
Hoe kan een drankje bijdragen aan 
een duurzamere toekomst?

Duurzaamheidsverslag 2012
Activiteiten in 2011 van Coca-Cola 
in België en Luxemburg

Inhoudsopgave

Een blik op de toekomst 4
Ons duurzaamheidsplan 5
Een dorstlesser voor iedereen 6
Coca-Cola: één merk, meerdere bedrijven 7
Globale merken, lokaal bedrijf 8
Onze activiteiten in kaart 9

Energie & Klimaatbescherming 10
Duurzame Verpakking & Recyclage 14
Waterbeleid 18
Drankenportfolio  20
Actieve & Gezonde Levensstijl 24
Werkomgeving 28
Gemeenschap 30

Realisaties 2011 - 2012 in beeld  I
Prestaties per jaar      III

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 2011 zowel in dit  
gedrukte rapport, als op www.cocacolabelgium.be en  
www.cocacolaluxembourg.lu. Waar het relevant is, worden  
ook belangrijke initiatieven van 2012 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 
www.cocacolabelgium.be/gri-2011/.  
Met de combinatie van dit verslag en de website rapporteren  
we conform GRI niveau B. www.globalreporting.org.

www.cocacolabelgium.be
www.cocacolaluxembourg.lu
www.cocacolabelgium.be/gri
www.globalreporting.org
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Hoe kan een drankje bijdragen aan 
een duurzamere toekomst?

Dankzij een duidelijk duurzaamheidsplan  
dat ons zal helpen vandaag te leveren en  
te inspireren voor morgen.

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


Coca-Cola gaat  
de dialoog aan.  

We houden u graag op  
de hoogte via onze blog 

(blog.cocacolabelgium.be) 
en via Twitter  

(@CocaColaCo). 
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Duurzaam ondernemen maakt integraal deel uit van al onze activiteiten. Bovendien stimuleren 
wij onze klanten en partners om dat ook te doen. Ons duurzaamheidsbeleid is gericht op de 
zeven gebieden waar onze impact het grootst is en waar wij een positief verschil kunnen 
maken. Voor elk van deze gebieden hebben we ambitieuze, concrete en meetbare 
doelstellingen opgesteld, die we wensen te realiseren tegen 2020. 

 Energie & Klimaatbescherming: we verminderen de CO2-voetafdruk van het drankje in 
jouw hand met een derde tussen 2007 en 2020, door de CO2-uitstoot in onze hele 
waardeketen terug te dringen.

 Duurzame Verpakking & Recyclage: we zetten de norm op het vlak van duurzame 
verpakkingen, maken onze activiteiten afvalvrij en recycleren tegen 2020 meer 
verpakkingen dan we gebruiken.

 Waterbeleid: we zetten de norm op het vlak van efficiënt watergebruik in de productie. 
Tegen 2020 gebruiken we tijdens de productie nog slechts 1,2 liter water per liter product. 
Daarnaast verkleinen we onze watervoetafdruk in de hele keten.

 Drankenportfolio: in 2020 is het gemiddelde caloriegehalte van ons totale 
verkoopvolume aan frisdranken 10% lager dan in 2010. Zo verlagen we de hoeveelheid 
suiker in een aantal dranken met 30% door het gebruik van de natuurlijke zoetstof 
afkomstig van stevia.

 Actieve & Gezonde Levensstijl: we moedigen een actieve en gezonde levensstijl aan 
door fysieke activiteiten en voedingsinformatieprogramma’s te promoten. Daarnaast 
informeren wij consumenten over de voedingswaarde van onze dranken, zodat zij een 
geïnformeerde keuze kunnen maken die past binnen een gezonde levensstijl.

 Werkomgeving: we trekken een getalenteerd en divers medewerkersbestand aan.  
We ontwikkelen en behouden hen in een veilige en gezonde werkomgeving, om zo een 
winnende en inclusieve cultuur te bevorderen.

 Gemeenschap: we willen een positief verschil maken in onze gemeenschap door tegen 
2014 jaarlijks 1% van de jaarlijkse winst voor belasting te investeren in maatschappelijke 
projecten, door samenwerking met lokale partners en door ondersteuning van de actieve 
betrokkenheid van onze medewerkers.

Ons  
duurzaamheidsplan

In 2011 vierde Coca-Cola haar 125-jarige bestaan. Omdat we er graag op zijn minst nog eens 
125 bijdoen, bouwen we op een duurzame manier verder aan een gezond en bloeiend bedrijf. 
Hessel de Jong, Ben Lambrecht en hun teams blikken terug op een jaar vol actie voor 
duurzaamheid en geven toelichting bij de uitdagingen van morgen. 

Een blik op de toekomst 

V/ Hoe belangrijk is Corporate Responsibility & Sustainability (CRS) voor Coca-Cola?
A/ Hessel de Jong: “Het maakt integraal deel uit van de manier waarop wij ondernemen. Onze 

duurzaamheidsinspanningen slaan zowel op het terugbrengen van onze milieu- als onze 
calorievoetafdruk. Zo kunnen consumenten kiezen uit steeds meer kleine verpakkingen en een 
groter aanbod van caloriearme dranken. Tegelijk blijven we onverminderd een actieve en 
gezonde levensstijl promoten via projecten zoals Mission Olympic voor jongeren.”

A/ Ben Lambrecht: “Op milieuvlak richten we ons in de eerste plaats op die domeinen waarin 
onze impact het grootst is. Zo slaagden we er in 2011 in – na de grote vooruitgang van de 
voorbije jaren – om opnieuw sterke resultaten te boeken op het vlak van waterefficiëntie, 
CO2-uitstoot en minder verpakking.”

V/ Welke recente verwezenlijkingen springen het meest in het oog?
A/ Ben Lambrecht: “De prestatie van onze waterbottelarij in Chaudfontaine is heel opmerkelijk. 

Daar verlaagden we ons watergebruik in de laatste zes jaar met maar liefst 52%.”
A/ Hessel de Jong: “De succesvolle lancering van onze PlantBottle®-verpakking, een 0,5 liter petfles 

die uit 22,5% plantaardig materiaal bestaat, was een hoogtepunt voor onze duurzame verpak-  
kingsstrategie. Een andere bijzondere prestatie slaat op de groei van onze suikervrije dranken: 
die zijn nu al goed voor 42,6% van ons verkoopvolume. Onze light- en zero-frisdranken willen we 
tegen 2014 tweeënhalve keer sneller laten groeien dan onze suikerhoudende frisdranken.”

V/ Wat betekent het credo ‘vandaag leveren, inspireren voor morgen’?
A/ Ben Lambrecht: “In 2011 hebben we onze belanghebbenden gevraagd hoe we kunnen blijven 

bijdragen aan een duurzame toekomst. Op basis van hun feedback maakten we eind 2011 ons 
nieuwe duurzaamheidsplan bekend. We stellen onszelf tot doel om vandaag al belangrijke 
stappen te zetten in het terugdringen van onze CO2-uitstoot en richting afvalvrije activiteiten. 
Daarnaast willen we ook andere bedrijven inspireren en het voortouw nemen op weg naar een 
duurzamere toekomst. Om onze impact op het milieu te blijven verlagen, moeten we namelijk 
niet alleen veranderingen doorvoeren binnen onze bedrijfsmuren, maar in onze gehele 
waardeketen: van bij de grondstoffen tot de inzameling van onze verpakkingen na consumptie.”

V/ Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor 2012? 
A/ Hessel de Jong: “Om onze ambities te realiseren, is een nauwe samenwerking met onze 

klanten, leveranciers en andere belanghebbenden essentieel. Maar we zijn ervan overtuigd 
dat we – door te blijven innoveren en samen te werken met onze partners – ook de meest 
ambitieuze doelstellingen kunnen halen.”

Hessel de Jong
General Manager 
Coca-Cola Operations Benelux

Ben Lambrecht
General Manager 
Coca-Cola Enterprises Benelux

blog.cocacolabelgium.be
http://twitter.com/#!/COCACOLACO
http://twitter.com/#!/COCACOLACO
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GEmIDDELD WATERGEBRuIK  
(liter/liter product)

2008 2009 2010 20112007

2,22
1,99 1,90

1,76
1,63

GEmIDDELDE pRODuCTIERATIO  
(MJ/liter product)

2008 2009 2010 20112007

0,54

0,50
0,48

0,43

0,51

5
product- en 

verpakkingsinnovaties  
in 2011.

955 
ton

 CO2-besparing met onze 
plantBottle®-flessen.

Gezondheid & veiligheid: een prioriteit 
Onze inspanningen op het vlak van  
veiligheid werpen vruchten af: de  
afgelopen 5 jaar daalde het aantal 
ongevallen met verlet in onze productie-  
en distributievestigingen met 89%. In 2011 
startten we met de twee jaar durende interne 
campagne Safety First waarbij we ons richten 
op de houding en het gedrag van onze 
collega’s in productievestigingen, 
distributiecentra en Cooler Services.

Realisaties 2011 - 2012
in beeld

Tentoonstelling  
125 jaar Coca-Cola 
Een unieke Coca-Cola 
tentoonstelling ter  
gelegenheid van haar  
125ste verjaardag trok 
meer dan 35.000 
bezoekers in het 
Design Museum te 
Gent. De rijke 
geschiedenis van 
Coca-Cola werd 
daar mooi in de 
schijnwerpers 
gezet.

mission Olympic
In mei 2012 organiseerden we 
de tweede editie van Mission Olympic waaraan meer  
dan 9.000 leerlingen deelnamen. Dit jaar was er ook een 
sportactivatie in de scholen zelf waarbij meer dan 13.000 
leerlingen konden proeven van twee olympische sporten: 
taekwondo en schermen.

21%
energie-efficiënter  

t.o.v. 2007

26%
water-efficiënter  

t.o.v. 2007

125 
jaar  

plantBottle®-verpakking
Dit jaar breiden we ons 
aanbod aan flessen met 
PlantBottle®-materiaal verder 
uit. Ook de Coca-Cola, 
Coca-Cola light en Coca-Cola 
Zero-petflessen van 375 ml 
en 250 ml krijgen de 
vernieuwende verpakking.

I II

2012: Nestea met zoetstof 
afkomstig van stevia



93%
van onze aankopen doen we  

op Europees niveau, waarvan 56%  
in België en Luxemburg.

17
merken in België  
en Luxemburg.
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Coca-Cola:  
één merk,  
meerdere bedrijven

Coca-Cola Services (CCS) is een filiaal van 
The Coca-Cola Company. De onderneming 
telt in België 278 medewerkers (eind 2011), 
waarvan er 261 voor de Europese markt 
werken en 17 voor de Belgisch-Luxemburgse 
markt. The Coca-Cola Company en haar 
filialen zijn eigenaar van de merken, 
verzorgen de consumentenmarketing en 
verkopen de basisconcentraten aan de 
bottelaars. In Anderlecht bevindt zich het 
tweede grootste innovatiecentrum 
wereldwijd, waar wordt gewerkt aan nieuwe 
producten, verpakkingen, koelapparatuur en 
kwaliteitssystemen.

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 2011 
werkten 2.499 medewerkers in België en 
Luxemburg bij Coca-Cola Enterprises, 
verspreid over 11 vestigingen.

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

2 3 4

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 dorstlesser  
voor iedereen

In België en Luxemburg bieden wij keuze uit 17 merken met verschillende caloriegehaltes en in 
uiteenlopende verpakkingsgroottes. 

Coca-Cola is wereldwijd actief in de sector 
van de niet-alcoholische dranken: frisdran-
ken, waters, fruitsappen, sportdranken, 
energiedranken, ijsthees, koffies, melk, 
melkdranken en warme dranken.

In 2011 dronken consumenten in België en 
Luxemburg in totaal 5.274 miljoen liter 
niet-alcoholische dranken. 17,2% daarvan 
werd geproduceerd door Coca-Cola.

11

“coca-cola”, “coca-cola light”, “coca-cola Zero”, “Fanta”, “Aquarius”, “Sprite”, “Minute Maid”, “chaudfontaine”, “Nalu”, “Burn” en het design van de  
“coca-cola contour” fles zijn gedeponeerde merken van the coca-cola company. 



Impact

Ingrediënten productieVerpakking Distributie Koeltoestellen Recyclage

Klanten & 
consumenten

CCE-toeleveringsketen CCE-activiteiten 

COCA-COLA IN BELGIë EN LuxEmBuRG

Gent Londerzeel

Anderlecht

Heppignies

Legende 
 Hoofdzetel
 Productievestiging
 Distributievestiging
 Cooler Services
 Customer Service Center
 Source O Rama
 European Visitors Center

Hasselt

Luxemburg

Chaudfontaine

Antwerpen

200
De merken van  

Coca-Cola zijn in meer 
dan 200 landen 

verkrijgbaar.

1,8
miljard consumpties 

wereldwijd 
per dag.

146.200
medewerkers wereldwijd 

bij The Coca-Cola 
Company.

13.250
medewerkers wereldwijd 

bij Coca-Cola 
Enterprises, Inc.

70%
van de dranken die we in 

België en Luxemburg 
verkopen, wordt 
geproduceerd in 

België.

910
miljoen liter 

verkocht in 2011.
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COCA-COLA WERELDWIJD

The Coca-Cola Company en Coca-Cola 
Enterprises, Inc. zijn beursgenoteerd op de 
New York Stock Exchange. Sinds mei 2011 is 
Coca-Cola Enterprises, Inc. ook genoteerd  
op de NYSE Euronext in Parijs.

Onze activiteiten  
in kaart

Onze activiteiten hebben een impact op het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn. 

Voor het bouwen aan een duurzamere toekomst moeten we verder gaan dan alleen het verminderen 
van onze eigen impact. We moeten veranderingen doorvoeren in elke fase van onze waardeketen, 
van hoe ingrediënten geteeld worden tot wat er gebeurt nadat een drankje is geconsumeerd. 

In België en Luxemburg werken in totaal 2.777 medewerkers 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 en 1 hoofdzetel.

Globale merken,  
lokaal bedrijf

60 mILJOEN EuRO WERD IN 2011 
GEïNVESTEERD IN DE VESTIGINGEN  
IN BELGIë EN LuxEmBuRG

2010 2011

60.600.000

2009

53.000.000

58.000.000



DETAILS BEDRIJfS-CO2-VOETAfDRuK

46,6%

Koeltoestellen

31,9%

productie en 
distributie

10,7%

Wagenpark

10,4%

distributie  
door derden

0,4%

overige -  
reizen

GEmIDDELD ENERGIEGEBRuIK IN
BELGISCHE pRODuCTIEVESTIGINGEN

2010 2011

913

2009

435 428

874

399

837

Productievolume (in miljoen liter)
Energiegebruik (in miljoen MJ) 38%

van onze koeltoestellen  
zijn uitgerust met een 

‘Energy management System’  
dat tot 35% energie per  

toestel bespaart. 

In 2011 lag de maximaal 
toegelaten CO2-uitstoot – die 

Coca-Cola Enterprises zichzelf 
oplegt – voor België en Luxemburg op 

107.000 ton. Daar bleven we ruim onder 
met 91.928 ton, wat ten opzichte van 

2010 een vermindering is van 

14%
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Heppignies: een primeur in de Benelux
Sinds oktober 2011 werken onze collega’s 
van de voormalige vestiging in Gosselies in 
een hypermodern distributiecentrum in 
Heppignies. Dit gebouw kreeg als eerste 
logistieke gebouw in de Benelux het 
certificaat van ‘Haute Qualité Environne-
mentale’ (HQE), omdat het gebouw 
beantwoordt aan alle strengste duurzaam-
heidsnormen. 

Tijdens de ontwikkeling van het gebouw 
waakten we over een respectvolle en 
evenwichtige inplanting in de omgeving. 
De ligging bij een autosnelwegenknooppunt 
vermijdt hinder in residentiële wijken.

Het dagelijkse beheer van het gebouw 
voldoet aan strenge criteria in energie-, 

water- en afvalbeheer. Zo voldoet het onder 
meer aan de strengste isolatienormen.  
We beogen een verlaging van onze 
jaarlijkse CO2-uitstoot met 73 ton. Hiervoor 
gebruiken we fotovoltaïsche panelen en 
beperken we het gebruik van kunstmatige 
verlichting. Via waterefficiëntie willen we 
het watergebruik met 80% reduceren.  
Het distributiecentrum heeft ook een eigen 
containerpark, waar we alle afval 100% 
scheiden.

Ook comfort, veiligheid en gezondheid zijn 
kernwoorden in Heppignies. Zo maken we 
optimaal gebruik van natuurlijk licht, 
controleren we de luchtkwaliteit voortdu-
rend en beperken we geluidsoverlast tot 
een minimum.

Energie & Klimaatbescherming

CO2-VOETAfDRuK TERuGDRINGEN 

pERfECT GEKOELD, mINDER CO2

In 2011 stonden 47.226 koelers, 32.082 
automaten en 1.129 tapinstallaties ter 
beschikking van onze klanten in België en 
Luxemburg. Samen zijn ze verantwoordelijk 
voor meer dan 46% van onze bedrijfs-CO2-
voetafdruk. Dat cijfer daagt ons uit om 
voortdurend te blijven streven naar hogere 
energie-efficiëntie. 

Sinds 2009 koopt Coca-Cola geen open 
koelers aan die breder zijn dan een meter. 
Alle bestaande toestellen die toch breder 
zijn, voorzien we van deuren. In 2011 rustten 
we 424 of 31% van alle open koelers uit met 
deuren, wat zorgt voor een gemiddelde 
energiebesparing van 50% per toestel. 
Dankzij het plaatsen van deuren op open 
koelers realiseerden we een besparing van 
839 ton CO2.

mINDER ENERGIE VAN BRON  
TOT RECyCLAGE 

Wij streven naar een gemiddelde afname 
van de CO2-uitstoot van al onze producten,  
in alle verpakkingsformaten en in de gehele 
waardeketen. Om deze stapsgewijze 
verandering te realiseren, moeten we verder 
kijken dan onze eigen activiteiten. Door nauw 
samen te werken met al onze partners willen 

we zo efficiënt mogelijk omspringen met 
energie en onze impact op het milieu 
verminderen. Dit gaat van het telen van 
ingrediënten en het maken van verpakkingen, 
over het bottelen en vervoeren, tot het koelen 
en inzamelen van onze verpakkingen na 
consumptie. 

“Welke inspanningen levert  
Coca-Cola om de klimaat- 
opwarming tegen te gaan en 
onze planeet leefbaar te hou-
den voor komende generaties?”

“We gaan de CO2-voetafdruk van 
het drankje in jouw hand met 
een derde verminderen, door 
de CO2-uitstoot in elke schakel 
van onze waardeketen terug  
te dringen.”

V/

A/



Dankzij tal van 
initiatieven verminderde 

zowel het brandstofgebruik 
als de CO2-uitstoot van onze 

vloot met 

7%
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mINDER ENERGIE GEBRuIKEN

Om de impact van onze productieprocessen 
te verlagen, blijven wij investeren in nieuwe 
initiatieven en technologieën. 

Energie efficiënt gebruiken
In 2010 organiseerde Coca-Cola in alle 
productievestigingen workshops rond energie- 
efficiëntie. Productieverantwoordelijken en 
milieucoördinatoren wisselden er ook best 
practices uit. Voor elke productievestiging 
brachten we zo concrete besparingsmoge-
lijkheden in kaart. In 2011 gingen we met 
deze leidraden aan de slag. In al onze 
productievestigingen zijn we volop bezig met 
‘Monitoring & Targeting’. Dit systeem laat toe 
om exact te bepalen hoeveel energie een 
machine gebruikt op welk moment. Met de 
meetgegevens kunnen we de machines 
aanpassen en zo de energie-efficiëntie van 
onze productie verfijnen. Elke verbetering 
hanteren we als nieuwe standaard. 

Besparen met nieuwe technologieën
Elke nieuwe energiebesparende technologie 
is een sprong voorwaarts. Dat bewees de 
Antwerpse productievestiging in 2011. De 
plaatselijke koeltorens, die compressoren 
afkoelen met water, vervingen we door een 
systeem van ‘adiabatische koeling’: dit koelt 
lucht af door water te laten verdampen. Het 
systeem gebruikt veel minder water en is 
energiezuiniger. De Antwerpse vestiging 
bespaart hiermee jaarlijks 100.000 kWh 
elektriciteit en 34.400 m³ water. 

Inzetten op hernieuwbare energie
Tegen 2020 willen we 35% van de energie die 
we nodig hebben voor onze productie halen 
uit hernieuwbare energiebronnen of uit 
bronnen met een lage CO2-uitstoot. Hiervoor 
onderzoeken we volop de mogelijkheden  
om zelf hernieuwbare energie in onze 
vestigingen te genereren of aan te maken. 

   Lees meer over onze inspanningen om de 
CO2-uitstoot terug te dringen op —  
www.cocacolabelgium.be/milieu/
energie-klimaatbescherming

Onze vestiging in Chaudfontaine kreeg 
het nieuwe ISO 50001-certificaat voor 
efficiënt energiemanagement. 

ANA INACIO
SGS-auditeur 

“De inspanningen van 
de productievestiging 
in Chaudfontaine op 
het vlak van efficiënt 
energiebeheer, zijn 
treffende voorbeelden 
van hoe een 

wereldwijde organisatie leiderschap kan 
tonen en het verschil kan maken in 
duurzaamheid.” 

EEN VERANTWOORDE VLOOT
Coca-Cola heeft in België en Luxemburg  
876 personenwagens, 283 lichte bedrijfs-
voertuigen en 206 vrachtwagens. Aangezien 
wij onze producten lokaal produceren, 
verdelen en verkopen, blijft de transport-
afstand tussen onze productievestiging en de 
consument beperkt. Toch blijven we zoeken 
naar manieren om de CO2-uitstoot van onze 
vloot tot een minimum te verminderen. 

minder transport dankzij slimme 
drankautomaten
België en Luxemburg zijn de eerste landen 
die gebruik maken van ‘Intelligent Vending’. 
Vandaag zijn 8.000 automaten uitgerust met 
een teller die de vullingsgraad van de 
automaat meet en die gegevens automatisch 
doorstuurt. Zo krijgen onze distributiecentra 
een gedetailleerd beeld van de afname van 
de automaten die ze onderhouden. Software 
geeft op een kaart aan welke automaten aan 
hervulling toe zijn, waardoor onze teams de 
optimale route kunnen uitstippelen. Dat 
bespaart tijd en energie: we kunnen de 
vrachtwagens immers heel precies laden en 
hoeven minder vaak uit te rijden. Dit project 
geldt als een best practice. 

Van 90 km/u naar 80 km/u
Om de impact van onze vloot te verlagen, is 
het rijgedrag van onze truckchauffeurs 
cruciaal. Dankzij een stapsgewijze aanpak 
maken we een duidelijk verschil. In 2009 
begonnen we het rijgedrag van onze 
chauffeurs op te volgen met speciale 
software. Op basis van de resultaten gaven 
we coachingsessies, wat het brandstof-
gebruik en de CO2-uitstoot meteen verlaagde 
met 6,9%. In 2010 kregen alle truckchauffeurs 
in België en Luxemburg een aanvullende 
opleiding ecodriving. Vorig jaar gingen we 
nog een stap verder, door de maximumsnel-
heid van onze vrachtwagens van 90 naar 80 
kilometer per uur te verlagen. Het resultaat 
van 2009 tot 2011: 13,6% minder CO2-uitstoot.

321  CCE

www.cocacolabelgium.be/milieu/energie
www.cocacolabelgium.be/milieu/energie


STEEDS LICHTERE VERpAKKINGEN
(AfBEELDING 0,5 LITER pETfLES)

26 gr.
19,9 gr.

2005 2012

ONZE fOCuS

fasen:

Gesloten cirkel

duurzame
materialen

onze 
verpakkings- 
materialen 

inkopen

lichtere
verpakkingen
en ontwerp

Verpakkingen 
maken van ons 

materiaal

consumenten- 
gedrag 

beïnvloeden

Na het 
wegwerpen  

van onze
verpakkingen

inzameling

Weggeworpen 
verpakkingen

inzamelen

Hergebruik 
en recyclage

Hergebruiken 
van verpakkings- 

afval

70.000
liter ruwe olie bespaard door 

Sources Rosport*, dankzij 
lichtere verpakkingen.

*Eigenaar van de merken  
Viva en Rosport

100%
van het afval binnen onze  

productie-en distributievestigingen 
wordt gerecycleerd of verbrand 

met energierecuperatie.
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Duurzame Verpakking & Recyclage

Coca-Cola streeft voortdurend naar lichtere 
verpakkingen, zonder de kwaliteit uit het  
oog te verliezen. De productie van lichtere 
verpakkingen vraagt immers minder 
grondstoffen en energie. Bovendien beperkt 
het lagere gewicht onze CO2-uitstoot tijdens 
transport. Om onze verpakkingen steeds 
lichter te kunnen maken, werken we nauw 
samen met onze leveranciers.

Halve liter petfles duikt onder de 20 gram
Het gewicht van onze verpakkingen 
reduceren, is een voortdurende uitdaging. 
We moeten dan ook met alle aspecten 
rekening houden: kwaliteit, stevigheid, 
ontwerp maar ook de gebruiksvriendelijkheid. 
Vandaag weegt een 500 ml petfles 21,7 gram. 
In 2012 testen we een nieuwe halve liter  
petfles van 19,9 gram bij consumenten.  
Die lichtere fles kan een besparing van  
1.166 ton CO2 opleveren.

mEER DOEN mET mINDER 

fOCuS Op DE HELE WAARDEKETEN

Coca-Cola biedt een ruime keuze aan 
verpakkingen. Die beschermen niet alleen de 
kwaliteit van onze dranken, maar maken ook 
transport en verkoop mogelijk. En ze laten 
ons toe om consumenten te informeren. 

Gebruikte verpakkingen ziet Coca-Cola niet 
als afval, maar als een waardevolle bron 
voor hergebruik. 

Binnen onze bedrijfsmuren vertegenwoor-
digen verpakkingen slechts een klein 
aandeel van onze CO2-voetafdruk, maar  
als we de hele waardeketen in rekening 
brengen, zijn ze goed voor 48%. Om het 
verschil te blijven maken, richten we ons 
vandaag dan ook op de volledige levensloop 
van onze verpakkingen: van ontwerp tot 
recyclage. 

“Wat zijn de engagementen van  
Coca-Cola op het gebied van 
duurzame verpakking en recyclage?”

“ Wij willen de norm zetten op het vlak 
van duurzame verpakkingen, onze 
activiteiten afvalvrij maken en meer 
verpakkingen recycleren dan we 
gebruiken.”

V/

A/



7.340 ton
CO2 bespaarden onze productie-  
en distributievestigingen in 2011, 

dankzij de selectieve  
inzameling en verwerking 

van onze afvalstromen.
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Vandaag zijn er nog grenzen aan de hoeveel-
heden gerecycleerd materiaal die kunnen 
worden gebruikt voor nieuwe verpakkingen.  
De kwaliteit van de verpakkingen moet  
immers gegarandeerd blijven. De ingeza-
melde verpakkingen die niet geschikt zijn voor 
hergebruik in verpakkingen worden ingezet 
voor de productie van kledij, meubilair, bouw-
materiaal en andere toepassingen.

De plantBottle®-fles:  
een revolutionaire verpakking
In 2011 zette Coca-Cola een grote stap  
in zijn duurzame verpakkingsstrategie. 
Met de PlantBottle®-verpakking 
lanceerden we een 0,5 liter petfles voor 
Coca-Cola, Coca-Cola light en Coca-Cola 
Zero die tot 22,5% bestaat uit plantaardig 
materiaal (suikerriet). Bovendien 
bevat elke PlantBottle®-fles ook 25% 
gerecycleerde pet en is elke fles 100% 
recycleerbaar. Deze fles oogt en voelt 
hetzelfde, en biedt dezelfde kwaliteit als 
een normale petfles, maar betekent een 
grote stap in de richting van een kleinere 
ecologische voetafdruk.

Onze plantBottle®-fles blijft groeien 
Dit jaar breiden we ons aanbod aan 
PlantBottle®-flessen verder uit. Ook de 
Coca-Cola, Coca-Cola light en Coca-Cola 
Zero-petflessen van 375 ml en 250 ml 
krijgen de vernieuwende verpakking.  
Zo besparen we nog eens 955 ton C02. 
Bovendien sloeg Coca-Cola de handen 
in elkaar met drie toonaangevende 
biotechnologische bedrijven. Coca-Cola 
streeft ernaar om tegen 2020 enkel nog 
petflessen op de markt te brengen die 
PlantBottle®-materiaal en gerecycleerde 
pet bevatten.

Om duurzame verpakkingen te ontwikkelen, 
zorgen we ervoor dat een deel van onze 
grondstoffen afkomstig is van hernieuwbare 
bronnen. Ook hiervoor is een nauwe samen-
werking met onze leveranciers essentieel. 

Sources Rosport pakt uit met  
plantaardige folie
Twee jaar geleden analyseerde Sources  
Rosport de afstanden tussen hun eigen  
vestiging en de sites van leveranciers. Op basis 
hiervan kozen ze voor een nieuwe producent 
van plastic folie, op slechts 50 kilometer van 
hun vestiging. Deze nieuwe verpakkingsfilm 
voor multipacks bestaat voor meer dan 50%  
uit duurzaam geteeld suikerriet. 

GERECyCLEERDE mATERIALEN WORDEN  
OpNIEuW INGEZET IN NIEuWE 
VERpAKKINGEN

60%

56% 50%
tot

25%

HERGEBRuIK VAN GRONDSTOffEN 

Gerecycleerd glas
Gerecycleerd staal

Gerecycleerd alu
Gerecycleerde pet

VOORRANG AAN HERNIEuWBARE 
GRONDSTOffEN

   Lees er alles over op —  
www.cocacolabelgium.be/milieu/
duurzameverpakking

Cooler Services onderhoudt, ontmantelt en 
recycleert de koeltoestellen van Coca-Cola. 
Van de verschillende afvalstromen die ze 
ophaalden in 2011, recycleerde en herge-
bruikte het team minimaal 98%. Een stijging 
van maar liefst 15% ten opzichte van 2009.

DImITRI STRyBOS
Beleidsmedewerker AEEA (OVAm)

“Het Cooler Services 
team van Coca-Cola nam 
verschillende maatregelen 
om aan de aanvaardings-
plicht voor afgedankte 
elektrische en elektroni-
sche apparaten te voldoen. 

Zo realiseren ze een maximale selec-
tieve inzameling en voldoen ze aan alle 
inzamel- en recyclageverplichtingen die de 
gewestelijke milieuwetgeving oplegt.” 

STImuLEREN Om TE RECyCLEREN

Een collectieve inspanning
We streven ernaar om meer verpakkingen te 
recycleren dan we gebruiken. We zullen dit 
doen door ervoor te zorgen dat de hoeveel-
heid materiaal die wordt ingezameld via  
het nationale inzamelingsprogramma van  
FostPlus, samen met de hoeveelheid ma-
teriaal die wordt ingezameld en opnieuw 
verwerkt via Coca-Cola-initiatieven, groter  
is dan de hoeveelheid verpakkingen die  
wij gebruiken.

Via onze merken blijven we mensen inspire-
ren om vaker te recycleren. Dat kunnen we 
echter niet alleen. Van verpakkingsleveran-
ciers tot lokale overheden, van klanten tot 
consumenten: we moeten samenwerken om 
oplossingen te vinden. Zero afval moet een 
gezamenlijk doel voor ons allemaal zijn.

Gerichte recyclageacties 
België is een Europese koploper op het vlak 
van recyclage. Zowat 91,7% van onze huis-
houdelijke verpakkingen worden vandaag al 
gerecycleerd. Om dat recyclagepercentage 
verder te verbeteren focust Coca-Cola op 
consumenten die onderweg zijn. 

Op festivals zijn we hoofdzakelijk aanwezig 
met petflesjes, om de kwaliteit van onze 
dranken te garanderen. Hier doen we al vele 
jaren inspanningen om de muziekliefhebbers 
selectief te laten inzamelen en het belang van 
recyclage in de kijker te zetten. Dat doen we 
onder meer met inzamelzakken waarmee 
festivalgangers hun lege verpakkingen kun-
nen terugbrengen naar de inzamelpunten. 
Voor hun inspanningen belonen wij ze met 
drankbonnen of t-shirts en petten gemaakt uit 
gerecycleerd materiaal. 

Ook op recreatieve locaties zoals in bioscopen, 
pretparken en op locaties onderweg zoals 
winkelcentra moedigen we de selectieve 
inzameling van onze verpakkingen aan.  
Hier pakken we uit met aantrekkelijke inzamel-
bakken. Zo plaatsten we 22 ‘twinbins’ in het 
winkelcentrum Belle-Ile in Luik. Met affiches 
en publicaties in consumentenmagazines 
overtuigen we zo veel mogelijk mensen om 
hun steentje bij te dragen. 

www.cocacolabelgium.be/milieu/duurzameverpakking
www.cocacolabelgium.be/milieu/duurzameverpakking


GEmIDDELD WATERGEBRuIK IN  
BELGISCHE pRODuCTIEVESTIGINGEN

2010 2011

913

2009

874
837

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

1.660.880 1.505.589
1.472.958

TOTAAL AfVALWATER (iN M3)

2009

867.864

2010

688.685

2011

614.359

1,2
Tegen 2020 willen we nog 
slechts 1,2 liter water per 
liter product gebruiken. 74%

vermindering van het 
watergebruik in 

Chaudfontaine over de 
laatste zes jaar.
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JAN BuRGER
Supplier QESH & Commercialisation 
Support manager

“Uit een studie in 2009 
leerden we dat een groot 
deel van onze water-
voetafdruk gerelateerd  
is aan de teelt van 
suikerbieten. In 2010 en 
2011 voerden we daarom 
vervolgstudies uit met al 
onze Europese suikerleveranciers.  
We keken naar hun impact op de lokale 
waterkwantiteit en -kwaliteit. De Belgische 
watervoetafdruk bleek een van de laagste 
in Europa. Deze studies hebben ertoe 
bijgedragen dat we nu met onze leve- 
ranciers praten over alle aspecten van 
duurzame landbouw.”

Chaudfontaine geeft het voorbeeld
Onze waterbottelarij in Chaudfontaine 
gebruikte in de laatste drie jaar 20% 
minder water. Vandaag is er 1,66 liter 
water nodig om 1 liter water te bottelen, 
in vergelijking met nog 2,06 liter in 2009. 
We volgen het watergebruik er ‘in real time’ 
op, zodat we bij het minste lek kunnen 
ingrijpen. De ammoniakkoelinstallatie 
vervingen we door een zuiniger koel-  
systeem, waardoor we jaarlijks 5.000 m³ 
extra besparen. Daarnaast voerden we 
de efficiëntie van de flessenspoelmachine 
op, wat een bijkomende waterbesparing 
van 25.000 m³ mogelijk maakte. 

Waterbeleid

ZuIVEREN EN HERGEBRuIKEN 
Wij dragen zorg voor de ecosystemen waarin 
we actief zijn. Daarom geven onze productie- 
vestigingen 100% van hun afvalwater 
gezuiverd terug aan de natuur. In Gent en 
Chaudfontaine beschikken we over een eigen 
zuiveringsstation, in Antwerpen werken we 
samen met een extern zuiveringsstation.  
Onze vestiging in Gent slaagt er bovendien in 
om gezuiverd afvalwater te hergebruiken, 
bijvoorbeeld in koeltunnels en boilers. 
Daarmee besparen we jaarlijks 70.000 m3 
water. Goed voor 28 Olympische zwembaden.

WATERWINGEBIEDEN BESCHERmEN
Wereldwijd dragen we actief bij tot het 
duurzame beheer en de bescherming van 
waterwingebieden. Onze productievestiging 
in Chaudfontaine werkt samen met lokale 
overheden om onze thermale waterbron te 
beschermen. We hebben vervuilingsrisico’s 
zoals stookolietanks geïdentificeerd en 
helpen tussen 2008 en 2013 beschermings-
maatregelen door te voeren bij 300 wonin-
gen. Tweederde van de stookolietanks in 
kelders is intussen aangepast. Tegen medio 
2013 nemen we de rest onder handen.  
Wie in Chaudfontaine rondloopt, ziet aan 
welk huis gewerkt is dankzij de sticker 
‘Ma maison protège l’eau’. 

   Lees er alles over op —  
www.cocacolabelgium.be/milieu/water

ZuINIG OmSpRINGEN mET WATER
Om ons watergebruik te beperken, onder- 
nemen we tal van acties. We brachten ons 
watergebruik in kaart en investeerden in 
nieuwe technologieën. Ons energiemaster-
plan – dat ook een luik over waterefficiëntie 
bevat – voorziet concrete maatregelen voor 
alle productievestigingen.

DE STANDAARD IN WATEREffICIëNTIE

Water is een van de meest kostbare 
grondstoffen ter wereld. Het is ook het 
belangrijkste ingrediënt in onze producten. 
Bovendien gebruiken we het tijdens onze 
productieprocessen om te koelen, wassen en 
spoelen. We beschouwen het dan ook als 
onze plicht om een voortrekker in water-

efficiëntie te zijn. Het is ons engagement om 
ons watergebruik te verminderen, het water 
uit onze productieprocessen te recycleren en 
onze waterbronnen te beschermen. 
Daarnaast werken we samen met partners 
om waterefficiëntie te verbeteren in de hele 
waardeketen. 

“Wat wil Coca-Cola bereiken 
op het vlak van duurzaam en 
efficiënt watergebruik?”

“ Wij willen de norm zetten op het 
vlak van efficiënt watergebruik, 
op een duurzame manier 
omspringen met water in onze 
activiteiten en de impact van 
water in de gehele waardeketen 
verminderen.”

V/

A/

www.cocacolabelgium.be/milieu/water


EVOLuTIE mARKETINGuITGAVEN

2001

2006

2011

63%

35%

37% 31%

35%

22% 10%       3% 3%

9%         10%          8%      3%

8%       11%            5%   8%

  Gesuikerde frisdranken
  Light/Zero-dranken

  Sportdranken
  Sappen / Fruitdranken

  Natuurlijk mineraalwater
  IJsthee / Energiedranken

5
nieuwe product- en 

verpakkingsinnovaties 
in 2011.

53,3%
van ons verkoopvolume in België en 

Luxemburg bestaat uit kleinere 
verpakkingen, van blikjes  
van 0,15 liter tot petflesjes  

van 0,50 liter.

Tussen 2001 en 2010 
hebben we onze 
calorievoetafdruk  
verminderd met 

16,3%
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Drankenportfolio
KWALITEIT CENTRAAL
Als wereldwijde speler in de drankensector 
stelt Coca-Cola alles in het werk om kwaliteit 
en voedselveiligheid te garanderen. En we 
leggen de lat hoog voor onszelf. Zowel onze 
ingrediënten als onze werkwijzen voldoen 
aan de strengste normen. En die hanteren wij 
van productie over botteling tot distributie. 

KORE
Om die hoge standaarden aan te houden, 
voldoen al onze vestigingen ter wereld aan 
de strenge Coca-Cola Operating Require-
ments (KORE) waarin alle vereisten op het 
vlak van kwaliteit, voedselveiligheid, milieu 
en gezondheid & veiligheid voor de 
medewerkers zijn gebundeld. 

ISO
Bovendien voldoen onze productie- 
vestigingen in België – Antwerpen, Gent en 
Chaudfontaine – aan alle vereiste standaard-
normen voor kwaliteit (ISO9001), milieu 
(ISO14001), veiligheid (OHSAS18001) en 
voedselveiligheid (ISO22000 en PAS220). 

Dit jaar behaalde onze vestiging in 
Chaudfontaine ook het ISO50001-certificaat 
voor efficiënt energiebeheer. 

Dergelijk internationaal en geïntegreerd 
kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat wij 
een toonbeeld van consistentie en 
betrouwbaarheid kunnen zijn voor onze 
consumenten. 

INNOVATIE ALS RODE DRAAD
Om aan de voortdurend evoluerende 
wensen en verwachtingen van consumenten 
te voldoen, staat innovatie centraal in al  
onze activiteiten. Daarom blijven wij onze 
producten, verpakkingen, koeltoestellen  
en marketingmethodes onophoudelijk 
vernieuwen. Ons innovatiecentrum in Brussel 
is een van de vijf wereldwijde Coca-Cola  
innovatiecentra. Tussen 2000 en 2011  
vervijfvoudigde de personeelsbezetting van 
30 naar 170 gespecialiseerde medewerkers, 
actief in productontwikkeling, ontwikkeling 
van verkoopapparatuur, milieu- en 
kwaliteitscontrole.

“Hoe stemt Coca-Cola haar  
drankenportfolio af op het belang  
van een gezonde levensstijl?”

“We breiden ons productaanbod 
voortdurend uit. Daarnaast versnellen  
we de groei van light- en zero-dranken 
en vergroten we de keuze aan kleinere 
verpakkingsformaten. Bovendien gaan  
we dankzij de zoetstof afkomstig van stevia 
de suikerinhoud van een aantal dranken 
met 30% verminderen.”

V/

A/

KEuZE STImuLEREN

Voor elk moment van de dag en voor elke 
levensstijl heeft Coca-Cola een drankje.  
We bieden consumenten een brede waaier 
aan producten die voldoen aan de strengste 
kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Onze dranken passen in een evenwichtige 
levensstijl, maar wij erkennen de bezorgd-

heid over suiker. Daarom willen wij het aanbod 
van dranken met weinig of geen calorieën 
sneller laten groeien. Tussen 2001 en 2010  
hebben we de calorievoetafdruk reeds met 
16,3% verminderd. Tegen 2020 streven we 
ernaar het gemiddelde caloriegehalte van ons 
totale volume bruisende dranken met een 
extra 10% te verminderen.



VERKOOp SuIKERVRIJE DRANKEN

2001

2006

2011

68%

53%

50 % 29 %

27%

23%

2% 6%   11%

    2% 7% 1%

2% 4% 14%             1%

  Gesuikerde frisdranken
  Light/Zero-dranken

  Sportdranken
  Sappen / Fruitdranken

  Natuurlijk mineraalwater
  IJsthee / Energiedranken

van het verkoopvolume 
gerealiseerd in de 

suikervrije categorie.

42,6%
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Stevia-extract: al het lekkere van 
zoetheid, zonder extra calorieën
Op 14 november 2011 gaf de Europese Unie 
groen licht voor het gebruik van steviolglyco-
siden, afkomstig van stevia, als zoetstof.  
Deze zoetstof is gemaakt van de bladeren 
van de steviaplant, oorspronkelijk afkomstig 
uit Paraguay.  
De bladeren vormen een unieke bron van 
intense, natuurlijke zoetstoffen. Coca-Cola 
gebruikt het vandaag als aanvulling op het 
bestaande assortiment aan zoetstoffen.  
Wij ontwikkelen er producten mee die 30% 

minder suiker en calorieën 
bevatten, maar toch 
dezelfde unieke smaak 
behouden. Tegelijkertijd 
informeren we uitgebreid 
onze medewerkers, klanten 
en consumenten over deze 
nieuwe zoetstof.

Nestea is een van de dranken die 
we aanzoeten met stevia-extract, 
waardoor het suikergehalte met 
30% daalt tov de meeste ijsthees.

minder suiker dankzij zoetstof 
afkomstig van stevia

Via onderzoek en innovatie willen wij de 
samenstelling van een aantal van onze 
dranken herformuleren. Het is onze ambitie 
om de suikerinhoud van deze dranken met 
30% te verminderen, uiteraard zonder aan 
smaak in te boeten. 

3

Een streepje geschiedenis
• Eeuwen geleden: Inheemse volkeren 

uit Paraguay ontdekken de plant ‘stevia 
rebaudiana’. Ze gebruiken de bladeren 
om hun dranken aan te zoeten.

• Tegen 1800: Stevia wordt in heel 
Zuid-Amerika geconsumeerd. 

• 1931: Twee Franse scheikundigen isole-
ren de bestanddelen (steviolglycosiden) 
die stevia haar zoete smaak geven.

• 1977: Japan begint stevia te gebruiken 
als zoetstof in voedingsmiddelen  
en dranken.

• 2008: De autoriteiten voor voedsel-
veiligheid in de Verenigde Staten 
bepalen dat een zuiver stevia-extract 
veilig is voor gebruik in voedingsmid-
delen en dranken.

• 2009: Frankrijk keurt het gebruik van 
Rebaudioside A, stevia-extract, als 
zoetsfof in voedingsmiddelen en 
dranken goed.

• 2011: De Europese Unie geeft groen 
licht voor het gebruik van stevia-extrac-
ten (steviolglycosiden) in voedingsmid-
delen en dranken.

-30%
In 2012 brengen wij in België en 

Luxemburg nieuwe dranken op de 
markt welke, in combinatie met 
suiker, gezoet zijn met stevia-

extract en tot 30% minder 
suiker en calorieën 

bevatten.

200x
zoeter dan suiker. Zo intens is 

onze suikervervanger op 
basis van stevia-extract. 

En dat zonder 
calorieën!

    Lees meer over ons drankenportfolio op  —  
www.cocacolabelgium.be/merken 

Versnelde groei van 
light- en zero-dranken

Tegen 2014 willen wij onze light- en zero- 
dranken 2,5 keer sneller laten groeien dan 
onze suikerhoudende dranken. Daarom 
investeren wij volop in  
light- en zero- 
varianten, zowel  
wat betreft  
marketing als  
zichtbaarheid  
in de winkels.

1

2 meer keuze uit kleine 
verpakkingen

ONZE ENGAGEmENTEN

Over de hele wereld vertellen consumenten 
ons dat ze hun eigen keuzes willen maken, 
onder meer om te waken over hun gezond-
heid. Dat hebben wij goed begrepen. 
Daarom brengt Coca-Cola een zo breed 
mogelijke portfolio op de markt. Wij formu- 
leerden drie concrete engagementen om 
ervoor te zorgen dat onze dranken nog meer 
aansluiten op de wensen en verwachtingen 
van moderne consumenten.

De consumenten van vandaag zijn meer en 
meer buitenshuis. Onze producten doen dan 
ook steeds vaker dienst als dorstlesser voor 
onderweg. Hierdoor stijgt de vraag naar 
kleinere verpakkingen. Zo kunnen consu-
menten immers de portie kiezen die het best 

bij hun behoefte past en controleren ze hun 
calorie-inname. Daarom introduceren wij in 
2012 de 375 ml petfles.

www.cocacolabelgium.be/merken


drankautomaten in  
België en Luxemburg zijn vandaag 

voorzien van de  
GDA voor energie.

1.306

98%
 van onze verpakkingen verstrekt 

duidelijke GDA-informatie*.
GdA: Guideline daily Amounts  
(dagelijkse Voedingsrichtlijn)
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HELDERE INfORmATIE,  
VERANTWOORDE KEuZES
Consumenten hebben recht op volledige en 
duidelijke informatie over de ingrediënten en 
de voedingswaarden van onze producten. 
Daarom vermeldt Coca-Cola op 98% van 
haar verpakkingen, met uitzondering van 
water, de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA). 
Hierdoor krijgt de consument een snel inzicht 
in hoeveel calorieën, vetten, verzadigde 
vetten, suikers en zout een portie bevat. 

Sinds vorig jaar voorzien wij ook onze 
drankautomaten van GDA-informatie.  
Naast de prijsvermelding vinden gebruikers 
informatie over het caloriegehalte van de 
dranken. 

GEZOND VERSTAND IN VERKOOp  
EN mARKETING
Wij waken erover dat we onze producten op 
een verantwoorde manier op de markt 
brengen. Zo voert Coca-Cola al meer dan  
50 jaar geen campagnes rechtstreeks gericht 
op kinderen jonger dan twaalf jaar. Dat geldt 
zowel voor radio- en tv-reclame, printcam-
pagnes als online. 

Ons engagement op het vlak van marketing 
geldt wereldwijd en gaat een stap verder 
dan de bestaande voorschriften. Dat bewijst 
onze richtlijn voor het adverteren in 
tv-programma’s. Als meer dan 50% van de 
kijkers jonger is dan twaalf jaar, kopen wij 
geen media in. Tegen eind 2012 willen wij dit 
cijfer aanscherpen tot 35% van de kijkers.

Binnen de schoolmuren passen we een 
eigen gedragscode toe sinds 2002.
• In basisscholen bieden we alleen fruitsap, 

mineraalwater en halfvolle melk aan. Onze 
automaten dragen geen merkvermelding. 

• Middelbare scholieren bieden we bredere 
variatie, met de nadruk op keuze en 
afwisseling. We promoten alleen fruitsap 
en mineraalwater. De school is vrij om te 
beslissen of ze ook sport- of frisdranken 
aanbiedt. 

Actieve & Gezonde Levensstijl

EVENWICHT STImuLEREN 

Coca-Cola wil een evenwichtige levensstijl 
aanmoedigen. Om consumenten te helpen 
hun calorie-inname en energiebalans te 
controleren, zorgen wij voor transparante 
informatie over onze producten. Coca-Cola 
gaat ook verantwoordelijk om met haar 

“Hoe helpt Coca-Cola haar 
consumenten om hun  
calorie-inname te controleren  
en een gebalanceerde levensstijl  
te bereiken?”

“ Wij moedigen een actieve en gezonde 
levensstijl aan door fysieke activiteiten 
en voedingsinformatieprogramma’s 
te promoten. Daarnaast informeren 
wij consumenten over de 
voedingswaarde van onze dranken, 
zodat zij een geïnformeerde keuze 
kunnen maken die past binnen een 
gezonde levensstijl.”

V/

A/

marketingactiviteiten naar kinderen toe. 
Daarnaast stimuleren wij een actieve en 
gezonde levensstijl door sportieve activiteiten 
te promoten en het belang van een 
evenwichtige voeding aan te tonen.



secundaire scholen namen 
deel aan de eerste editie 

van mission Olympic in 
België.

116
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En … Street Action!
Openbare pleintjes in een stad zijn 
geweldige sportterreinen. Onder de noemer 
Street Action organiseert Buurtsport er 
activiteiten. Voetbal, basketbal, frisbee, 
rugby, tennis … Alles kan, zolang het maar 
jongeren uit aandachtswijken aanzet om 
meer te sporten en te bewegen. Bovendien 
leren de jongens en meisjes spelenderwijs 
verantwoordelijkheid opnemen en delen. 

Hoofddoelstelling is een breed buurtsport-
aanbod, voor en door jongeren (12-18 jaar). 
De expertise van zowel de lokale sportdienst 
als van een maatschappelijke partner –  
zoals jeugdwerking en de integratiedienst – 
dienen als inspiratiebron. Bedoeling is om 
proefondervindelijk te ontdekken wat de 
succesfactoren zijn waardoor jongeren zich 
via sport goed kunnen voelen. 

Stuwende motor achter dit boeiende project 
is het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB). Samen met onder meer 
onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel 
en het vormingsteam van het stadslabo JES 
ondersteunen ze de lokale verantwoordelij-
ken. Ze doen dat onder meer onder de vorm 
van een gezamenlijke communicatie, 
kennisuitwisseling en gerichte trainingen. 
Ook Coca-Cola zet haar schouders onder dit 
project. Zo willen we samen een dynamische 
sociale evolutie stimuleren in specifieke 
achterstandswijken. 

In het voorjaar van 2012 starten acht lokale 
projecten met een looptijd van twee jaar. 
Vijftien nieuwe gemeenten kunnen instappen 
in de periode 2012-2013.

piet Van der Sypt
medewerker  
sportparticipatie -  
projectcoördinator  
Street Action

    Ontdek meer inspanningen voor het 
promoten van een actieve en gezonde 
levensstijl op   —  
www.cocacolabelgium.be/gezondheid

KIm GEVAERT
meter van mission Olympic & 
Olympische athlete

“Jongeren aan het 
sporten krijgen, is een 
missie waar ik me 
graag achter schaar. 
Het feit dat de jongeren 
samen met hun 
vriendjes kunnen 
kennismaken met een 

olympische sport in een groots spektakel, 
terwijl ze ook nog eens uitstekend 
begeleid worden door sportmonitoren, 
geldt als een extra stimulans.”

pROmOTEN VAN ACTIEVE EN  
GEZONDE LEVENSSTIJL
Zowel binnen als buiten onze bedrijfsmuren 
promoten wij een actieve en gezonde 
levensstijl. Daarom ondersteunen wij een 
brede waaier aan sportieve projecten in de 
gemeenschappen waarin wij actief zijn.  
Zo kunnen Special Olympics, het Jeugd-
sportfonds Camille Paulus, de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond en sportfederaties 
Bloso en Adeps op onze ondersteuning 
rekenen.

Behalve lokale evenementen sponsort 
Coca-Cola ook wereldwijde sportmanifes-
taties zoals voetbalkampioenschappen en  
de Olympische Spelen, het belangrijkste 
sportevenement ter wereld.

BELGISCHE SCHOLIEREN LOpEN WARm VOOR mISSION OLympIC

In 2011 organiseerde Coca-Cola voor het eerst Mission Olympic in het Brusselse Koning 
Boudewijnstadion. Tijdens dit sportevenement leefden meer dan 11.000 scholieren tussen 
twaalf en veertien jaar zich vier dagen lang uit. Onder begeleiding van professionele 
sportinstructeurs konden ze meer dan 30 verschillende sporten uitproberen en aan 20 
sportanimaties deelnemen.  
 
Met dit initiatief wil Coca-Cola jongeren laten kennismaken met uiteenlopende sporttakken 
en hen warm maken voor de Olympische gedachte. In mei 2012 organiseerden we de 
tweede editie van Mission Olympic waaraan meer dan 9.000 leerlingen deelnamen.  
Dit jaar was er ook een speciale editie in de scholen zelf waarbij meer dan 13.000 
leerlingen konden proeven van twee olympische sporten: taekwondo en schermen.

www.cocacolabelgium.be/gezondheid


SABINE EVERAET
Eerste vrouwelijke CIO van het jaar, CCS

“Had je me twintig jaar 
geleden gevraagd wat ik 
wilde worden, dan zou 
CIO wellicht het laatste 
geweest zijn waaraan ik 
zou denken. Ik heb altijd 
gedaan wat ik graag 
deed, dat helpt in een 

carrière. Telkens kreeg ik na verloop van 
tijd de vraag of ik er iets wilde bijnemen, 
en zo ben ik uiteindelijk in de functie van 
CIO gerold.” 

VERHOuDING VROuW/mAN

CCS

51,1%

48,9%

CCE

84,1%

15,9%

Vrouw Man

Onze inspanningen op het 
vlak van veiligheid werpen 

vruchten af: de afgelopen 3 jaar 
daalde het aantal ongevallen met 

verlet in onze productie- en 
distributievestigingen met 

67%

Tegen 2014  
streven we naar 

37%
vrouwen in de verkoop- en 
ondersteunende functies,  
en naar 45% tegen 2020. 
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Dynamische werkomgeving 
Coca-Cola maakt werk van diversiteit. We 
bouwen aan een medewerkersbestand dat 
een afspiegeling is van de samenleving, met 
als speerpunt een evenwichtige man-vrouw-
verhouding. Onze Benelux-diversiteitscouncil 
formuleert daarover voortdurend nieuwe 
ideeën. Tegelijk besteden we aandacht aan 
de verschillende denkstijlen bij onze 
medewerkers. Zo organiseerden we een 
training waarmee collega’s met verschillende 
profielen en stijlen beter leren samenwerken. 

Werken in verandering blijft belangrijk.  
We streven ernaar zo efficiënt mogelijk te 
werken, waardoor we ook van medewerkers 
regelmatig verandering vragen. Daarover 
willen we open communiceren en optimale 
ondersteuning bieden. 

Talent aantrekken 
Via onze aanwervingsprocedures willen we 
een brede verscheidenheid aan kandidaten 
de kans bieden om hun talenten te tonen. 
Daarom lanceerden we in 2011 de rekrute-
ringscampagne ‘Thirst’. De ‘dorst’ om 
grenzen te verleggen is immers een 
eigenschap van al onze medewerkers. 

Werkomgeving

EEN DIVERSE EN INCLuSIEVE CuLTuuR

Bij elke vacature streven we ernaar dat zowel 
in het interviewpanel als in de lijst van 
kandidaten vrouwen vertegenwoordigd zijn.

Opleidingen voor iedereen
Leren bij Coca-Cola gebeurt in een 70-20-10 
verhouding: medewerkers leren 70% uit hun 
jobervaringen, 20% uit coaching en 10% uit 
leerprogramma’s. Zo introduceerde CCE de 
Commercial Academy, waar collega’s van 
marketing, customer management en field 
sales hun vaardigheden kunnen aanscherpen. 
Begin 2012 lanceerde CCS de Health & 
Well-Being Academy. Dit pakket biedt onze 
medewerkers antwoorden op vragen over 
gezondheid en welzijn. 

Alle schouders onder betrokkenheid
Open dialoog, eerlijkheid en respect zijn 
cruciaal voor een inclusieve werkomgeving. 
Onze filosofie van ‘Connect. Grow. Win.’ 
verhoogt de verbondenheid met onze 
medewerkers. Die betrokkenheid meten we 
tweejaarlijks in een medewerkersonderzoek. 
De resultaten van de enquête uit 2011 vertalen 
zich vandaag in concrete verbeteringen. 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Gezondheid en veiligheid 
zijn basisvoorwaarden, 
dus we blijven de lat 
hoger leggen. Met de 
Safety First-campagne
willen we van veiligheid

een tweede natuur maken bij onze 
collega’s in productievestigingen, 
distributiecentra en Cooler Services.  
De campagne omvat twaalf thema’s die 
besproken worden tijdens meetings. 
Naderhand verschijnen ze op affiches in 
onze vestigingen. Daarnaast ontvangen 
de medewerkers themakaarten met 
praktische tips. 

  Lees meer over onze inspanningen en 
verwezenlijkingen op  —  
www.cocacolabelgium.be/werken

ONZE WERKOmGEVING ALS  
SLEuTEL NAAR SuCCES 
 
Het succes van ons bedrijf schuilt in onze 
medewerkers, hun dagelijkse gedrevenheid 
en inzet. We willen er dan ook voor zorgen dat 
zij hun uiteenlopende jobs kunnen uitvoeren in 
een veilige en gezonde omgeving. Via open 
communicatie maken we werk van een actieve 
en positieve bedrijfscultuur, waarin iedereen 
zich thuis voelt en zijn of haar capaciteiten 
optimaal kan benutten. We streven naar een 
medewerkersbestand dat even divers is als de 
klanten die we bedienen en de maatschappij 
waarin we actief zijn. 

“Hoe creëert Coca-Cola een 
werkomgeving waarin medewerkers 
zich goed voelen?”

“Wij trekken getalenteerde en diverse 
medewerkers aan en bieden hen 
opleidingsmogelijkheden en kansen. 
Tegelijk zorgen we voor een veilige en 
gezonde werkomgeving. Zo bouwen 
we aan een winnende en inclusieve 
werkomgeving.”

V/

A/

www.cocacolabelgium.be/werken


900
werkuren besteed  

aan vrijwilligerswerk 
in 2011.

110,000
Lorius del tonosisu si deli n to nto aos 

equo dolupde ono sisu si del intos  
viat Lorius del tonosisu.

1%
van de jaarlijkse winst voor belasting 

wil CCE tegen 2014 investeren  
in goede doelen en 

gemeenschapsprojecten.

32  33

Gemeenschap
Een hart voor kinderen
Sinds 2010 betalen niet-scholieren vijf euro 
inkomgeld in ons European Visitors Center. 
Het ingezamelde bedrag ging in 2011 naar 
drie gemeenschapsprojecten: Villa Pardoes, 
Villa Indigo en awel (voormalig Kinder- en 
Jongerentelefoon). Elke organisatie kreeg  
een cheque ter waarde van 2.500 euro 
overhandigd.

  meer info?   —  www.villapardoes.nl  
www.maisonderepit.be - www.awel.be

fietsen tegen kanker
Zowel Gentse als Antwerpse medewerkers van 
Coca-Cola streden in 2011 met de pedalen 
tegen kanker. Dertien sportievelingen uit 
Antwerpen fietsten mee in de 1.000 kilometer 
van Kom op tegen Kanker. Met de steun van 
hun collega’s zamelden ze 15.000 euro in. Ook 
in Gent werd gefietst. Per overbrugde kilometer 
ging er een euro naar het Kinderkankerfonds. 
De Gentse burgemeester, Daniël Termont, 
kwam zelf de laatste kilometer fietsen en 
overhandigde een totaalbedrag van 5.000 euro.

Gezamenlijke inspanningen  
voor SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen behartigt wereldwijd 
de belangen en rechten van wees- en 
kwetsbare kinderen. Om deze 
organisatie een hart onder de riem te 
steken, hebben we in 2011 verschillende 
acties op touw gezet: 

• 23.000 euro leverde onze 
recyclageactie tijdens festival Rock 
Werchter op, 

• 1.300 euro bracht een tombola tijdens 
de Coca-Cola Duurzaamheidsweek op,

• 35.000 euro leverde onze kerstactie op. 

Hiermee steunt SOS Kinderdorpen een 
waterproject in Togo en het Simbahuis in 
België, een opvang- en 
begeleidingsproject voor families in 
kwetsbare situaties. 

Actieve betrokkenheid
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de 
lokale gemeenschappen waarin wij actief 
zijn, is de actieve betrokkenheid van onze 
medewerkers onmisbaar. In 2011 gaven 251 
medewerkers, of 10% van onze medewerkers 
in België en Luxemburg, bloed aan het Rode 
Kruis. Deze individuele inspanningen blijven 
we volop aanmoedigen.

  Wij hebben samen onze schouders gezet 
onder nog andere acties. Lees er meer over op   
—  www.cocacolabelgium.be/gemeenschap

DOROTHéE pEREIRA
Verantwoordelijke van Villa Indigo

“Ik wil het hele team van 
Coca-Cola bedanken voor 
de steun. Dankzij hun 
giften kunnen we onze 
structuur verbeteren, met 
het oog op een nog groter 

welzijn voor onze gasten. Het speelgoed 
dat de medewerkers van Coca-Cola 
inzamelden, is met open armen ontvangen 
door de kinderen van Villa Indigo.” 

“Hoe levert Coca-Cola een positieve 
bijdrage aan de gemeenschappen 
waarin zij actief is?”

“ Door samen te werken met lokale 
partners, gemeenschapsprojecten 
te ondersteunen en de actieve 
betrokkenheid van onze 
medewerkers te stimuleren.”

V/

A/

ACTIEf BIJDRAGEN AAN DE GEmEENSCHAp

Coca-Cola wordt lokaal geproduceerd en 
gemaakt door lokale mensen. Als bedrijf 
willen we dan ook een positief verschil maken, 
overal waar wij onze dranken produceren en 
verkopen. Doorheen de jaren hebben we 
sterke relaties opgebouwd met de gemeen-
schappen waarin we actief zijn. Vanuit die 

verbondenheid willen wij een stap verder 
gaan dan enkel investeren in gemeenschaps-
projecten. Wij willen ook samenwerken met 
lokale partners en zelf de handen uit de 
mouwen steken. Daarom ondersteunen wij 
volop het actieve vrijwilligerswerk van onze 
medewerkers.

www.villapardoes.nl
www.maisonderepit.be
www.awel.be
www.cocacolabelgium.be/gemeenschap
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Hoe kan een drankje bijdragen aan 
een duurzamere toekomst?

Dankzij een duidelijk duurzaamheidsplan  
dat ons zal helpen vandaag te leveren en  
te inspireren voor morgen.

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

Coca-Cola gaat de 
dialoog aan.

We houden u graag op  
de hoogte via onze blog

(blog.cocacolabelgium.be)
en via Twitter  

(@CocaColaCo).

www.cocacolabelgium.be
www.cocacolaluxembourg.lu
www.ccesustainabilityplan.com
blog.cocacolabelgium.be
http://twitter.com/#!/COCACOLACO
http://twitter.com/#!/COCACOLACO


prestaties  
per jaar

III IV

2007 2008 2009 2010 2011

 Energie & Klimaatbescherming

Energie (MJ / liter) 0,54 0,51 0,50 0,48 0,43

Totaal energiegebruik (kWh) 134.426.406 127.649.410 120.763.349 110.706.479 118.990.000

Energy Management System 
(% van koelers en automaten)

8,1% 14,9% 18% 28,8% 37,5%

Bedrijfsvoetafdruk (ton CO2-emissies) 106.000 121.000 112.000 106.707 91.928

Duurzame Verpakking & Recyclage

Productieafvalratio (g / liter product) 13,6 12,2 14,3 13,2 14,6

Recyclagepercentage per site

• Antwerpen 100% 100% 100% 100% 100%

• Gent 100% 100% 100% 100% 100%

• Chaudfontaine 96% 99% 100% 100% 100%

Verpakkingen

- Hervulbaar 22% 27% 31% 29% 28%

- Recycleerbaar 78% 73% 69% 71% 72%

Waterbeleid

Watergebruik ratio (per liter product) 2,22 1,99 1,90 1,76 1,63

Totaal watergebruik (m3) 1.981.773 1.805.872 1.660.880 1.472.958 1.505.589

Afvalwater (m3) 1.112.706 1.006.889 867.864 688.685 614.359

Productie-eenheden met 
waterzuiveringvoorziening

100% 100% 100% 100% 100%

2007 2008 2009 2010 2011

Drankenportfolio

Aantal merken 14 14 17 17 17

Verkoopvolume (mio RTD liter) 896.000.000 898.000.000 907.000.000 913.000.000 910.000.000

Consumentencontacten 18.954 18.503 14.144 11.225 13.644

Actieve & Gezonde Levensstijl

Dagelijkse Voedingsrichtlijn (% voldaan) 63% 90% 94% 97% 98%

Suikervrije dranken  (% verkoopvolume) 39,5% 40,4% 40,9% 41,9% 42,6%

Kleinverpakkingen ≤ 50 cl  
 (% verkoopvolume)

49,9% 50,5% 52,0% 52,2% 53,3%

Sportsponsoring (50% jeugdwerking) N/A 800.000 780.000 780.000 795.000

Werkomgeving

Aantal werknemers (CCE+CCS) 2.912 2.976 2.940 2.866 2.777

Percentage werknemers  
per geslacht (CCE+CCS)

• man 78% 80% 81% 80% 80%

• vrouw 22% 20% 19% 20% 20%

Aantal nationaliteiten 
Hoofdkantoor Anderlecht

28 30 27 31 29

FG - aantal ongevallen met werkverlet 
van min. 1 dag/100 medewerkers

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

EG - aantal verloren dagen/ 
100 medewerkers

120 111 53 43 45

Gemeenschap

Aantal bezoekers  
European Visitors Center

20458 20920 19510 21779 24.355

Coca-Cola & Cliniclowns*/ SOS 
Kinderdorpen actie** - financiële steun

N/A € 50.136 € 62.500 € 56.300 € 59.300

* tot 2011    ** vanaf 2011
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