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Algemeen
 > Begin 2020 bestond het netwerk van Delhaize 

De Leeuw uit 800 winkels, met verschillende 
winkelformules (136 Delhaizesupermarkten, 
223 AD Delhaizes, 263 Proxy Delhaizes, 
172 Shop&Go’s en 7 Fresh Ateliers) in België 
en Luxemburg. 

 > Ons doel? Onze klanten een unieke 
winkelervaring en hoogwaardige service 
bieden. De klanten kunnen hun boodschappen 
ook online doen via www.delhaize.be. 
Ze kunnen dan kiezen tussen hun bestelling 
ophalen in een Collect-punt of ze thuis 
laten leveren.

 > We hebben meer dan 32.000 medewerkers.

 > Delhaize biedt een ruim assortiment aan van 
meer dan 20.000 kwaliteitsproducten tegen 
competitieve prijzen. Met onze 8 huismerken 
(365, Delhaize, Taste of Inspirations, Delhaize 
Bio, Delhaize Extra, Delhaize Eco, Delhaize No 
Gluten & Delhaize Veggie) kunnen we voldoen 
aan alle behoeften van onze klanten. 

 > In 2019 haalde Delhaize een omzet van meer 
dan 5 miljard euro en een marktaandeel van 
24% in België (Bron AC Nielsen). 
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 > Delhaize maakt deel uit van de 
internationale groep Ahold Delhaize, die 
een jaarlijks duurzaamheidsverslag 
publiceert met meer gedetailleerde cijfers 
en informatie voor alle ondernemingen 
van de groep . De strategie van Delhaize 
is in lijn met die van de groep, maar soms 
gaat ze nog een stapje verder. Dat geldt in 
het bijzonder voor ons engagement rond 
duurzaamheid. 

 > Het verslag dat je vasthebt, is het eerste 
duurzaamheidsverslag van België-
Luxemburg sinds we deel uitmaken van 
de groep Ahold Delhaize. Het doel van 
dit verslag is je een overzicht te geven 
van de belangrijkste duurzame acties 
die Delhaize in 2019 heeft ondernomen 
in België en Luxemburg. Al onze 
duurzame acties staan op onze pagina 
over duurzame ontwikkeling op 
onze website.

 > 8 mensen werken met passie 
aan het optimaliseren van de 
duurzaamheidsprestaties van Delhaize 
rond de volgende thema’s: gezondheid, 
diversiteit, duurzame producten, 
dierenwelzijn, energie, CO2, mobiliteit, 
voedseldonaties en de strijd tegen afval 
(waaronder plastic).

 
ONZE DUURZAAMHEIDS- 
STRATEGIE
Een strategie voor duurzame 
ontwikkeling opstellen, is een lang, 
maar boeiend denkproces. We hebben 
naar de verwachtingen van elk van 
onze stakeholders geluisterd en hebben 
verschillende thema’s uitgekozen waaraan 
we extra aandacht willen geven.  

De 4 prioriteiten waarmee we het verschil 
willen maken, zijn :

 > Een gezonde voeding en levensstijl 
aanmoedigen bij onze klanten en 
medewerkers.

 > Het plastic in onze rekken drastisch 
verminderen.

 > Voedselverspilling bestrijden.

 > Onze activiteiten CO2-neutraal maken 
in 2021.

ONZE VERANTWOORDELIJK-
HEDEN 2019 
We zijn ons ervan bewust dat we een 
onmisbare rol spelen als grote winkelketen. 
Onze planeet beschermen en de mensen 
om ons heen, is essentieel. 

Als schakel tussen producenten en consu-
menten is het onze verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat:

 > Natuurlijke grondstoffen worden 
beschermd.

 >  De productiemethodes de mensen en 
de planeet respecteren.

 >  Onze consumenten toegang hebben 
tot duurzame en gezonde producten. 

Voor deze actiepunten zetten we ons elke 
dag in met hart en ziel.

Delhaize draagt bij tot 13 Sustainable 
Development Goals: SDG nr.2,3,4,5,7,8,10,11, 
12,13,14,15,17.

Om onze doelstellingen te bereiken, 
werken we samen met tal van verenigingen 
(SDG 17 ‘Partnerschappen om doelstellingen 
te bereiken’). 

Enerzijds internationaal:

 >  Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO)

 >  Roundtable on Responsible Soy (RTRS)

 >  Forest Stewardship Council (FSC)

 >  Rainforest Alliance

 >  …

Anderzijds Belgisch:

 > The Shift

 > CO2Logic

 > Voedselbanken

 > Fairtrade Belgium

 > GoodPlanet Belgium

 > Urbike

 > ILVO

 > Comeos

 > UWE

 > BECI

 > VOKA

 >  De Luxemburgse  
handelsorganisatie CLC 

 > Nubel

 > Sciensano

 > Beyond Chocolate

 >  BeeOdiversity 

 > ...

Al onze bijdragen aan SDG zijn opgenomen 
in het jaarverslag van onze groep Ahold 
Delhaize op pagina 46 en volgende.

“Omdat we het beter 
willen doen. Beter 
voor onze toekomst. 
Delhaize wil haar 
verantwoordelijkheid 
opnemen, voor België, 
Luxemburg en voor 
de hele planeet met 
The Lion’s Footprint, 
de Nutri-Score en 
een vers, Belgisch 
assortiment.” 

XAVIER PIESVAUX, CEO 
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WELZIJN OP HET WERK
Wij streven naar een goede balans tussen 
werk en privé voor onze medewerkers. 
We moedigen hen ook aan om beter te eten. 
Hoe? Door hen evenwichtige alternatieven 
aan te bieden in onze restaurants, fruit 
beschikbaar te stellen op het werk en tips 
te geven voor een gezondere voeding 
en levensstijl. 

 > Gezonde werkplek: via onze jaarlijkse 
enquête gaf 82% van onze medewerkers 
aan tevreden te zijn over hun werkplek 
en omschreef ze als ‘gezond’.

 > Fruit: sinds september 2019 is er 
dagelijks vers fruit beschikbaar voor 
onze medewerkers. Zowel in onze 
winkels, als de distributiecentra als op 
het hoofdkantoor. Dat zijn meer dan 
130.000 stukken fruit enkel al op het 
hoofdkantoor! 

 > Sport: We zetten onze medewerkers aan 
om gezond en sportief te leven. Dankzij 
de organisatie van sportevenementen 
sporten en bewegen we meer samen.

Sociaal
Menselijk contact maakt deel uit van de essentie  
van ons vak. Delhaize waardeert haar werknemers en  
de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. 

 > Meer dan 1.000 medewerkers en 
hun vrienden/familieleden hebben 
deelgenomen aan 10 loopwedstrijden 
(Delhaize betaalt de inschrijving). 

 >  Meer dan 1.000 medewerkers en 
hun vrienden/familieleden hebben 
deelgenomen aan de Lions Cup, 
een interne voetbalwedstrijd. 

 >  Met de fiets naar het werk: er werden 
2.211 bedrijfsfietsen ter beschikking 
gesteld, waaronder iets meer dan 
1.400 traditionele fietsen en iets meer 
dan 800 elektrische fietsen. Het loopt 
op wieltjes!

 > Sportkleding: al onze medewerkers 
genieten van kortingen om sportkledij 
te kopen.

 > Stoppen met roken: onze medewerkers 
kunnen gratis deelnemen aan een 
programma om te stoppen met roken.

 > Bedrijfsrestaurant: elke dinsdag bieden 
we een gezond menu aan in onze 
bedrijfsrestaurants.

VEILIGHEID OP HET WERK
De veiligheid van onze medewerkers staat 
centraal. We willen ervoor zorgen dat ze 
hun werk in alle veiligheid kunnen doen, 
zonder compromissen.

We zijn erin geslaagd zowel het aantal als 
de frequentie van de arbeidsongevallen 
te verminderen. Maar we moeten ons 
blijven inspannen om de ernst ervan te 
blijven verminderen. Helaas is het aantal 
ongevallen op de weg van en naar het werk 
toegenomen (+16,22%).

 > Daling van het aantal arbeidsongevallen
 > Arbeidsongevallen  

met arbeidsongeschiktheid: 
- 10,08% 

 > Frequentie:  
- 8,77% 

 > Preventie 
In 2019, hebben we 3.545 preventie- 
opleidingen (machinebediening, brand, 
EHBO, veiligheid etc.) georganiseerd 
voor onze medewerkers.

Wij zorgen voor het welzijn, de opleiding, 
de veiligheid en de loopbaanontwikkeling 
van onze medewerkers. We bieden hen 
opleidingsprogramma’s aan zodat ze hun 
sterke punten ontdekken en zich verder 
kunnen ontwikkelen.

2.211
bedrijfsfietsen ter 

beschikking gesteld

bedien je
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>1.000
medewerkers hebben deelgenomen 

aan 10 loopwedstrijden



DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Delhaize engageert zich om iedereen dezelfde 
kansen op een job te geven. We blijven onze 
opleidingsinitiatieven opdrijven om een 
duurzame carrière voor iedereen te garan-
deren. De persoonlijke ontwikkeling van 
onze medewerkers speelt een belangrijke rol. 
Wij bieden hen een ruime waaier aan oplei-
dings- en carrièremogelijkheden. Wij zorgen 
ervoor dat binnen Delhaize diversiteit wordt 
gerespecteerd en hechten veel belang aan 
het evenwicht tussen mannen en vrouwen 
in ons bedrijf. Kortom, we bieden iedereen 
dezelfde kansen.

 > We zijn er trots op dat ons personeel 
80 verschillende nationaliteiten telt.

 > Ons personeel is stabiel en constant.

 > Gemiddelde leeftijd van het personeel: 
41 jaar.

 > Gemiddelde anciënniteit: 15 jaar.

 > 83% contracten van onbepaalde duur.

 > 15% arbeiders - 85% bedienden.

 > 45% mannen - 55% vrouwen.

 > Om de toegang tot hoge functies te 
bevorderen, krijgen vrouwen met veel 
potentieel de kans om een specifieke 
opleiding te volgen, met coaching.

 > 43% deeltijds - 57% voltijds.

 > 85% van de werknemers heeft een 
diploma secundair onderwijs, 5% van 
de werknemers heeft een diploma 
lager onderwijs.

 > 71% van de managementfuncties wordt 
intern ingevuld, via promoties.

 > Er werden bijna 122.000 uren opleiding 
gegeven aan het personeel van de 
winkels en de distributiecentra.

 > In 10 winkels (9 in België en 1 
in Luxemburg) hebben we Learning 
Stores opgericht, speciaal uitgerust 
om opleidingen te organiseren.

 > Om iedereen, ook werkzoekenden, 
toegang te geven tot onze 
jobaanbiedingen, hebben we onze 
samenwerking met Actiris, de FOREM  
en de VDAB vernieuwd.

 > We hebben een intern communicatie-
platform, LIO, gelanceerd om snel en 
eenvoudig te communiceren met alle 
medewerkers van Delhaize. 

 > We steunen actief Think Pink, de 
nationale campagne tegen borstkanker, 
door deel te nemen aan de 20 km 
van Brussel. Sportief zijn we zeker bij 
Delhaize!

 > Dit jaar hebben we met onze actie 
ten voordele van de Voedselbanken 
605.000 euro ingezameld. 

 > Delhaize is ook partner van 
sportfederaties en -clubs, zoals het 
Belgisch Olympisch en Interfederaal 
Comité (COIB), het Belgisch 
Paralympisch Comité (BPC), de 
Fédération francophone de Gymnastique 
et de Fitness (FfG), de 20 km van 
Brussel en andere loopwedstrijden. 
We willen jong en oud aanmoedigen 
om te bewegen en onze beste atleten 
een kans te geven om op nationaal 
niveau door te breken.

 > We moedigen onze medewerkers 
ook aan om deel te nemen aan River 
Cleanup, een initiatief om rivieren 
schoon te maken. Zo werd er meer dan 
60 ton afval uit rivieren gehaald dankzij 
5.000 deelnemers.

vrouwen
55%

 nationaliteiten
80

 uren opleiding gegeven  
aan het personeel

122.000

RELATIE MET  
ONZE GEMEENSCHAPPEN
Delhaize is betrokken bij het leven 
van de gemeenschappen die ze dient. 
Wij ondersteunen diverse projecten op 
gebied van sport en gezonde voeding. 

 > We organiseerden in 2019 gratis 
GoodCook-kookworkshops voor 
9.450 kinderen van 8 tot 12 jaar. In 
totaal bereikten we, sinds 2017, 30.000 
kinderen van 8 tot 12 jaar. Dat deden 
we in samenwerking met GoodPlanet 
Belgium. Het doel van dat project 
is kinderen laten kennismaken met 
gezonde voeding. Zo ontdekken ze 
lokale en seizoensgebonden groenten 
en fruit in een leuke en vrolijke sfeer. 

€ 604.968
verzameld voor  

de Voedselbanken
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scholieren geënthousiasmeerd 
over gezond eten sinds 2017

30.000



 > Onze supermarkten ondersteunen 
lokale verenigingen/gemeenschappen 
door aankoopbons aan te bieden. 
Ze organiseren ook de verkoop van 
speciale wijncuvees. Dan wordt er voor 
elke verkochte fles 1 euro gedoneerd 
aan een lokale vereniging.

 > Since 2017 hebben we een 
stadsmoestuin ingericht op het dak 
van Delhaize Boondael in Brussel. 
Onze klanten kunnen dus groenten 
kopen, vers geplukt op het dak van hun 
winkel. Veel lokaler kan niet!

 > We hebben in samenwerking met 
BeeOdiversity bijenkorven geplaatst 
op de daken en de parkings van 
3 winkels (Boondael, Edingen en 
Sint-Katelijne-Waver). De bijen doen 
uitstekend hun werk en dragen bij tot 
de bestuiving van planten. 

 > Wij delen onze parkings met onze buren 
buiten de openingstijden van onze 
winkels en kantoren. Daarvoor werken 
we samen met de Brusselse start-up 
BePark.

Gezondheid
Beter eten om beter te leven staat centraal in de 
strategie van Delhaize. Ons departement Quality, dat 
bestaat uit voedingsdeskundigen en wetenschappers, 
test voortdurend en systematisch alle producten. 

INNOVATIEF
 > Gemiddeld 1.800 nieuwe producten 

per jaar.

We willen onze klanten helpen om 
gemakkelijk producten te vinden die voldoen 
aan hun specifieke wensen en behoeften. 
Wij bieden onder andere het volgende aan:

 > Een reeks leuke producten voor kleintjes 
van 5 tot 10 jaar: Delhaize Kids.

 > Een assortiment van meer dan  
590 biologische producten.

 > 120 vegetarische & veganistische producten.

 > Een assortiment van 88 Fairtrade-producten.

 > Een ruim gamma glutenvrije producten.

 > Voedingsproducten met innovatieve 
voedingswaarden.

Wij garanderen: kwaliteit, keuze, versheid, 
gezonde en lokale producten dankzij ons 
breedste en meest innovatieve assortiment, 
inclusief onze eigen merken met een focus 
op Belgische inkoop. 

RUIME KEUZE
 > 28.000 producten.

 > 5.000 verse producten. 

vegetarische & veganistische 
referenties

120
Fairtrade-producten 

van eigen merken

88
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  EEN STADS- 
MOESTUIN

AANKOOPBONS 
AANGEBODEN 

op het dak van Delhaize Boondael

om lokale verenigingen/
gemeenschappen te ondersteunen

4 BIJENKORVEN
te bezoeken in onze winkels Boondael, 

Edingen en Sint-Katelijne-Waver



LOKAAL - BELGISCH
 > Belgische producten op nationaal niveau.

 > 1.400 Belgische producten op regionaal 
niveau.

 > 70% van het assortiment van Delhaize 
is ‘made in Belgium’.

 > 90% van het vlees is van Belgische 
oorsprong.

 > 70% van de groenten en fruit is 
Belgisch.

 > 100% van de eieren en melk van 
het Delhaize-merk is Belgisch.

GEZOND - NUTRI-SCORE
In augustus 2019 vierden we de 
1ste verjaardag van de Nutri-Score.  
(Meer info op onze webpagina over 
de Nutri-Score). Nutri-Score is een 
onafhankelijk voedingsinformatiesysteem 

 > Wij zijn de enige supermarktketen die 
de Nutri-Score van producten toont op 
de elektronische prijsetiketten in onze 
rekken.

 > Delhaize plaatst evenwichtige voeding 
centraal in haar aanpak en wil ze 
toegankelijk maken voor al onze klanten. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om 
in ons commercieel beleid rekening te 
houden met de Nutri-Score.

 > Meer dan 40% van het totale aanbod 
van onze huismerken in onze winkels 
heeft een Nutri-Score A of B. 

 >  Ons promotiebeleid houdt rekening 
met de Nutri-Score. We hebben al 
verschillende campagnes gelanceerd 
(bijvoorbeeld “back to life” in 
september 2019) waarin we producten 
met een Nutri-Score A, B of C in de 
kijker zetten in onze brochures. 

 >  In 2019 hebben we de samenstelling 
van 40 huismerkproducten aangepast 
om ze een betere Nutri-Score 
te geven. Door bijvoorbeeld de 
hoeveelheid zout in onze ontvette 
ham te verminderen, ging de Nutri-
Score van dit product van C naar B.

 > We benadrukken ook de Nutri-
Score in de recepten van ons 
tweemaandelijks magazine. 

 >  In het najaar van 2019 kregen de 
deelnemende klanten 3 maanden 
lang 20% korting op producten 
met een Nutri-Score A of B. In totaal 
namen 11.000 klanten deel aan het 
proefproject. Deze promotie leidde tot 
een stijging van 35% in de verkoop van 
producten met Nutri-Score A of B.

gecreëerd door het Franse Ministerie 
van Gezondheid en erkend door de 
Belgische FOD Volksgezondheid. 

 > Delhaize is de eerste Belgische retailer 
die het voedingslabel Nutri-Score 
lanceerde in augustus 2018. 

 > Delhaize is de supermarktketen met 
het grootste online assortiment 
van producten met Nutri-Score A 
of B. (Daltix-studie - juli 2019). Deze 
studie heeft aangetoond dat Delhaize 
minstens 50% meer Nutri-Score 
A- en B-producten heeft dan andere 
winkelketens. 

 > Op 2 600 huismerkproducten staat de 
Nutri-Score al vermeld.

 > Online of via de app is kan je de 
Nutri-Score raadplegen van al onze 
huismerkproducten en de meeste 
producten van nationale merken. 
Dat zijn 12.000 producten waarvan 
je de Nutri-Score kan bekijken.

70%
 van het assortiment  

van Delhaize is ‘made  
in Belgium’

90%
 van het vlees is van 
Belgische oorsprong

70%
van de groenten  

en fruit is Belgisch

40  
PRODUCTEN

 aangepast met  
een betere Nutri-Score

STIJGING VAN  
35%

 in de verkoop van producten 
met Nutri-Score A of B

1 JAAR
Nutri-score in 2019
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 > Scharreleieren of vrije 
uitloopeieren 
Dierenwelzijn is een kwestie die ons 
nauw aan het hart ligt. Bij Delhaize is het 
niet langer mogelijk om legbatterij-eieren 
te kopen. Alle eieren die we verkopen, zijn 
scharreleieren of vrije uitloopeieren.

We hebben ook eieren van het Delhaize-
merk met het “Beter voor iedereen”-label. 
Dat houdt in dat de voeding van de 
kippen werd herzien: er werd lijnzaad 
toegevoegd. Dat is van nature rijk aan 
natuurlijke omega 3. Dat is goed voor de 
kip en voor jou, want daardoor bevat het ei 
meer omega 3. Eieren met een “Beter voor 
iedereen”-label hebben Nutri-Score A.

Voor de eieren in onze 666 bereide 
producten (quiches, pannenkoeken, 
taarten...), hebben we ons ertoe verbonden 
om met onze leveranciers samen te 
werken aan een verbod op eieren van 
kippen uit legbatterijen. Nu zijn 88% van 
onze recepten al “legbatterijvrij”.

Duurzame  
producten

Daarvoor werken we voortdurend aan 
het behalen van duurzame certificeringen 
voor de ingrediënten die we als risicovol 
identificeren. Op dit moment gaat het om 
10 ingrediënten. Delhaize zorgt ervoor 
dat ze geproduceerd worden met respect 
voor de producenten en de planeet. In de 
onderstaande tabel zie je onze resultaten. 

We hebben het breedste assortiment 
duurzame producten en daarmee het 
grootste certifiëringswerk dat moet worden 
uitgevoerd. Dit zijn onder andere de 88 
Fairtrade-producten en 416 duurzame 
visproducten (vers, in blik en diepvries).

DELHAIZE ENGAGEERT 
ZICH
 > Label Rouge-gevogelte

In 2019 hebben we ons assortiment 
gecertificeerd biologisch gevogelte 
uitgebreid en bieden we 10 Label Rouge-
referenties aan. Dit label garandeert een 
beter respect voor het dierenwelzijn en 
het milieu.

 > Duurzame visvangst
Ons doel is dat in 2020 100% van de vis 
die we verkopen onder onze huismerken 
duurzaam is. En dat geldt zowel voor 
onze verse vis als de diepvriesvis en 
de conserven. Momenteel zijn 416 van 
onze 418 referenties afkomstig van 
duurzame visserij. 
Delhaize engageert zich er sinds 2009 
toe om geen vis meer te verkopen die 
met overbevissing bedreigd is en/of 
waarvan de vismethode een negatieve 
impact heeft op het zeeleven. 

We verkiezen eveneens vis die gekweekt 
en gevangen wordt volgens de principes 
van duurzame visserij, zoals vis die met 
hengels wordt gevangen. 

Bovendien verkoopt Delhaize alleen 
verse vis, nooit ontdooide. Als een soort 
niet vers verkrijgbaar is, kopen we deze 
tijdelijk niet aan . Want we sluiten geen 
compromissen als het gaat om versheid.

Delhaize verbindt zich ertoe om haar klanten de gezondste 
en duurzaamste huismerkproducten aan te bieden. 

RESULTAAT 2018 RESULTAAT 2019 DOEL 2020

THEE 86% 86% 100%

KOFFIE 98% 100% 100%

CACAO 26% 72% 90%

SOJA 100% 100% 100%

SOCIAL COMPLIANCE 70% 81% 85%

PALMOLIE 98% 96% 95%

EIEREN UIT VRIJE UITLOOP IN PRODUCTEN 82% 100% 100%

VIS 98% 99% 99%

PRODUCTEN VAN DUURZAAM PAPIER & HOUT 77% 91% 99%

VERPAKKING VAN DUURZAAM KARTON PAPIER 58% 90% 91%

NB: In ons verslag staan enkel de nieuwe producten van 2019, maar op onze website vind je alle informatie over onze 
duurzame producten. 

nieuwe gevogelte referenties 
met een maximum

respect voor het dierenwelzijn  

10

referenties afkomstig van 
duurzame visserij

416
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 > Gecertificeerde Cacao
Cacaoproducenten worden vaak 
geconfronteerd met problemen van lage 
productiviteit en beperkte inkomsten. 
Daarom engageert Delhaize zich om 
gecertificeerde duurzame producten aan 
te bieden, met labels als Fairtrade, UTZ 
en Rainforest Alliance. We certificeren 
ook de cacao zodra die meer dan 5% 
van het recept bedraagt. Vanaf volgend 
jaar zullen alle huismerkproducten die 
cacao bevatten, als duurzaam worden 
gecertificeerd. Het gaat om meer dan 
300 producten in alle rayons: muesli’s, 
koekjes, taarten, ijs enz. 

 > Delicata Chocolade
In december 2018 ondertekende 
Delhaize het charter “Beyond Chocolate”, 
waarin de Belgische chocolade-industrie 
zich ertoe verbindt om de producenten 
in 2030 een fatsoenlijk inkomen te 
garanderen. Met de verkoop van haar 
nieuwe chocolademerk Delicata loopt 
Delhaize hier al 11 jaar op vooruit. Delicata 
genomineerd voor de “Ik ben meer dan 
mijn kassaticket”-Award. 

De chocolade van Delicata, ook UTZ-
gecertifieerd, is Belgische chocolade 
gemaakt met respect voor de producent, 
de cacaoboom en de planeet. Hier heeft 
Delhaize de principes overgenomen 
van Tony’s Chocolonely’s Open Chain 
(een merk dat ongelijkheden in de 
cacaoindustrie aan de kaak stelt). Die zijn 
nodig omdat de arbeidsomstandigheden 
in de cacaoproducerende landen niet 
altijd respectvol zijn.

Hier vind je de 5 principes van Tony’s 
Chocolonely’s Open Chain 

 > Latitude 28
Na Delicata was ons 
tweede succes in 2019 de 
introductie van Latitude 
28, een Fairtrade-
gecertificeerd en 
CO2-neutraal koffiemerk. 

Een winnende combinatie voor de 
producenten en de planeet. 

De opwarming van de aarde bedreigt de 
verscheidenheid aan koffiesoorten,  
die allemaal groeien tussen 28° noorder-
breedte en 28° zuiderbreedte. Op basis 
van deze coördinaten richtte Delhaize een 
nieuw merk op: Latitude 28. Dat mark 
zoekt oplossingen voor kleinschalige, 
lokale koffieproducenten en garandeert 
hen een eerlijke prijs. Hierdoor kunnen 
ze verschillende soorten koffie blijven 
verbouwen waar ze willen. 

Koffie is een exotisch product en 
het transport en het branden ervan 
veroorzaken CO2-uitstoot. We hebben 
deze uitstoot zoveel mogelijk beperkt. 
En het resterende gedeelte compenseren 
we. Dit betekent dat we investeren in CO2-
absorberende projecten (bijvoorbeeld 
een bos) om neutraliteit te bereiken.

Planeet:  
The Lion’s Footprint
Je kan er niet omheen: 2019 was het jaar  
van het klimaat bij Delhaize. 

In mei lanceerde Delhaize “The Lion’s 
Footprint”, de ecologische pootafdruk van de 
leeuw. Het is een zeer ambitieus programma 
met 3 doelstellingen: minder plastic, minder 
voedselverspilling en minder CO2. 

 ton minder 
voedselverspilling

2.905
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THE LION’S  
FOOTPRINT
Minder plastic, minder CO²  

en minder voedselverspilling

 ton minder  
plastic

2.138
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Dankzij de initiatieven hieronder hebben 
we in 2019 geweldige resultaten behaald.
2020 zullen we ook zo aanpakken en één 
innovatie per week publiceren. 

ONZE INITIATIEVEN 
Minder plastic
De strijd tegen plastic wordt op 2 niveaus 
gevoerd:

 > Het eerste is de strijd tegen 
wegwerpplastic. 
 > Dan denk je spontaan aan de plastic 

zakken, die Delhaize heeft vervangen 
door recycleerbare papieren zakken of 
katoenen zakken, die nog duurzamer 
zijn omdat ze herbruikbaar zijn. 

 > Maar ook andere producten zijn 
gemaakt van wegwerpplastic: 
wattenstaafjes bijvoorbeeld. 
De staafjes van onze wattenstaafjes 
zijn niet meer van plastic, maar van fijn 
opgerold papier. 

 >  Met spijt in het hart hebben we 
besloten om geen ballonnen meer 
uit te delen aan de ingang van onze 
winkels. We moeten consequent zijn.

 > Onze tweede missie is onze 
verpakkingen herbekijken. In 2019 
hebben onze teams een grenzeloze 
verbeelding getoond. Er verschijnen 
iedere week innovaties in onze rekken. 
De meest opmerkelijke zijn te vinden in 
de groente- en fruitafdeling. 

 >  Druiven en appels zijn nu in papier 
verpakt. Zo wordt er in totaal 197 ton 
minder plastic per jaar verbruikt.

 >  Onze kerstomaten worden nu 
afgedekt met een dunne plastic folie 
die dienstdoet als deksel. Die kan 
je volledig verwijderen, zodat je de 
verpakking perfect kan sorteren.

Wist je dat een optimale verpakking 
slechts één soort materiaal bevat, zodat 
deze optimaal gesorteerd en gerecycleerd 
kan worden? In 2019 hebben we 2.138 ton 
pastic besparen.

Minder voedselverspilling 
 > Delhaize levert al jaren strijd tegen 

voedselverspilling. Al jarenlang geven 
we kortingen op producten die hun 
vervaldatum naderen en doneren we 
onverkochte producten. 

 > Nieuw in 2019 is de groei van de app 
Too good to go, waarmee je producten 
die bijna gaan vervallen kunt kopen aan 
een verlaagde prijs. 311 Delhaize-winkels 
hebben samengewerkt met Too good 
to go. In 2019 werd het equivalent van 
26.000 winkelmandjes aangekocht via 
deze app. 

 > Naast de verkoop is er donatie. 
In 2019 hebben we 4,2 miljoen 
maaltijden gedoneerd dankzij de 
160 lokale partnerorganisaties die 
onverkochte artikelen in onze winkels 
inzamelen. Grotere verenigingen 
zoals de Voedselbanken, Restos du 
Coeur, Spullenhulp, OCMW’s, les 
Petites Soeurs des Pauvres ... komen 
wekelijks producten ophalen in onze 
distributiecentra. In 2019 werd via onze 
distributiecentra 595 ton producten 
gedoneerd. 

Meer voorbeelden vind je op onze website, 
waar we ons ertoe verbinden elke week 
een nieuw initiatief te publiceren. Kleine 
inspanningen maken grote revoluties en 
we zien dat anderen onze goede ideeën 
overnemen. Is het makkelijk? Nee. 
Er zijn weinig materialen met dezelfde 
eigenschappen als plastic (transparantie, 
lichtheid, onklopbare prijs) en voor 
bepaalde afdelingen, zoals de bakkerij of 
de bereide maaltijden, hebben we geen 
alternatieven. 

Niets meer verpakken is geen optie voor 
Delhaize. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
verpakking de voedselveiligheid en de 
versheid van een product garandeert. 
Sommige verpakkingen (zelfs plastic) zijn 
nuttig omdat ze de levensduur van een 
product verlengen. Dit is het geval voor 
komkommers en radijzen, die 7 tot 10 
dagen langer vers blijven. Onze ambitie 
voor 2020 is een voor 93% plasticvrije 
groente- en fruitafdeling. De resterende 7% 
is nuttig plastic, dat we zullen behouden om 
voedselverspilling te voorkomen. 

4,2 MILJOEN  
MAALTIJDEN

Duurzaamheidsverslag Delhaize 2019 18 Duurzaamheidsverslag Delhaize 2019 19

gedoneerd dankzij de 160 lokale 
partnerorganisaties die onverkochte 
artikelen in onze winkels inzamelen

ton minder 
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ton minder 
plastic per jaar
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 > 346 ton oud brood werd gedoneerd en 
verwerkt tot diervoeder. 

 > 1.700 kg onverkocht brood werd in 
drie Brusselse winkels verzameld door 
de beschutte werkplaats Groot Eiland. 
Daar werd er Babylon-bier van de lokale 
producent Brussels Beer Project van 
gemaakt.

Minder CO₂
Met haar 800 winkels, distributiecentra 
en vrachtwagens produceert Delhaize heel 
wat CO2. 

 > Sinds 2008 hebben we onze CO2-
uitstoot met 47% verminderd. 
We hopen hetzelfde te doen, of zelfs 
beter, in de komende jaar. We volgen 
de technologische vooruitgang op de 
voet en rusten onze winkels uit met 
koelkasten op aardgas. 

 > We gebruiken 100% groene elektriciteit 
in onze winkels, distributiecentra en 
kantoren.

Zo vervullen we stapsgewijs onze belofte: eind 
2020 zullen onze 800 winkels klimaatneutraal zijn. 
En eind 2021 bereiken we CO2-neutraliteit voor al 
onze activiteiten (inclusief logistiek). 

Om dit te bereiken, verminderen we onze uitstoot  
op alle fronten en compenseren we al wat we (nog)  
niet konden reduceren. 

100%
groene elektriciteit in onze winkels, 

distributiecentra en kantoren.

 > We hebben ook 5 820 zonnepanelen 
geïnstalleerd op het dak van ons 
distributiecentrum in Ninove. Dat is gelijk 
aan het verbruik van 557 gezinnen, ofwel 
344 ton CO2 minder per jaar!

 > We zijn ook actief bezig met het 
duurzamer maken van onze logistiek. 

 > In 2019 lanceerden we trots een 
samenwerking met Urbike om ons nieuwe 
urban store concept (het “Fresh Atelier”) 
te voorzien goederen door middel van 
bakfietsen. Urbike werd gekroond tot beste 
logistiek project van het jaar.

 > Voor langere ritten hebben we in 2020 
10 nieuwe, minder vervuilende 
vrachtwagens op aardgas besteld. 

 > Wij zijn ook de eerste supermarktketen 
in Europa die CO2-neutrale bananen 
op de markt brengt. 5820

zonnepanelen geïnstalleerd op  
het dak van ons distributiecentrum  

in Ninove
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Realisaties 2019 
Doelstellingen 2020

Lion’s cup (sport)
• 1.000 deelnemers
• 55 teams -

Gratis fruit op het werk
Meer dan 130.000 stukken fruit gratis 
uitgedeeld op de hoofdzetel sinds 
september 2019

-

Met de fiets naar het werk
Het grootste aantal bedrijfsfietsen 
in België: > 2.300 fietsen -

Lion runs events
Meer dan 1.000 medewerkers namen 
deel aan ongeveer 10 loopwedstrijden -

Inzameling voor de Voedselbanken
€ 604.968 ingezameld voor de 
voedselbanken -

Bijenkorven
4 bijenkorven die men kan bezoeken  
in de winkels in Boondael, Edingen  
en Sint-Katelijne-Waver

-

Gezonde werkplek  82% 83%

Inclusieve werkplek  73% 74%

Arbeidsongevallen  8,86 8,6

Absenteïsme door arbeidsongevallen  6,52 5,74

% van de fabrieken van 
huismerkenproducten die getuigen 
van goede werkomstandigheden 

 81,09% 85%

Ontwikkeling van medewerkers  65% 66%

Aantal Good Cook-workshops
Totaal van 30.000 schoolkinderen 
gefascineerd door gezonde voeding -

Fresh atelier / Foodmaker / Ubereats  
& Deliveroo

Levering van maaltijden met Nutri-Score 
A&B van Fresh Atelier Delhaize met 
Deliveroo en takeaway.com

-

Aanpassing van producten 
(Nutri-Score)

Al meer dan 40 producten hebben nu 
een betere Nutri-Score -

Aantal vegetarische/veganistische 
producten 

120 vegetarische & veganistische 
referenties -

Nutri-Score
• 1 jaar Nutri-Score 
• Delhaize heeft het grootste assortiment 

producten met een Nutri-Score A of B
-

% van de verkoop van gezonde 
voedingsproducten van huismerken 
als percentage van de totale verkoop 
van voedingsproducten van het 
eigen merk

 48,31% 48,45%

% van de producten van huismerken 
met voedingslabel op de verpakking  99,02% 98%

 >80% van de doelstelling 2020           80% < x < 50% van de doelstelling 2020           < 50% van de doelstelling 2020

SOCIAAL GEZONDHEID
THEMA RESULTAAT 2019 DOEL 2020THEMA RESULTAAT 2019 DOEL 2020
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Belgisch assortiment

Focus op België
• > 90% van het vlees 
• 70% van de groenten en fruit 
• 70% van het Delhaize-assortiment

-

Dierenwelzijn
10 nieuwe gevogelteproducten hebben 
het Label Rouge -

Eerlijke prijzen voor producten

• Delhaize biedt 27 soorten  
Delicata-chocolade aan:  
erg (h)eerlijke chocolade 

• 88 Fairtrade-producten van  
onze huismerken

-

% van de productie-eenheden 
voor huismerkvoedsel die een 
voedselveiligheidcertificaat hebben

 95,31% 100%

% van de productie-eenheden van 
non-food-huismerkroducten met 
hoog risico die gecontroleerd werden

 44,85% 45%

% gecertifieerde theeproducten 
van huismerk  85,71% 100%

% gecertificeerde koffieproducten  
van huismerk  100% 100%

% van huismerkproducten die cacao 
bevatten die gecertifieerd zijn  71,65% 90%

% van de sojaproducten van onze 
bevoorrading dat gecertifieerd is  100% 100%

% van de eieren in huismerkproducten 
zijn van scharrelkippen of vrije uitloop  95% 100%

% van de eieren van het huismerk zijn 
van scharrelkippen of vrije uitloop  100% 100%

% van huismerkproducten die papier 
of hout bevatten zijn gecertifieerd  91,40% 99%

% verpakkingen van 
huismerkproducten die hout  
of papier bevatten zijn gecertifieerd

 90,94% 91%

% palmolie in huismerkproducten 
dat gecertifieerd is  95,93% 95%

% van de verkoop van vis en 
zeevruchten van huismerken dat 
gecertifieerd is

 99,44% 99%

% van de verkoop van zeevruchten 
van huismerken met gekende 
oorsprong

 100% 100%

 >80% van de doelstelling 2020           80% < x < 50% van de doelstelling 2020           < 50% van de doelstelling 2020

THEMA RESULTAAT 2019 DOEL 2020THEMA RESULTAAT 2019 DOEL 2020

PRODUCTEN
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Minder verspilling 

THEMA RESULTAAT 2019 DOEL 2020

Voedseldonaties 4,2 miljoen maaltijden uitgedeeld 30%

Voedsel dat niet gedoneerd kon 
worden

• 346 ton brood verwerkt tot diervoeder
• Al het resterende afval is verwerkt 

tot biogas
-

Geredde porties dankzij de app  
Too good to go

260.000 -

Verhouding afval en voedselverkoop  3,22  3,00 

Minder plastic

THEMA RESULTAAT 2019 DOEL 2020

Minder plastic verbruikt 2.138 -

Ton afval verwijderd uit de natuur, 
rivieren en oceanen

River cleanup: 60 ton afval in
minder dankzij 5.000 deelnemers -

% afval van onze activiteiten dat 
gerecycleerd wordt  75,29% 80%

Minder CO₂

THEMA RESULTAAT 2019 DOEL 2020

CO2-neutrale producten
Eerste distributeur die CO2-neutrale 
bananen aanbiedt -

Daling van de CO2-uitstoot per m² van 
onze geïntegreerde winkels sinds 2008  - 47% 30%

Ton CO2-uitstoot per m² 
verkoopoppervlakte  270 418

Groene stroom  
(zonne-energie, windmolens, water)

100% groene stroom in alle winkels, 
distributiecentra en kantoren.  
Bovendien installeerden we 5.820 
zonnepanelen op het dak van ons 
distributiecentrum in Ninove

-

Spanwijdte CO2-neutraliteit
Beslissing genomen dat we tegen eind 
2021 CO2-neutraal willen zijn.

CO2-NEUTRALE 
WINKELS, KANTOREN 

EN PERSONEELS-
VERPLAATSINGEN

Aantal winkels waar met fietsen 
wordt geleverd Urbike

4 7

Totaal energieverbruik in onze 
geïntegreerde winkels (KWh/m²)  915 905

Lekkage van koelmiddel in onze 
geïntegreerde winkels  19,28% 15%

% koelmiddelen die geen gevaar 
inhouden voor de ozonlaag in onze 
geïntegreerde winkels

 100% 100%

Global Warming Potential
(aardopwarmingsvermogen)  
van de koelmiddelen in onze 
geïntegreerde winkels

 1.498 1304

 >80% van de doelstelling 2020           80% < x < 50% van de doelstelling 2020           < 50% van de doelstelling 2020

PLANEET
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#proudtobealion
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