Duurzaamheidsverslag 2018
De duurzame schakel tussen de telers en onze klanten

Over het duurzaamheidsverslag

BEDRIJFSPASPOORT
Nicolaï Fruit werd in januari 1994
opgericht door Peter Nicolaï, die
reeds een tiental jaren actief was in
de fruitsector. Onze kernactiviteit is de
handel in vers fruit en verse groenten,
in de eerste plaats uit onze eigen regio’s
Haspengouw en Hageland.
De dagelijkse leiding is in handen van
afgevaardigd bestuurder Peter Nicolaï.
Hij laat zich bijstaan door een Raad van
Bestuur.
Voorzitter: Elisabeth Colle
Bestuurders:
• Peter Nicolaï
• Heleen Nicolaï
• Hannah Nicolaï
• Alice Nicolaï

Elke ketting is zo sterk als haar zwakste
schakel, ... ook als het om groenten en
fruit gaat. Net daarom werkt dagelijks
een dertien koppen sterk team aan de
toekomst van Nicolaï Fruit.

AFBAKENING VAN HET
DUURZAAMHEIDSVERSLAG
Dit duurzaamheidsverslag gaat over
Nicolaï Fruit NV, met maatschappelijke
zetel te Sint-Truiden, Schurhovenveld
3124. We rapporteren over de voorbije
jaren 2014 tot 2017. Dit verslag is
opgemaakt volgens de GRI-standaarden,
niveau Core. Driejaarlijks wordt er een
update gepubliceerd.
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Meerwaarde van veld tot vork

Nicolaï Fruit handelt precies 25 jaar in
vers fruit en verse groenten. Voor ons zijn
de opbrengsten van deze aarde dus dag
in, dag uit, écht tastbaar aanwezig.

ONZE
VISIE

Om deze rol optimaal te vervullen en
de best mogelijke service te verlenen
aan klant en leverancier, geloven wij
sterk in onze kleinschalige, vlakke
bedrijfsstructuur. Voor alle nietkerntaken werken we reeds jarenlang
samen met partners die in hun sector
echte uitblinkers zijn. Deze focus op
onze eigen kerntaken laat ons toe
efficiënt en kostenbesparend te werken,
zonder kwaliteitsverlies binnen de
dienstverlening. Bovendien geven
deze blijvende partnerrelaties en de

Kwaliteit in logistiek en advies
Kwaliteit in samenwerking en inzet

Ons bedrijf streeft er dan ook naar om
met alle partners in de ketting duurzaam
om te gaan en zo samen verder te
bouwen aan een mooie toekomst.
Handel drijven betekent voor ons
bemiddelen tussen de producent
(tuinbouwer, fruitteler) en de klant
(retailer, grossist). Onze product- en
marktkennis, een ruim netwerk in vele
landen en de combinatie van ervaring met
een innovatieve mindset, laten ons toe
een schakel met meerwaarde te zijn in de
totale keten van veld tot vork.

Kwaliteit in product en smaak

Fruit en groenten zijn een geschenk van de
natuur, geteeld met passie en op het ritme van
de seizoenen. Smakelijk!

gezamenlijke visie op lange termijn, alle
tijd aan onze mensen om veel voeling te
houden met de producten, de klanten en
de leveranciers.
Dit contact is volgens mij essentieel
om na te denken over hoe we de
uitdagingen waarmee we nu en in de
toekomst worden geconfronteerd kunnen
omzetten in kansen om verder duurzaam
te ondernemen… een moeilijke maar
noodzakelijke opgave!
Fruit en groenten zijn een geschenk van
de natuur, altijd geteeld met passie en
inzet, op het ritme van de seizoenen en
wij voelen ons bevoorrecht om hiermee te
mogen ‘werken’.

ONZE
E
MISSI

Kwaliteit van fruit en groenten
komt bij ons op de eerste plaats.
Het zijn immers essentiële onderdelen van een
gezonde en evenwichtige voeding.

Een contactpunt voor de telers
Communicatie, advies en screening zijn
belangrijk zodat onze seizoensgebonden
streekproducten voldoen aan alle
veiligheidsvoorschriften en geteeld worden met
respect voor de mens, omgeving en product

Als handelaar wil Nicolaï Fruit de
transparante schakel zijn tussen
de teler en de klant.
Communicatie, informatie, kostenbeheersing,
marktgerichtheid en flexibiliteit zijn hierbij niet
weg te denken.

Johan De Gendt, CEO
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Al 25 jaar focus op kwaliteit, innovatie en service

Nicolaï Fruit werd in 1994 opgericht
door Peter Nicolaï die op dat moment
reeds meer dan 10 jaar actief was in de
fruitsector.
Het bedrijf blijft de laatste jaren sterk
groeien door een constante uitbreiding

van het assortiment en de voortdurende
focus op kwaliteit, innovatie en service.
Nicolaï Fruit werkt reeds jarenlang
samen met telers en coöperatieven over
heel België om steeds het best mogelijke
product uit te kiezen voor de klant.

Continue
groei sinds
2000

1994

Opgericht
in 1994

Export van
Belgische
appels, peren
en bessen

Premium
Quality
label
(Nicobel)

2000

2005 Groter
aandeel import om
meer retailers en
groothandelaars
te kunnen
bevoorraden

2005

Uitbreiding
aanbod fruit
en groenten
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Belgische aardappel-, groente- en fruit
SAMEN NAAR CIRCULAIRE EN
SOLIDAIRE AGROVOEDINGSKETEN groothandel en verwerkende industrie.
Binnen dit traject testen we concrete
VOOR GROENTEN EN FRUIT!
Nicolaï trad eind 2017 als één van de
pilootbedrijven toe in een leer- en
verbetertraject van FVPHouse, de
koepel van de beroepsfederaties van de

acties rond o.a.:
• preventie van voedingsafval en
voedselverlies, sluiten van de
voedingsketen door afval en
nevenstromen zo hoogwaardig mogelijk
toe te passen;

2006 IFS certificaat
higher level

2006

• sluiten waterkringloop door
hergebruik, zuivering en recyclage van
waterstromen;
• met minder maatschappelijke
ongelijkheid, ook buiten onze bedrijven
en voorbij onze grenzen;
• voor duurzamere productie- en
consumptiepatronen.

Dit project geniet van de financiële
steun van MVO Vlaanderen
(www.mvovlaanderen.be) voor
drempelverlagende initiatieven rond
maatschappelijke verantwoordelijkheid
bij bedrijven en individuele organisaties.

Uitbreiding
commercieel team

30
Gerenomeerde
internationaal
opererende
leverancier van
verse producten

2013

2014 deelname aan
MVO-sectorpaspoort
en opmaak eerste
duurzaamheidsverslag

2017

30 miljoen kg
fruit en groenten
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Nicolaï Fruit

Nicolaï Fruit staat garant voor fruit en
groenten van de hoogste kwaliteit. Onze
producten van topkwaliteit verpakken
we onder ons huismerk Nicobel om de
herkenbaarheid bij de consument te
verhogen.

Input
60% België
40% Buitenland

lid van:

300

±

miljoen
€ omzet

artikelen

5,5

Nicobel staat voor het beste fruit van
onze telers. Dit zijn gedreven vakmensen
die uiterst zorgvuldig te werk gaan
met het oog op een optimale kwaliteit,
een maximale houdbaarheid en een
aantrekkelijke presentatie van het
product.
Van bij de start van het bedrijf werd
de hoogste kwaliteit nagestreefd om
groothandelaars en supermarkten in
Engeland en Scandinavië te kunnen
beleveren. Ondertussen verdeelt Nicolaï
Fruit vers fruit en groenten over heel de
wereld en hebben we ruime ervaring met
de ontwikkeling van private labels.

28

miljoen €
toegevoegde waarde

10,6

Afzetmarkt
50% België
50% Export

Voltijdse medewerkers

50

miljoen verpakkingen
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Waardecreatie in de keten

Naast het internationale
GRI-referentiekader voor
duurzaamheidsverslaggeving
onderzoeken we ook op welke manier
we een bijdrage kunnen leveren aan
de Sustainable Development Goals
(SDG’s). Deze nieuwe duurzame
ontwikkelingsdoelen werden op 25
september 2015 door 193 staatshoofden
en regeringsleiders goedgekeurd tijdens
een speciale top van de Verenigde
Naties in New York. Ze bestrijken een
hele resem duurzaamheidsthema’s,
zoals klimaatverandering, biodiversiteit,
volksgezondheid, onderwijs en
armoedebestrijding, en zullen de
komende 15 jaar de wereldwijde
duurzaamheidsagenda bepalen. Voor
het eerst worden zowel bedrijven,
NGO’s, overheden als alle andere
maatschappelijke actoren aangesproken
om samen deze 17 doelstellingen te
bereiken. Doorheen de tekst van ons
duurzaamheidsverslag verwijzen we
naar de SDG waar wij menen een rol te
kunnen opnemen.

DE MENS CENTRAAL

Nicolaï Fruit kan rekenen op de
enthousiaste inzet van een gedreven en
deskundig team. Onze medewerkers
onderhouden nauwe contacten met zowel
de telers waar wij onze groenten en fruit
aankopen, als met de handelaars aan wie
wij onze producten verkopen.
Nicolaï wil waardigheid en gelijkheid
garanderen voor alle medewerkers
en partners, zowel in kansen,
opleidingen als veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden.

Lees meer op p 10

EEN DUURZAME RELATIE MET
TELERS EN COÖPERATIEVEN

Als familiebedrijf hecht Nicolaï belang
aan een langetermijnrelatie met onze
stakeholders. Nicolaï Fruit is al bijna
25 jaar de ideale schakel tussen de
telers enerzijds en grote importeurs,
distributeurs en supermarkten
anderzijds. Onze partners dragen
duurzaamheid hoog in het vaandel,
de telers waarmee we samenwerken
zetten volop in op duurzaamheid en
verantwoorde productie.
De VN verwacht meer samenwerking.
Technologie, het delen van kennis
en innovatie zijn heel belangrijk.
Samenwerking vormt de sleutel voor
verdere duurzame groei.

STREVEN NAAR 100%
KLANTENTEVREDENHEID

Groenten en fruit maken een belangrijk
onderdeel uit van een gezonde en
evenwichtige levensstijl.
Dankzij onze jarenlange samenwerking
met een netwerk van producenten
garanderen wij niet alleen de hoge
kwaliteit die u zoekt, maar ook de
versheid en veiligheid van ons product.
Samen staan wij elke dag klaar om de
best mogelijke service te bieden. De
eindconsument kan dan ook met een
tevreden gevoel onze groenten en fruit
kopen.

Lees meer op p 13
Lees meer op p 11
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DUURZAAM ONDERNEMEN

Nicolaï is een duurzaam en winstgevend
bedrijf. Wij streven ernaar om onze
operationele efficiëntie te verbeteren
en onze ecologische voetafdruk te
verkleinen.
Grondstoffen, energie en water duurzaam
beheren en efficiënt gebruiken is een
must. Verder willen we voedselverspilling
indijken en minder afval produceren.

LEIDER IN INNOVATIE EN
CREATIVITEIT

Een sterk bedrijf en groei steunen op een
degelijke duurzame IT-infrastructuur en
de flexibiliteit en kunde om trends op te
sporen en hiervoor oplossingen aan te
bieden. Digitalisering en automatisering
zijn topprioriteit. Innovatieve
verpakkingsmaterialen beperken het
risico op beschadiging van het fruit en
voorzien de consument van relevante
productinformatie.

Lees meer op p 16
Lees meer op p 17
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Doorgedreven selectie telers en coöperatieven
Begeleiding teelt | Advies rond: soorten & marktvraag

Receptie / kwaliteitscontrole

Stockage (kort)

Een duurzame
relatie met
telers en
coöperatieven

Uitstekende
kostenbeheersing
Leider in
innovatie en
creativiteit

Verpakken (Pakstations)

Verzending
Retail en grossist

Consument

Streven naar
100% klantentevredenheid
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De mens centraal

12
11
10
9
8
7
6
5
Nicolaï Fruit is een groeiend bedrijf
waarin veel ruimte wordt gegeven
aan eigen initiatieven. Je krijgt er de
mogelijkheid om mee te werken aan
de verdere groei van de organisatie en
om jezelf verder te ontwikkelen in een
internationaal team. Commercieel of
administratief, man of vrouw, jong of
oud, van vreemde of Belgische origine,
alle collega’s zijn evenwaardig. Onze
medewerkers kenmerken zich door
hun zelfstandigheid, productkennis,
marktervaring en creativiteit. We zoeken
steeds de beste oplossing voor uw
vraag, ook al vergt dit soms wat meer
inventiviteit.
En het is goed werken bij Nicolaï
Fruit. Sinds 2014 versterkten 5 nieuwe
collega’s ons team. Deze nieuwe
teamleden buiten beschouwing gelaten,

bedraagt de gemiddelde ancienniteit 14
jaar.
Continue bijscholing is in ons vak
onontbeerlijk. Alle medewerkers
worden dan ook zowel intern als extern
geschoold in productkennis, kwaliteit,
hygiëne en voedselsveiligheid (IFS,
HACCP). Maar ook taalopleidingen
maken deel uit van ons jaarlijks
opleidingsplan.
Ons bedrijf bevindt zich letterlijk
temidden de producent (tuinbouwer,
fruitteler) en de klant (retailer, grossist).
Om deze rol optimaal te vervullen met
de meeste meerwaarde voor klant
en leverancier, is onze kleinschalige
structuur een troef.

4
3
2
1
0

2012

2013

2014

2015

2016

vrouwen

mannen

voltijds

50+

30-50 jaar

-30

2017
deeltijds
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Een duurzame relatie met telers en coöperatieven

Nicolaï Fruit onderhoudt een direct
contact met de fruitteler, een
gespecialiseerde ambachtsman, die met
respect voor de natuurlijke omgeving
een zo goed en gezond mogelijk
product teelt. Een seizoensgebonden
streekproduct dat voldoet aan de
voedselveiligheidsvoorschriften staat
centraal.
Onze groenten en fruit zijn bij uitstek
natuurproducten.
Om een optimale kwaliteit te kunnen
garanderen, prefereren we een
ambachtelijke teelt bij kleinschalige
telers.
We stellen hen onze kennis ter
beschikking over de marktvraag, zodat zij
hun aanbod en soorten zoveel mogelijk
kunnen afstemmen op de vraag van de
consument.

Nicolaï Fruit verhandelt fruit en groenten
volgens de strengste kwaliteitsnormen.
Daarom wordt uitsluitend samengewerkt
met gecertificeerde landbouwers
volgens GlobalG.A.P. GlobalG.A.P. heeft
recent een aanvullende module GRASP
(Risk Assessment on Social Practise)
ontwikkeld, een module om de sociale
praktijken en specifieke aspecten zoals
de gezondheid van de werknemers,
veiligheid en welzijn te beoordelen op het
teeltbedrijf. GRASP biedt kopers extra
zekerheid en helpt bij de bescherming
van de arbeidsomstandigheden op de
teeltbedrijven.
Hieronder enkele telers uit Haspengouw.
Het zijn hard- of zachtfruit telers, vaak
familiebedrijven waar de verschillende
generaties samen in werken, en waar
Nicolaï Fruit zelf ook al jaren mee
samenwerkt.
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Enkele typische seizoensproducten
winter

lente
Tomaten, asperges,
aardbeien, frambozen,
courgetten, aubergines,
paprika, . . .

Pastinaak, rapen, bieten,
wortelen, citrus, . . .

Appels en peren,
pompoen,
mandarijnen, druiven,
champignonnen, . . .

Abrikozen, Nectarinen,
Pruimen, Kersen,
bessen, . . .

herfst

zomer
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Streven naar 100% klantentevredenheid

GEZONDE EN EVENWICHTIGE
LEVENSSTIJL

Groenten en fruit zijn een belangrijke
leverancier van voedingsvezels,
vitaminen en mineralen. Onderzoek
toont aan dat groenten een positief effect
hebben op de gezondheid: ze verlagen de
bloeddruk, beschermen tegen hart- en
vaatziekten en verminderen het risico op
diverse chronische ziekten. Belangrijk is
om vooral verse groenten en fruit te eten
en te variëren tussen de verschillende
soorten.

MEER

Nicolaï Fruit spoort consumenten
aan om zoveel mogelijk lokaal en
seizoensgebonden te consumeren. Acties
om lokale producten in de kijker te zetten
en groentenpakketten op maat van de
seizoenen helpen de consument de
duurzame keuze te maken.
MINDER

ZO WEINig
MOGELIJK
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AUTOCONTROLE FAVV

KWALITEIT, VERSHEID EN
VOEDSELVEILIGHEID

Nicolaï Fruit is gecertificeerd volgens:

HACCP: HAZARD ANALYSIS AND
CRITICAL CONTROL POINT

Deze preventieve analyse garandeert de
voedselveiligheid door een systematische
controle van de risicopunten tijdens
de productie en verhandeling van
levensmiddelen. In België is een
beheerssysteem volgens de principes
van HAACP wettelijk verplicht voor
voedingsbedrijven. Daarnaast helpt
HACCP ons om tegemoet te komen aan
de steeds hoger wordende eisen van de
consument inzake kwaliteit en veiligheid.
Nicolaï fruit NV werkt volgens een
HACCP plan sinds 2002.

IFS: INTERNATIONAL FOOD
STANDARD

IFS is een internationale standaard
-ontstaan in Duitsland in 2002om op een uniforme manier
voedselveiligheidssystemen te auditeren
zodat de kopers (detailhandel of retail)
vertrouwen kunnen hebben in het
product.

Met het autocontrole-certificaat erkent
het FAVV dat onze fruit en groenten in
alle stadia van de productie en distributie
voldoen aan de wettelijke voorschriften
inzake voedselveiligheid, kwaliteit en
traceerbaarheid, alsook het toezicht
op de effectieve naleving van deze
voorschriften. De Gids Autocontrole AGF
Handel & Verwerking is een praktische
omzetting op sectorniveau van het
KB 14/11/2003 rond Autocontrole,
Traceerbaarheid & Meldingsplicht.
Het document werd uitgewerkt door
de beroepsfederaties Belgapom,
Fresh Trade Belgium en Vegebe in
samenwerking met de Universiteit Gent.
Om aan te tonen dat de toepassing van
de Gids op de werkvloer geen dode letter
blijft kunnen de bedrijven zich laten
auditen en certificeren door externe
controle organismen (OCI’s) of hun
systeem laten valideren door het FAVV.

BIO-CERTIFICAAT
TUV-NORD INTEGRA

Tenslotte behaalde Nicolaï Fruit ook het
Bio-certificaat Tuv-Nord Integra voor de
distributie van biologische producten.
De termen ‘bio’ en ‘biologisch’ zijn
beschermde begrippen. TÜV NORD
INTEGRA is een erkend en onafhankelijk
controle-organisme, dat zowel in binnenen buitenland controles uitvoert en
certificaten uitgeeft voor de biologische
productie en distributie die voldoet aan
de betreffende wetgevingen alsook voor
de verschillende privé-logo’s.

Certificaat

INTEGRA

Biologische productiemethode
Krachtens artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad aan de marktdeelnemer te verstrekken bewijsstukken

Nicolaï Fruit nv

Industriezone Schurhovenveld 3124, 3800 St-Truiden, België
Ondernemingsnummer: 0451421271
Klantnummer: 26889

TÜV NORD INTEGRA bvba BE-BIO-02

Statiestraat 164, B-2600 Berchem-Antwerpen, België

Voornaamste Activiteit: Verdeler, Bereider
Dit document is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG) nr. 889/2008. De marktdeelnemer
onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de in die verordeningen vastgestelde voorschriften.
De marktdeelnemer is gecertificeerd voor de producten en activiteiten vermeld op de bijlage van het certificaat met hetzelfde documentnummer.

Documentnummer: 90550
Berchem, datum uitgifte: 14/08/2017
Certificaat geldig van 14/08/2017 tot en met 31/12/2018
Datum laatste controle: 7/08/2017

Voor TÜV NORD INTEGRA

Guy Buysse, General Manager

Statiestraat 164, 2600 Berchem, Belgium

Unified Certificate v.2 NL

www.tuv-nord-integra.com
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TEVREDEN KLANTEN

Om de drie jaar voeren we in het kader
van de IFS-procedure een uitgebreide
klantentevredenheidsenquete.
Hiervoor worden de klanten, zowel
binnen- als buitenlandse, bevraagd
die gezamenlijk meer dan 90% van de
verkoop vertegenwoordigen.

De laatste enquete dateert van 2017.
Dit zijn de resultaten op elk van de 4
aandachtspunten:
Op vlak van kwaliteit en service blijft
Nicolaï Fruit zeer goed scoren bij
alle klanten, een mooi resultaat van
ons dagelijkse commitment om het
allerbeste te leveren met een topservice.

Het gamma van producten is uitgebreid
ten opzichte van de vorige enquête, met
een grotere tevredenheid bij de klanten
als gevolg. De bedoeling is om hier nog
verder in door te groeien, specifiek ook in
het bio gamma.
Administratie scoort hetzelfde resulaat
als de vorige keer. Sinds begin 2018 is

100%

Gamma
producten

hier echter met een upgrade van het
ERP systeem een sprong voorwaarts
gemaakt, wat zal reflecteren in de
toekomstige cijfers.

100%
35%

25%

Kwaliteit

Service

75%

Administratie
65%

GOED

ZEER GOED
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Duurzaam ondernemen

KLEINSCHALIG

Onze kleinschaligheid is een troef om
kosten te beheersen en waar mogelijk
te beperken. Dit zonder dat de kwaliteit
van de dienstverlening, in heel ruime
zin, wordt aangetast. We sluiten geen
compromissen inzake kwaliteit en
voedselveiligheid. Dit start reeds vanop
het veld, bij de selectie van de teler en
de receptie van zijn producten. Onze
productkennis en ervaring laten ons toe
kwaliteit in alle onafhankelijkheid te
beoordelen.

LEAN BEDRIJFSSTRUCTUUR

We zetten in op meerwaarde,
overheadkosten zijn minimaal. Nietkerntaken besteden we uit aan partners
(telers, pakstations, transporteurs) die
in hun sector bij de besten behoren.
Met hen werken we samen in een
open vertrouwensrelatie en met een
gezamenlijke visie op de lange termijn.
Ook ons pakstation is BRC en IFSgecertificeerd.

REDUCTIE ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK

Onze voornaamste milieu-impact
omvat elektriciteitsverbruik (koeling),
brandstofverbruik (transport)
en voedselverlies (uitval om
kwaliteitsredenen).
• Fruit en groeten worden bij Nicolaï Fruit
slechts kort gestockeerd (maximum 1
week) in een geconditioneerde ruimte
(temperatuurcontrole). Het jaarlijks
elektriciteitsverbruik bedraagt ca.
140.000 kWh.
• Transport wordt voornamelijk uitbesteed.
Op één vrachtwagen na, die het transport
regelt tussen Nicolaï Fruit en het
pakstation.
Zo’n 40 à 45 vrachtwagens zijn dagelijks
voor Nicolaï Fruit op weg naar onze
klanten. We streven naar een maximale
belading. Vrachten voor Nicolaï zijn
gemiddeld 80% gevuld. Een hele
prestatie, als je weet dat slechts 1/3 van
de vrachtwagens op de weg vol en 2/3
half beladen rondrijdt.
• We werken met natuurproducten. De
hoeveelheid productuitval hangt dus
nauw samen met het seizoen en de
teeltomstandigheden. Voedselverlies
vermijden start reeds bij de teler. Teelt
wordt afgestemd op de marktvraag.
Soorten en caliber worden met zorg

uitgekozen met het oog op de verkoop.
Na de oogst wordt verlies zoveel mogelijk
vermeden door aangepaste koeling en
behandeling van het product voor langere
houdbaarheid.
Moeten we producten om
kwaliteitsredenen afkeuren, dan
proberen we hier zoveel mogelijk een
nuttige bestemming voor te vinden als
nevenstroom:
1e in de industrie, verwerking tot sap en
moes
2e als diervoeder
3e voor composteren.
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Leider in innovatie en creativiteit

Innovatieve verpakkingsmaterialen
beschermen de kwaliteit van alle fruit.
Deze materialen beperken het risico op
beschadiging van het fruit en voorzien
onze klanten van een verpakking die
klaar is voor de verkoop. De juiste
verpakkingsoplossing kan een enorm
verschil maken in de houdbaarheid van
fruit en groenten.
Nicolaï Fruit staat garant voor fruit en
groenten van de hoogste kwaliteit. Onze
producten van topkwaliteit verpakken
we onder ons huismerk Nicobel om de
herkenbaarheid bij de consument te
verhogen.
Maar hoezeer je ook investeert in de
kwaliteit van het product, het is de
verpakking die vaak doorslaggevend is
in de aankoopkeuze van de consument.
Daarom werken we met onze klanten ook
private label producten en verpakkingen
uit. Deze vormen de bekroning van een
jarenlange relatie en vertrouwensband.

Fruit en groenten moeten steeds meer
zichzelf aanprijzen!
In de meeste (grote) supermarkten
komt de consument immers zelf tot
de aankoopkeuze, zonder hulp van de
winkelier. De verpakking speelt dan
ook een belangrijke rol. Het product
moet zichzelf verkopen. Innovatieve
verpakkingen ondersteunen dit.
Onze verpakking is zoveel mogelijk
gerecycleerd, recycleerbaar of
herbruikbaar. De afweging tussen nonplastic verpakkingen en houdbaarheid
resulteert in de meest duurzame
verpakking. Voor de productie van fruit
en groenten wordt immers ook heel wat
energie gebruikt, die niet verloren mag
gaan door het bederven van product. Ook
in de toekomst blijft de focus om elke
verpakking zo duurzaam mogelijk te
maken.

Het traject van elke kist kunnen we
reconstrueren vanaf de plantage. De
kisten waarin fruit en groenten geoogst
worden, zijn voorzien van een identificatie
code. Deze code vormt de basis voor
het verdere traject en garandeert 100%
traceerbaarheid van het veld tot op
het bord. Dit systeem zal nog verder
uitgewerkt worden om de interne
efficiëntie te optimaliseren, zodat in de
toekomst klantenorders en leveringen
nog sneller kunnen behandeld worden.

Vanaf 2018 werkt Nicolaï ook met een
nieuw ERP systeem; SAP Business One.
Dit systeem helpt ons de traceerbaarheid
te verzekeren van teelt tot vork.
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Blik op de toekomst
Strategisch doel

status
2014

meer informatie
+ verwijzing naar
duurzaamheidverslag

Voltooien
familiecharter Raad
van Bestuur

p2

Kwaliteitszorg

Permanente
bekommernis

Uitbreiding export
Belgische
ambachtelijke
specialiteiten naar
nieuwe markten

p6

Uitbreiden team
met gekwalificeerde
medewerkers

p 10

Product- en
marktkennis

Klimaatverandering
en fytosanitaire uitdagingen staan nu
hoger op de agenda

Kredietverzekering
kLANTEN

cruciaal in het verkoopsproces. Snel-

Gelijklopende belangen gerelateerd aan verkoop maar
ook aan marktomstandigheden in brede zin, zeer sterke
wederzijdse beinvloeding

le wederzijdse info is essentieel

Medewerkers
zijn het bedrijf!

Aandeelhouders
visie op lange termijn, aftoetsen en breder kaderen van da-

Telers

gelijks beleid

Essentieel voor onze busi-

Uitbreiding IT
toepassingen

p 17

Uitbreiding
milieuvriendelijke
verpakkingen

p 17

Uitbreiding biologisch aanbod van
groenten en fruit

p 15

Vol

We zoeken actief de dialoog met onze stakeholders op. Voor het benoemen en
realiseren van onze doelstellingen zijn onze kennis van de markt, de contacten met
de klant en de input van onze stakeholders richtinggevend.

ness, op alle niveaus belangrijk(aanbod, kwaliteit,
prijs,…), rekenen soms op
onze feedback -zeker als het

Transporteurs

minder goed loopt

belangrijke serviceverlener, kostenbeheersing, kwaliteitsgarantie (tem-

Half

peratuur!)

Sector
Cruciaal op vlak van: innova-

Kwart

tie, prijsniveau, marktpenetratie, kostenstructuur, maar

Pakstations

ook samenwerking binnen

Continue wisselwerking in-

beroepsorganisatie

zake kwaliteitsbeleid, innovatie, kostenbeheersing
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GRI-inhoudsopgave
Bij het opstellen van dit duurzaamheidsverslag, hanteerden we de internationaal erkende G4-richtlijnen van
het Global Reporting Initiative (GRI). We kozen ervoor om te rapporteren op Core niveau. Hieronder vindt u
een inhoudsopgave terug met een verwijzing van waar de GRI disclosures en GRI prestatie-indicatoren zich
bevinden in ons duurzaamheidsverslagen.
Meer informatie over de GRI richtlijnen is terug te vinden op: www.globalreporting.org.

GRI 102 GENERAL DISCLOSURES
GRI Standaard

GRI 102 GENERAL DISCLOSURES
Referentie

GRI Standaard

1. Organisatieprofiel misch

Referentie

6. Rapportagemethode

102-1

Naam van de organisatie

Cover

102-45

Operationele structuur, afbakening van het rapport

p2

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

p2,6

102-46

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

p2

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes

p5,7,8

102-3
102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

p6

102-47

Oplijsting materiële aspecten

p7,8,9

102-48

Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie

NVT

102-49

Significante veranderingen naar rapportering ten opzichte van vorige verslagperiodes

p5

102-50

Verslagperiode

p2

102-51

Datum meest recente verslag

p2

102-52

Verslaggevingscyclus

p2

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

backcover

102-54

Rapportering conform GRI-standarden

p2

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

p2

102-6

Afzetmarkten

p6

102-7

Omvang

p6

102-8

Medewerkers

p10

102-9

Beschrijf de toeleveringsketen

p9

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode voor de organisatie en haar
toeleveringsketen

p5

102-11

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

p6

102-55

GRI inhoudstafel

p20

102-12

Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie
onderschrijft

p5, 7, 8, 11,
14, 15, 16

102-56

Externe verificatie

NVT

102-13

Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent,
financiële bijdragen levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt

p6

102-14

Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor
de organisatie en haar strategie

MATERIELE TOPICS
GRI Standaard

2. Strategie

Aankoopbeleid

3. Ethiek and integriteit
102-16

Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten
met belang op vlak van MVO

p3

103

Managementbenadering

p11

204-1

Lokaal aankoopbeleid

p11
Milieu

4. Bestuur
102-18

Bestuursstructuur

Referentie

Economisch

p3,18

p2

Energie
103

5. Stakeholders engagement
102-40

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

p10,11,13,15

102-41

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

100%

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

p7,8,9

102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan
per type en groep belanghebbenden

p10,11,13,15

102-44

Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft
gereageerd

p10,11,13,15

Managementbenadering

p16

103

Managementbenadering

p16

308-2

Potentiële negatieve milieu-impact in de toeleveringsketen en ondernomen acties

Afval en afvalwater

Sociaal
Gezondheid en veiligheid van de consument
103

Managementbenadering

p13,14,15

416-1

Beoordeling van de gevolgen inzake gezondheid en veiligheid van producten met het
oog op verbetering

p13,14,15
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Groothandel in kwaliteitsgroenten en fruit
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