing en Reclame naar kinderen jonger 
dan 12 jaar. 

De belangrijkste conclusies voor 2010 waren dat de naleving door 
de industrie:

 96% bedroeg voor TV-reclame
 100% voor print campagnes
 en 100% voor online communicatie.

Het volledige rapport is te lezen op https://www.ifballiance.org/

Meer communicatie over energiedranken? 
Unesda, de Europese Unie voor Drankenfabrikanten, maakte de voorbije 
jaren werk van een Code voor Energiedranken: in mei 2010 werd deze 
goedgekeurd. Hiermee engageert onze sector zich om het etiket van 
energiedranken te verduidelijken en zo aan te geven dat deze niet 
geschikt zijn voor bepaalde doelgroepen. 

Coca-Cola gebruikt de duidelijke vermelding ‘niet geschikt voor kinderen, 
zwangere vrouwen en mensen die gevoelig zijn voor cafeïne.’ 

ouders en kinderen bereikt de actie 
‘Ontbijtjefi t’ jaarlijks. We steunen 
hiervoor de Gezinsbond en de 
Vlaamse koepelorganisatie van 
ouderverenigingen.

20.00041,37%

0,21%

58,42%

We ondersteunen een actieve en gezonde levens-
stijl via programma’s die beweging promoten, 
via informatie over onze producten en keuze uit 
een breed aanbod.

900
—

collega’s en hun familie 
namen deel aan ons 
interne fi ets evenement 
Velothon in 2010. 
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Bouwen aan 
een moderne 
en wendbare 

business

Beter beheer van 
onze uitgaven

Inspelen op 
markttrends

Productportfolio met 
grotere meerwaarde

Benutten van 
schaalvoordeel

Effi ciëntie van de 
ondersteunende 
diensten

25% minder arbeidsongevallen in 2010.

2009 20102008

 FG
  EG

Defi nitie Fg =  aantal ongevallen met werkverlet van minimum 1 dag/100 werknemers
Defi nitie Eg = aantal verloren dagen/100 werknemers

Gemiddelde personeelsbezetting. 
(voltijds)

2009 20102008

 Coca-Cola Enterprises
  Coca-Cola Services

0,93 0,86
293308316

2.5732.6322.660

2.976 2.940 2.866

2,4

53

1,8

43
3,8

111

Uitmuntend resultaat 
in veiligheid
—

Veiligheid en gezondheid zijn basisvereisten om goed te kunnen functioneren. 
In het voorbije jaar konden we onze veiligheidscijfers verder verbeteren 
dankzij tal van doeltreffende maatregelen. Zo werd veiligheid een vast 
onderwerp op de agenda bij meetings. In de productie- en distributie sites 
werd veiligheid opgenomen in de objectieven van de leiding gevenden. 
We voerden een dynamische gedragsveranderings campagne met 
ondersteuning door posters en toolboxgesprekken, die de verschillende 
veiligheidsthema’s onder de aandacht brachten. 

In 2010 realiseerden we – door opleiding en sensibilisering van de mede-
werkers – ook een verhoogde aandacht voor veiligheid in de distributie. 

Fysiek zware beroepen
Voor de fysiek zware beroepen bij Coca-Cola – de merchandisers, 
order pickers en chauffeurs-afl everaars – kreeg in 2010 een nationale 
werkgroep vorm. Op basis van een ergonomische studie en risicoanalyse 
van de praktische werkomstandigheden, werkte die een geharmoniseerd 
actieplan per doelgroep uit. 

Voor de orderpickers realiseerden we het voorbije jaar alvast een 
50-punten-actieplan op het vlak van veiligheid, vernieuwing van materialen, 
ergonomie, …. In 2011 zullen we de plannen voor merchandisers en 
chauffeurs in de praktijk brengen. 

DYNAMISCHE 
WERKOMGEVING 

Doelstelling 2020

Veranderingen vandaag, 
met het oog op morgen
—

Bij Coca-Cola Enterprises bouwen we voortdurend aan een moderne en 
wendbare onderneming. Zo brachten we in 2010 de manier van werken in 
onze	Europese	productie	vestigingen	op	één	lijn.	Door	ons	continu	aan
te passen, stellen we onze toekomst veilig. Over al deze veranderingen 
trachten we zo transparant mogelijk te communiceren. Daarbij hebben we 
bijzondere aandacht voor de sociale dialoog. 

Zo hebben we het voorbije jaar opnieuw veel aandacht besteed aan het 
Nationaal Forum: een vehikel voor het bespreken van site-overschrijdende 
onderwerpen met onze sociale partners. Hier worden onder meer 
projecten besproken die zich nog in de studiefase bevinden. 

Indien bepaalde veranderingen impact hebben op de tewerkstelling, zoeken 
we in eerste instantie naar mogelijkheden om medewerkers intern een 
andere uitdaging te geven. Voor mede werkers voor wie dit niet lukt, voorzien 
we bij herstructurering steevast in een aantal begeleidings maatregelen 
waaronder outplacement begeleiding tot 2 jaar na uitdiensttreding. 

Veranderingen om een toekomst uit te bouwen

We werken aan een cultuur waar diversiteit een 
waardevolle plaats heeft en waar iedere 
medewerker deel uitmaakt van het team. We 
willen een medewerkersbestand opbouwen dat 
een weerspiegeling is van de gemeenschap 
waarin we actief zijn. 
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“Na mijn ingenieursstudies kreeg ik bij Coca-Cola Enterprises 
de unieke kans om in het Europese ‘Young Graduate Program 
Supply Chain’ te stappen. Doorheen heel de organisatie mag 
ik verschillende functies uitoefenen. Zo startte ik als project-
ingenieur in Nederland, om 6 maanden later aan de slag te 
gaan als Teamleader in de vestiging in Gent. Ik kreeg er de 
verantwoordelijkheid over een ploeg operatoren en droeg met 
mijn team bij tot de resultaten van het bedrijf. Momenteel werk 
ik mee op de Commercialisation-afdeling, waar ik Europese 
projecten implementeer om onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen. Telkens weer uitdagende rollen, met echte verant-
woordelijkheden, die me toelaten me volledig te ontplooien in 
een uniek bedrijf. Kortom, Life Begins Here!” 

Thijs Herteleer 
Young Graduate

Verhouding man/vrouw.
(in %)

Leeftijdsopbouw 2010.

< 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 > 59

4,1

0,3

13,2

10,9

15,0

24,2

20,8

22,2

19,9

19,5

14,8

15,7

7,6

5,5

4,0

1,4

0,6

0,4

 CCE  CCS  Vrouw  Man

50,2% 83,5%

49,8%

16,5%

Coca-Cola Services Coca-Cola Enterprises, Inc.    Meer weten over onze dynamische werkomgeving? 
https://www.cocacolabelgium.be/Onze-bedrijfscultuur 

Coca-Cola streeft ernaar talentvolle medewerkers aan te trekken, hen 
te behouden en hen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. 

70-20-10-regel
De 70-20-10 regel hanteren we in het ontwikkelingspakket van mede-
werkers. 70% bestaat uit on-the-job-training: de meest effectieve 
leer school. 20% bestaat uit coaching en feedback, 10% uit traditionele 
opleidingen. 

In 2010 werden bij Coca-Cola Enterprises – met verschillende opleidingen 
en workshops – vooral de coachingcapaciteiten van leidinggevenden 
versterkt. 

Talent Management Review Process
Met het Talent Management Review Process gaan managers en 
mede werkers van Coca-Cola Enterprises jaarlijks aan de slag. 
Samen bespreken ze loopbaanverwachtingen, groeimogelijkheden en 
onwikkelingspunten in een individueel talentprofi el. Gelet op de aard van de activiteiten, is vooral in de logistieke activiteiten 

in België het overwicht van mannen groot. Op Europees niveau wil 
Coca-Cola Enterprises komen tot een aandeel van 25,3% vrouwen in 
het medewerkersbestand tegen 2012. In de Benelux mikken we op 
20,8%. Eind 2010 waren dat er al 19,5%. 

Bij aanwervingen via externe selectiebureaus, zorgen deze ervoor dat er 
steeds vrouwen vertegenwoordigd zijn in de lijst van de laatste kandidaten. 
Coca-Cola kiest uiteraard altijd de beste kandidaat. 
In 2010 werd onder meer bij Field Sales gefocust op diversiteit. De 
mede werkers die in 2010 aangetrokken werden, zijn 50-50% mannelijk 
en	vrouwelijk,	én	50-50%	Nederlands-	en	Franstalig.	

Diversiteit, 
werkt verrijkend
—

Diversiteit en inclusie zijn ingebed in onze bedrijfswaarden. In 2010 kreeg 
de Benelux-diversiteitscouncil een nieuwe samenstelling. Deze wordt niet 
langer hoofdzakelijk gevormd door HR-medewerkers, maar wel door 
representatieve medewerkers uit andere afdelingen, die doorheen de 
organisatie de zorg voor diversiteit kunnen uitrollen. 

In Anderlecht is het tweede grootste innovatie centrum van 
The Coca-Cola Company wereldwijd gevestigd. Op de site van het 
hoofdkantoor in Anderlecht werd in 2009 een proeffabriek gebouwd; 
een investering van 11,6 miljoen euro. 

In deze state-of-the-art wetenschappelijke omgeving worden nieuwe 
dranken voor de westerse markt ontwikkeld, geproduceerd en voor 
het eerst gebotteld. Deze innovatieve werkplek oefent een grote 
aantrekkingskracht uit op wetenschappers van overal ter wereld.

Kansen in 
tweede grootste
innovatiecentrum 
—

86%
—
van de medewerkers die na een 
reorganisatie begeleid worden via 
outplacement, vinden binnen 
de 6 maanden ander werk.

73

Duidelijke 
richtingaanwijzers 
in de loopbaan
—

—
leidinggevenden volgden 
een tweedaagse coaching-
opleiding in 2010. 

4
—

weken stage liepen ongeschoolde 
heftruckchauffeurs bij CCE in Gent 
in samenwerking met de VDAB. 
Vorig jaar hielpen we zo 3 mensen 
aan een vaste job, hetzij bij ons, 
hetzij elders.
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Special Olympics biedt mensen met een verstandelijke handicap 
de mogelijkheid om te trainen en deel te nemen aan aangepaste 
sportactiviteiten. “Ons initiatief brengt sport binnen het bereik van 
mensen met een handicap, wat zowel hun fysieke als hun sociale 
ontplooiing ten goede komt. Ze leren nieuwe disciplines, meten 
zich met anderen, ontdekken het plezier van sporten, ze sluiten 
vriendschappen... Al die ervaringen zijn positief, versterken het 
zelfvertrouwen en bevordert uiteindelijk de integratie van 
personen met een verstandelijke handicap.”

Eddy Beckers 
General Director, 
Special Olympics 

21.779 bezoekers
bezochten in 2010 het European Visitors Center. 

2009 2010

19.510
21.779

2008

20.920

Een uitgebreid 
netwerk
—

Coca-Cola	is	lid	van	Fevia,	VIWF,	Ajunec,	Kauri,	Business	&	Society	
Belgium,	UBA/BVA,	Fost	Plus,	VAL-I-PAC,	Valorlux,	FIAL	(Fédération	des	
Industries Agro-Alimentaires Luxembourgeoises), AEE (Association 
‘Environnement	et	Emballages’),	FICEB	(Fédération	de	l’Industrie	et	du	
Commerce	des	Eaux	et	des	Boissons	non	alcoolisées	au	GDL)	en	FEDIL	
(Fédération	des	Industriels),	de	Kamers	van	Koophandel.	

We gaan met hen het gesprek aan om ons beleid inzake duurzaamheid 
voortdurend verder te verfi jnen. Daarnaast werken we ook nauw samen 
met NGO’s.

Over de bedrijfsmuren
—

Coca-Cola focust niet alleen zelf op duurzaam ondernemen. We trachten 
ook anderen te overtuigen om met ons mee te doen. Zo vond op 25 mei 
2010 onze eerste Europese ‘Supplier Sustainability Summit and Awards 
Ceremony’ plaats: een forum waar we samen met onze leveranciers 
gezamenlijke ideeën inzake duurzaam ondernemen stimuleren. 

Sources Rosport in actie 
voor natuurgebied
—

Van eind september tot eind december 2010 hield de Luxemburgse 
waterproducent Sources Rosport, van wie CCE de waters Viva en 
Rosport verdeelt, een opmerkelijke actie. 
Voor elke verkochte kist Rosport of Rosport Medium gaf het bedrijf 
10 eurocent aan de Foundation Hëllef fi r d’Natur (Stichting Help voor 
Natuur). 

Zo draagt Sources Rosport bij tot de bescherming van het natuur-
reservaat Marais de Grendel.

Bezoek het European 
Visitors Center 
(en steun Special Olympics)
—

Sinds 1 januari 2010 betalen alle groepen die het European Visitors 
Center in Antwerpen bezoeken – met uitzondering van scholieren – 
5 euro. Het ingezamelde bedrag gaat integraal naar een goed doel: 
Special Olympics. 

Coca-Cola is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en ondersteunt tal van projecten op het gebied van sport, milieu, 
diversiteit en werkgelegenheid. In 2010 spendeerden we ongeveer 
€780.000 en 1.700 uren aan gemeenschapswerk en goede doelen. Dit in 
de vorm van lidgelden, giften, producten en teambuilings. 

Doelstelling 2020

DEEL van jouw 
GEMEENSCHAP 

We willen een positieve bijdrage leveren aan de 
gemeenschappen waarin we actief zijn, zowel op 
sociaal, economisch als op milieuvlak.

   Meer weten over onze week van de duurzaamheid? 
https://www.cocacolabelgium.be/Week-van-de-duurzaamheid

—
euro zamelden we in 2010 in ten 
voordele van de Cliniclows. Onze 
eindejaarsactie bracht 1.400.000 
verstuurde wensen op.

56.300 



2006 2007 2008 2009 2010

Energie - (MJ / liter) 0,59 0,54 0,51 0,50 0,48

Totaal energiegebruik (kWh) 141.181.813 134.426.406 127.649.410 120.763.349 110.706.479

Energy Management System  
(% van koelers en automaten)

3,2% 8,1% 14,9% 18% 28,8%

Bedrijfsvoetafdruk 
(ton CO2 emissies)

N/A 106.000 121.000 112.000 106.707

Investeringen € 48.000.000 € 43.000.000 € 40.500.000 € 53.000.000 € 58.000.000

Aantal bezoekers  
European Visitors Center

19.061 20.458 20.920 19.510 21.779

Coca-Cola	&	Cliniclowns	actie	-	 
financiële steun

N/A N/A € 50.136 € 62.500 € 56.300

Productieafvalratio  
(g / liter product)

23,3 13,6 12,2 14,3 13,2

Recyclage percentage per site
- Antwerpen
- Gent
- Chaudfontaine

 
100%
100%
97%

 
100%
100%
96%

 
100%
100%
99%

 
100%
100%
100%

 
100%
100%
100%

Verpakkingen 
- Hervulbaar 
- Recycleerbaar

22% 
78%

22% 
78%

 
27%  
73%

 
31%  
69%

 
30% 
70%

Aantal merken 15 14 14 17 17

Verkoopvolume (mio RTD liter) 886 896 898 907 913

Consumentencontacten 17.703 18.954 18.503 14.144 11.225

Watergebruik ratio  
(per liter product)

2,38 2,22 1,99 1,90 1,76

Totaal watergebruik (m3) 2.090.006 1.981.773 1.805.872 1.660.880 1.472.958

Afvalwater (m3) 1.190.909 1.112.706 1.006.889 867.864 688.685

Productieenheden met  
waterzuiveringsvoorziening

100% 100% 100% 100% 100%

Guideline Daily Amount  
(% voldaan)

Introductie 63% 90% 94% 97%

Suikervrije dranken  
(% verkoopvolume) 38,0% 39,5% 40,4% 40,9% 41,4%

Kleinverpakkingen	< 50 cl  
(% verkoopvolume) 48,4% 49,9% 50,5% 52,0% 52,2%

Sportsponsoring 
(50% jeugdwerking) N/A N/A 800.000 780.000 780.000

Aantal medewerkers 2.870 2.912 2.976 2.940 2.866

Percentage medewerkers per geslacht  
- man 
- vrouw

82%
18%

78%
22%

80%
20%

81%
19%

80%
20%

Aantal nationaliteiten  
(Hoofdkantoor Anderlecht)

31 28 30 27 31

FG -  aantal ongevallen met werkverlet van 
min 1 dag/per aantal werknemers

5,3 4,5 3,8 2,4 1,8

EG -  aantal verloren dagen/aantal 
werknemers

186 120 111 53 43

Energie & Klimaatbescherming

—

Gemeenschap

—

Duurzame Verpakking & Recyclage

—

Drankenportfolio

—

Waterbeleid

—

Actieve en Gezonde Levensstijl

—

Werkomgeving

—

2006 2007 2008 2009 2010

Prestaties  
per jaar
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We stellen het op prijs mocht u uw mening over dit duurzaamheidsverslag 
met ons willen delen. Dat kan via csrbelux@eur.ko.com of via onze infolijn:

België 078 156 156
Luxemburg 26 102 102

U kunt schriftelijk met ons contact opnemen op het volgend adres:

Coca-Cola in België en Luxemburg
Afdeling Communicatie
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel

Voor meer informatie over Coca-Cola in België en Luxemburg kunt 
u tevens terecht op:

www.cocacolabelgium.be 
www.cocacolaluxembourg.lu

Verantwoordelijke uitgevers:
Hessel de Jong en Ben Lambrecht

Coca-Cola Enterprises Belgium bvba
Afdeling	Public	Affairs	&	Communications
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel
Tel. +32 2 529 15 90
Mail: infobenelux@cokecce.com

Coca-Cola Services NV
Afdeling Communicatie
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel
Tel. +32 2 559 26 28
Mail: csrbelux@eur.ko.com



Ons duurzaamheidstraject 
gaat verder...

We focussen voordurend op die domeinen waarin 
we een duidelijk en positief verschil kunnen maken:

Benieuwd naar onze recentste realisaties? 
www.cocacolabelgium.be 
www.cocacolaluxembourg.lu 

  Energie & Klimaatbescherming

  Duurzame Verpakking & Recyclage

  Waterbeleid

 Drankenportfolio

  Actieve en Gezonde Levensstijl

  Werkomgeving

  Gemeenschap

Ons duurzaamheidstraject 


