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Onze waarden
Respect voor anderen, 

voor onszelf, voor de 
diversiteit , voor de 

toekomst.
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De bezorgdheid om het klimaat en het sociale aspect leeft meer dan ooit in 
onze maatschappij. Diezelfde vraag naar verandering leeft ook binnen onze 
organisatie, zowel op de hoofdzetel van Nestlé in Zwitserland als in de 190 
andere landen waar we actief zijn. De gestelde problemen verschillen per 
regio (duurzame landbouw, diversiteit, water, toegang tot de arbeidsmarkt, 
plastiek…) en daarom heeft Nestlé een gemeenschappelijk doel gedefinieerd 
dat onze verschillende ambities verenigt: “Enhancing quality of life and 
contributing to a healthier future”. Dit wordt ondersteund door onze aanpak 
van “Creating Shared Value”, een economische waarde afleiden terwijl we 
tegelijkertijd een waarde creëren voor de hele maatschappij.
In België en Luxemburg hebben onze teams hun verantwoordelijkheid 
opgenomen en hebben ze een grenzeloos enthousiasme aan de dag gelegd 
om het verschil te maken daar waar we een impact kunnen hebben. Ik nodig 
u daarom ook graag uit om de deze brochure door te nemen om zo de 
vele initiatieven en resultaten van de afgelopen maanden te leren kennen. 
Er is nog steeds een lange weg te gaan naar een duurzamere en gelijke 
samenleving en we leveren dagelijks, samen met onze stakeholders, een 
inspanning om het goede voorbeeld te geven om een positieve bijdrage te 
leveren aan de toekomst van de komende generaties. Bij Nestlé is een open 
dialoog van essentieel belang, daarom wachten we met ongeduld op uw 
opmerkingen op onze ambities en realisaties.

Michel Mersch
CEO Nestlé België en Luxemburg

Nestlé in de wereld 
en in België

Onze bestaansreden

Voor individuen 
en gezinnen

Voor de maatschappij

Voor de planeet

Inhoudstafel
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Nestlé in 
de wereld
(Cijfers 2018)

www.nestle.com

www.nestle.be

Nestlé in 
België

(Cijfers 2018)

Medewerkers

+308.000
34% in de EMENA* zone

Fabrieken
Wereldwijd

413 in 85 landen
EMENA-zone

146 in 39 landen
Verkochte producten

elke dag in
190 landen

1 milliard

R&D

40
R&D-eenheden

+5000
wetenschappers

+1,7 
miljard CHF 

geïnvesteerd in research 
& development

Omzet 

91,4 miljard 
CHF

Merken
Meer dan

+2000
wereldwijd

1 fabriek 
in Étalle voor 

de botteling van 
Valvert en Nestlé 

Pure Life

Merken

+60
Omzet 

+463
miljoen 

euro

Medewerkers

+800

* Europa- Midden-Oosten en Noord-Afrika
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Onze hoofdactiviteiten 
en een selectie van onze 
merken

Warme dranken 

Voeding voor zuigelingen

FlessenwaterFlessenwater

Ontbijtgranen

Voeding voor honden en katten 

Vleeswaren

Chocolade en snoepgoed

Cake-, pizza- en taartdeeg

Culinaire producten en drank-
oplossingen voor professionals

Kookhulpmiddelen

Medische voedingMedische voeding

DiepvriesproductenDiepvriesproducten

Melkproducten

Vegetarische producten

Dermatologische producten

Parmi les quelque 110 marques présentes sur notre marché local, on 
trouve entre autres… 

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com
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Gezonder 
en gelukkiger leven
50 miljoen kinderen helpen om 
een gezonder leven te leiden 
tegen 2030 via ons programma 
Nestlé for Healthier Kids

Individuen 
en gezinnen Onze 

gemeenschappen

Voor de 
planeet

Bijdragen aan de  ontwikkeling 
van welvarende en veerkrachtige   
gemeenschappen
10 miljoen jongeren helpen om 
tegen 2030 toegang te krijgen tot 
de arbeidsmarkt via ons initiatief 
Nestlé needs YOUth.

Zorg dragen voor de bronnen voor 
de toekomstige generaties
Zorg dragen voor waterbronnen 
voor toekomstige generaties via 
ons initiatief Caring for water.

Onze 
bestaansreden en 
ons engagement
Al meer dan 150 jaar creëert Nestlé 
producten die de levenskwaliteit 
verbeteren en bijdragen tot een 
gezondere toekomst.

We concentreren onze acties rond  
3 impactgebieden waarin we het 

verschil kunnen maken.
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Onze 
bedrijfsstrategie:  
een duurzame visie
Onze zakelijke aanpak is gericht op de lange termijn: Nestlé wil 
economische waarde creëren en zich tegelijkertijd voor de maatschappij 
engageren. Dit noemen we Creating Shared Value, een fundamenteel 
element van onze strategie.

Creating Shared 
Value
Voeding

Plattelandsontwikkeling
Water

Duurzaamheid
De toekomst vrijwaren

Conformiteit
Wetten

Professionele principes
Gedragscode

7



Wat doen wij 
voor individuen 
en gezinnen
Wij zijn ervan overtuigd dat voeding 
en gezondheid onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Daarom streven 
we ernaar om onze producten steeds 
lekkerder en voedzamer te maken en 
onze consumenten te inspireren een 
gezond en gelukkig leven te leiden.

Voor 
individuen 
en gezinnen
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Onze engagementen tegen 
2020 op wereldniveau

De toegevoegde suikers in 
onze voeding en dranken met 
5% verminderen

Het zout dat we toevoegen aan onze 
producten met 10% verminderen

Het afronden van ons engagement 
inzake verzadigde vetten in onze 
producten. In 2014 verbonden we 
ons ertoe om de verzadigde vetten 
die niet voldoen aan de criteria van 
de Nutrition Foundation met 10% 
te verminderen.
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Nestlé is het voedingsbedrijf 
met het grootste onderzoeks- 
en ontwikkelingsnetwerk. In 
de afgelopen jaren hebben 
onze wetenschappelijke teams 
zich gericht op het anticiperen 
en inspelen op de steeds 
veranderende behoeften van de 
consument.

Wij zetten ons in om de 
hoeveelheid natrium (zout), suikers 
en vetten in onze producten te 
verminderen zonder afbreuk te 
doen aan de smaak!

Onze 
voedingskennis 
toepassen

Bouillon Maggi Bio 
in poeder
Vetarm
25% minder zout
Rijk aan groenten en kruiden

Herta bladerdeeg 
met volkorenmeel
Bron van vezels

Nesquik
30% minder suiker 
4 maal meer vezels 
Geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen

Nesquik Alphabet
30% minder suiker 
4 maal meer vezels 
Geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen

Kit Kat
7% minder suiker dankzij een 
hoger melk- en cacaogehalte

We verbeteren onze producten 
in België en Luxemburg

Voor 
individuen 
en gezinnen
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Innoveren en 
vernieuwen
Onze producten voortdurend verbeteren 
(vernieuwen), nieuwe formules 
voorstellen (innoveren) en onze kennis 
delen.

NAN Evolia melk:
nog dichter bij moedermelk

Nestlé is het eerste bedrijf dat een unieke 
variëteit van oligosachariden toevoegt aan 
zijn NAN Evolia opvolgmelk: HMO’s (Human 
Milk Oligosaccharides). Deze laatste vormen 
na lipiden en lactose de derde belangrijkste 
vaste stof in moedermelk. 

Een innovatie die een verdere stap is in de richting van 
gezondere zuigelingenvoeding.

Een assortiment gecertifi ceerde
biologische melk 

NAN OPTIPRO BIO2 is de eerste 
biologische variant van babymelk die door 
gezondheidsprofessionals wordt aanbevolen. 
Het combineert de 150-jarige expertise van 
Nestlé met de biogarantie.

Milkybar Wowsomes

De eerste chocolade met de nieuwe 
gestructureerde suiker van Nestlé. 
Resultaat: 30% minder suiker ten 
opzichte van vergelijkbare repen!
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2186 apothekers zijn ingeschreven 
voor Babyspecialist, ons 
e-learningprogramma over 
kindervoeding. Tot op heden 
hebben 361 van hen alle 11 
modules van het programma 
voltooid.

www.pharma-nestle.be

Ons Nutrition Square-platform, ontwikkeld voor 
gezondheidswerkers en ondersteund door de 
UPDLF(1) en de VBVD(2), biedt voedingsinformatie, 
wetenschappelijke artikelen en educatieve 
instrumenten om apothekers te helpen in de 
dialoog met hun patiënten.

• 10.000 gedownloade documenten
• 6000 geïnformeerde gezondheidswerkers

www.foodinaction.com

(1) Union Professionnelle des Diplômés en Diététique de Langue Française
(2) Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Babyspecialist: 
e-learning-
programma voor 
apothekers

Wij delen onze 
voedingskennis

De ideale snack?
Het meest bevredigende ontbijt? 
De juiste portie?

EN TUSSEN DE 

MAALTIJDEN: 

BEWEEG!

Referentie: Bewerkt vanaf de «Disque de l’alimentation» uitgewikkeld door  

de Société Suisse de Nutrition, 2009.

ONTWIKKELD OP INITIATIEF VAN

Bestemd voor gezondheidsprofessionals © 2016

Goede gewoonten voor kinderen

EET EEN BEETJE VAN ALLES
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•   Kies voor goede vetten, en 

beperk vette en gesuikerde 

voedingsmiddelen.

•   Houd de grootte van de 

porties in de gaten om 

overgewicht te vermijden. 

•   Door je kind nieuwe smaken te laten ontdekken, 

kan je een gevarieerd en evenwichtig voedings-

patroon ontwikkelen. Durf te kiezen voor 

volkorengranen, peulvruchten, en zowel rauwe  

als gekookte groenten.

•   Voor een kind zijn 4 maaltijden 

essentieel: het ontbijt, het 

middagmaal, het vieruurtje en 

het avondmaal. Een tienuurtje 

kan eventueel ook, als het 

ontbijt te beperkt was of te 

vroeg genomen werd.

•   Regelmatige maaltijden 

beperken de kans op snacken 

tussendoor.

•   Laat je kind de grote 

verscheidenheid aan 

groenten en fruit 

ontdekken.

•   Water is de enige  

drank die echt 

noodzakelijk is.

•   Een maaltijd verdient alle aandacht 

en mag niet verstoord worden door 

schermen (televisie, tablet,…). 

5 goede gewoonten voor een gezonde levensstijl,  

voor kinderen van 5 tot 12 jaar… en hun ouders!

EEN EVENWICHTIGE VOEDING EN VOLDOENDE LICHAAMSBEWEGING ZORGEN  

VOOR EEN GOEDE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE ONTWIKKELING VAN HET KIND. 

5

•   Bied groenten en fruit 

meerdere keren aan in 

verschillende vormen, 

en laat je kind telkens 

opnieuw proeven.

•   Ga uit van 6 tot 8 

glazen van 15 cl, 

verspreid over  

de dag.

•   Eet gezellig samen aan 

tafel, en geniet in alle rust 

van de smaken, geuren 

en texturen. Dat helpt om 

het verzadigingsgevoel te 

herkennen.

IN SAMENWERKING MET

 

Voor 
individuen 
en gezinnen
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Via het WET-programma (Water 
Education for Teachers) organiseert 
Nestlé de WET Aquadémie. 
Gedurende één dag maken de 
vrijwillige medewerkers van onze 
Nestlé Waters-fabriek in Étalle de 
leerlingen van de nabijgelegen 
basisscholen bewust van water 
en het belang van hydratatie en 
hygiëne.

• 186 leerlingen van 6 scholen 
namen deel aan de editie 2018.

• Sinds 2012 hebben meer 
dan 1300 leerlingen aan het 
programma deelgenomen.

Water Education for Teachers
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Nestlé ondersteunt en werkt actief 
samen met de vzw Cultureghem. 
De vereniging promoot in de 
site van de slachthuizen van 
Anderlecht gezonde voeding en 
regelmatige lichaamsbeweging bij 
gezinnen en kinderen via culinaire 
ontmoetingen en workshops.

In 2018 konden meer dan 3000 
deelnemers een gezonde maaltijd 
klaarmaken en opsmullen, onder 
meer met onverkochte groenten 
en fruit van de markt die wekelijks 
door vrijwilligers worden 
ingezameld.

Dit inspirerende initiatief is 
volledig in lijn met de realisatie 
van een kringloopeconomie op 
lokaal niveau.

Cultureghem verandert de 
slachthuizen elke week in een 
overdekte speelplaats. In 2018 
hebben meer dan 11.000 mensen 
gebruik gemaakt van de door de 
vereniging gecreëerde installaties. 
Een project dat lichaamsbeweging 
en interculturele contacten 
bevordert!

Dankzij onze KOOKMET-
activiteit kopen de kinderen 

zelf lokale en gezonde 
ingrediënten, waar ze nadien 

gerechten mee bereiden die ze 
delen met mensen die ze niet 

altijd kennen, rond de grootste 
eettafel in Brussel.

Eva De Baerdemaker, 
Oprichtster van de vzw Cultureghem

Een ongewoon initiatief 
voor en met kinderen
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In België zijn dieren wettelijk 
verboden in ziekenhuizen.

Om deze leemte op te vullen, 
heeft het Universitair Ziekenhuis 
Brussel (UZ Brussel) als eerste 
ziekenhuis in het land hiervoor in 
een speciale ruimte voorzien: Villa 
Samson. Deze plek werd speciaal 
ingericht op de site zodat patiënten 
een gezellige tijd met hun huisdier 
kunnen doorbrengen.

Dit project was niet mogelijk 
geweest zonder de steun van 
Nestlé Purina, dat het samenleven 
van dieren en mensen sterk 
aanmoedigt. Deze steun bestaat 
uit:

• financiële steun en hulp bij de 
fondsenwerving bij de lancering 
van het project;

• technische en wetenschappelijke 
steun van specialisten;

• de invoering van een 
vrijwilligersprogramma voor de 
medewerkers van Nestlé Purina 
in Villa Samson.

Patiënt en huisdier eindelijk herenigd

Gelukkiger leven
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Nestlé draagt bij en 
neemt actief deel aan 
de ontwikkeling van zijn 
lokale gemeenschappen 
en werknemers via 
directe en concrete 
acties.

Voor onze 
gemeenschappen
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Nestlé wil graag een concrete bijdrage leveren in 
de strijd tegen de jeugdwerkloosheid, omdat we 

weten dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is 
om dit probleem op te lossen. Als economische actoren 

moeten ook bedrijven hieraan bijdragen. 
Daarom hebben we in 2013 Nestlé Needs YOUth gelanceerd. 

Tussen 2015 en 2018 heeft Nestlé in België alleen meer dan 270 
banen of stageplaatsen aangeboden.

Maar daar hebben we het niet bij gelaten! We hebben voortgebouwd 
op het succes van Nestlé Needs YOUth om zakenpartners en 
diverse bedrijven te mobiliseren om in 2015 de Alliance for YOUth
(Jongerenalliantie) op te richten.

Sindsdien hebben de 8 leden(3) van de Alliance for YOUth in België meer 
dan 11000 jobs of stages aangeboden aan jongeren onder de 30 jaar.

(3) Adecco, Axa, G4S, IBM, Nestlé, Nielsen, Sodexo en Solvay

(4) www.purina.be

Meer 
jobs voor 
jongeren in 

België

Onze vrijwilligers 
staan klaar

Respect, 
diversiteit, 

inclusie

Meer 

In 2019 zetten we onze stappen voort inzake vrijwilligerswerk met een 
uitgebreid vrijwilligersprogramma binnen ons bedrijf. Dit programma 
zal diverse projecten groeperen die voorgesteld werden door onze 
eigen werknemers. Op die manier kunnen we onze steun aan diverse 
organisaties, verenigingen of lokale NGO’s aanbieden.

Meerdere vrijwilligersactiviteiten werden in de voorbije jaren al 
uitgevoerd: de zomeracademie van Teach for Belgium, mentoring van 
jonge universitairen in het kader van het Bright Future Programma van 
Be.Face, het engagement van ons personeel van de fabiek in Etalle voor 
de Wet Aquademie en de ondersteuning van de vrijwilligers van Nestlé 
Purina bij Villa Samson(4).
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Werkbaar werk, diversiteit en inclusie 
maken deel uit van de bedrijfscultuur 
bij Nestlé. Wij stellen alles in het werk 
om zekerheid en dankbaarheid te geven 
aan onze medewerkers waarbij ze al hun 
potentieel kunnen ontplooien.

Verdeling 
mannen - 
vrouwen

49% 51%Voor Nestlé is gendergelijkheid 
in het leven van het bedrijf 
essentieel op alle functieniveaus. In België en Luxemburg is de 

gendergelijkheid bereikt.

Levenslang leren

+ 1700
dagen van opleiding  

per jaar in België

Taal- 
lessen

Stress & 
veerkracht

Voeding

Verkoops-
technieken

Anti- 
corruptie

Eerste 
hulp Eco Safe 

Driving

Voor onze 
gemeenschappen
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Balans tussen 
werk en 
privéleven
Meer dan 
20% van onze 
medewerkers 
maakt gebruik 
van de 
mogelijkheid om 
één dag per week 
thuis te werken.

Via ons Wellness in Action-programma 
bieden wij onze medewerkers gratis 
gezondheids- en wellnessactiviteiten aan, 
waaronder:
• Workshops over ergonomie, sport, voeding, hydratatie 
• Yoga sessies
• Enquête en brochure over slaapkwaliteit
• Bedrijfsrestaurant met wellnessmenu
• Culinaire workshops onder leiding van een diëtiste

Wij zijn er vast van overtuigd 
dat mensen en dieren elkaar 
verrijken. Daarom bieden wij onze 
medewerkers de mogelijkheid om 
hun huisdieren mee te nemen naar 
kantoor. We werken er dan ook 
hard aan om onze werkruimtes 
toegankelijk te maken voor onze 
vierpotige vrienden.

De doelstelling van Nestlé Purina
tegen 2020
In heel Europa 200 
partnerschappen opzetten om 
initiatieven te ondersteunen die de 
aanwezigheid van huisdieren op 
de werkplek bevorderen.

Werkomgeving
26 honden komen 

regelmatig met 
hun baasje mee 

naar kantoor.
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Bij Nestlé streven we naar betere 
milieuprestaties en een duurzamere 
aanvoer van natuurlijke hulpbronnen en 
basisingrediënten die in onze producten 
worden verwerkt.

Voor de 
planeet

20



Milieuprestaties

Transport en opslag (5)

(4) Elk jaar zijn er vijf bomen nodig om 100 kg CO2 in de atmosfeer te neutraliseren. Dankzij onze inspanningen hebben we in 

2017 voorkomen dat 284 bomen onze CO2-uitstoot moesten absorberen.
(5) Betreft al onze activiteiten behalve Nespresso, Nestlé Waters, Nestlé Health Science en Galderma.

Totale CO2-uitstoot in 2017 (lokaal transport, internationaal import- en 
exportvervoer en opslagactiviteiten).

In 2017 hebben we onze opslag- en transportactiviteiten herzien om 
onze verbintenissen op het vlak van duurzame ontwikkeling beter na 
te komen. We werken nu samen met een partner die garanties biedt 
voor een duurzame logistiek: Distrilog, een CO2-neutraal bedrijf. Deze 
beslissing garandeert ons: 

• een optimalisatie van de vulling van vrachtwagens en de routes;
• het gebruik van EURO 6-voertuigen met een lagere uitstoot van 

stikstofoxide.

Afvalbeheer
5678 kg CO2 bespaard dankzij 
selectieve afvalsortering in de 
hoofdzetel van Nestlé in Brussel.

hebben geen CO2 
geabsorbeerd (4)

40% van onze medewerkers 
carpoolt naar het werk of komt 
met het openbaar vervoer, met de 
fiets of te voet.

Gemiddelde CO2-uitstoot van onze 
bedrijfswagens: 109,4 g/km.

Woon-werkverkeer Bedrijfswagens

2 hybride  
poolwagens 
beschikbaar voor 
onze medewerkers

284

2016 > 2017

-7%

ofwel 29,25 kg/ton

3597 
ton

Wij streven naar een mobiliteit waarin alle duurzame 
vervoersmiddelen verenigd worden. 

Ons lidmaatschap bij het Bike to Work platform is 
een efficiënte manier om zich te engageren voor 
een duurzame mobiliteit, met dank aan de fiets. We 
gebruiken de Week van de Mobiliteit om nieuwe 
transportmiddelen uit te proberen op grote schaal.

Dit bewustzijn geeft ons het comfort om te kiezen 
voor een ‘goede mix’ van vervoersmiddelen in ons 
bedrijfsvervoersplan.
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Nespresso : het 
aluminium van de 
capsules is oneindig 
recycleerbaar
Elk jaar verbetert Nespresso het 
recyclingpercentage van zijn 
aluminium capsules. In 2018 werd 
26% van de capsules gerecycleerd. 
De recyclingcapaciteit van de op de 
Belgische en Luxemburgse markt 
verkochte capsules bedraagt 100%. 

Nespresso is een van de 
initiatiefnemers van AREME(6), 
Associatie voor de Recyclage van 
licht metalen verpakkingen en 
items. De leden van AREME ijveren 
voor een betere inzameling, 
sortering en recyclage van 
halfstijve, flexibele en meerlagige 
aluminium verpakkingen en 
aanverwante voorwerpen.

De medewerkers van Nestlé 
dragen actief bij tot deze recycling. 
In 2018 werd in onze installaties 
meer dan 1,5 ton capsules 
gerecycleerd.

Voor de 
planeet

22



Nuttig koffiedik Aluminium

Serre

Voorbeelden

Blikje

Biogas AutoCompost Fiets

Een capsule bestaat voor 90% 
uit koffie en 10% uit aluminium. 

Tijdens de recycling scheiden we 
het koffiedik van het aluminium.

Koffiedik wordt omgezet 
in biogas en organisch 
materiaal in compost.

Aluminium wordt gesmolten om 
opnieuw in de industriële sector te 

worden geïntroduceerd: fabricage van 
fietsen, blikjes, auto’s, chassis, enz.

(6) www.areme.be
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Milieuprestaties  
van de 
waterbottel-
activiteiten van 
Nestlé Waters 

Onze fabriek 
in Etalle

Energie- 
besparing

-12% 
energie gebruikt om 1000 
liter water te bottelen ten 

opzichte van 2016 (7)

Wateropvang

-11%
extra water dat wordt gebruikt 

om 1000 liter water te bottelen in 
vergelijking met 2016

Koolstofvoetafdruk
Stabiel ten opzichte van 2016, 
ondanks een toename van het 

volume gebotteld water

Conformiteit
ISO 14001

FSSC 22000
OHSAS 18001 

Vrijwillige actie

244kg
zwerfvuil opgehaald door 37 
vrijwillige medewerkers van 

Nestlé Waters over een afstand 
van 48 kilometer tijdens de 

grote lenteschoonmaakactie in 
Wallonië

Terugwinning 
van afval

100%
productieafval dat wordt 

teruggewonnen door recycling 
of verbrandingsprocessen met 

terugwinning van energie

(Cijfers 2017)

(7) Evenwichtspunt tussen onze bottelactiviteiten en onze voorvormfabricageactiviteit.
(8) Flexibel en resistent polyethyleentereftalaat reduceert het gewicht van de flessen  

en dus de CO2-uitstoot tijdens het transport

Voor de 
planeet
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Transport

Lokaal partnerschap en 
‘pesticidenvrij’

Om waterflessen van de 
merken Contrex, Hepar en 
Vittel uit onze fabrieken in 
de Vogezen naar België te 
importeren.
• 32 treinen in 2017
• Afstand: 420 km
• CO2-reductie equivalent aan 

1280 vrachtwagens

Onze in de horeca verkochte 
flessen met statiegeld van het 
merk Vittel worden ook per 
trein teruggebracht naar onze 
fabriek in de Vogezen.

De bescherming van de 
waterreserves door middel van 
een pesticidenvrij beleid in de 
omgeving van onze bronnen is een 
prioriteit.

Met de steun van onze 
dochteronderneming Agrivair 
hebben we een overeenkomst 
gesloten met 9 lokale boeren en 
de gemeente Étalle om zowel 
de zuiverheid van het water dat 
we bottelen als de bescherming 
van het drinkwater van de lokale 
bevolking te garanderen.

Deze boeren verbinden zich ertoe 
om geen chemische meststoffen, 
pesticiden of herbiciden te 
gebruiken in hun teelt. Wij 
ondersteunen hen met technische 
expertise en bieden hen materiële 
hulp om hun landbouwinkomen 
op peil te houden.
Het doel van het Agrivair-
programma? Lokale actoren 
overtuigen van het collectief 
belang om een duurzaam 
beschermingsbeleid te voeren.

Directe leveringen 
per vrachtwagen

Voorkeur voor 
spoorvervoer...

Voor de merken Valvert en Nestlé Pure Life
• Van de fabriek in Étalle tot de klantenmagazijnen (Carrefour en 

Delhaize) in België: 82% van het totale transport.
• Van de fabriek in Étalle tot de klantenmagazijnen in Frankrijk: 99,5% 

van het totale transport.

Voor de merken Contrex, Hepar en Vittel
Van de fabrieken in de Vogezen tot de klantenmagazijnen in de Benelux 
(Carrefour en Delhaize): 30% van het totale transport.

Doelstelling voor 2019: deze rechtstreekse leveringen uitbreiden tot de 
merken San Pellegrino en Perrier. Dankzij deze initiatieven kunnen we 
de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen door de doorvoer naar ons 
magazijn in België te vermijden.
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Wat doet Nestlé om 
verpakkingsafval te 
beperken?

Herdenken, hergebruiken, elemineren

Pour la 
planète

Onze visie is eenvoudig en we zijn er eerlijk 
over: we willen ervoor zorgen dat geen van onze 
verpakkingen in een stortplaats belandt in de vorm van 
afvalstoffen. Daarom zetten we er volop op in om onze 
verpakkingen 100% recycleerbaar of herbruikbaar te 
maken tegen 2025. 

Nestlé heeft de creatie van het Nestlé Institute 
of Packaging Sciences aangekondigd, dat 
legt zich toe op onderzoek en ontwikkeling 
van verpakkingsoplossingen die functioneel, 
betrouwbaar en met respect voor het milieu 
vervaardigd worden. Ons Instituut en zijn vijftig 
medewerkers worden geïntegreerd in het Research 
Center van Nestlé in Lausanne, en zal nauw 
samenwerken met ons wereldwijd R&D-netwerk, 
met onze academische partners, leveranciers en 
start-ups.
Prioritaire onderzoeksdomeinen zijn herbruikbare 
polymeren en biologisch afbreekbaar of 
composteerbaar papier. Er is aandacht 
voor functionele en nieuwe concepten en 
verpakkingstechnologieën om de herbruikbaarheid 
van kunststofverpakkingen te verhogen.

We hebben de plastic transportbakken 
van onze Herta charcuterie vervangen 
door kleine kartonnen bakjes. Het karton 
dat hiervoor gebruikt wordt is 100% 
recycleerbaar, en bestaat uit 60% reeds 
gerecycleerd karton. 

Bovendien besparen we jaarlijks 11 ton 
plastic door de plastic film, gebruikt om 
producten te verpakken, weg te laten. 
Hierdoor konden we ook een honderdtal 
vrachtwagens van de weg halen, 
aangezien die nu geen lege bakken 
meer moeten ophalen. 

Een onderzoekseenheid 
voor verpakkingen en 
materialen

Minder plastiek in onze 
verpakkingen

1

Onze verpakkingen herdenken, niet-recycleerbare 
materialen elimineren en de prioriteit geven aan materialen 
met het hoogste aandeel herbruikbare bestanddelen 

26

shelley.dockx
Sticky Note
dat weg, vervangen door en



Inzetten op meer recycleren

Promotie en voorlichting

Een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van 
vergaringssystemen, sortering en recyclering 
die perfect operationeel zijn in de landen waar 
we actief zijn in Europa. Voor onze PET-flessen 
stellen we een vergaringspercentage van 90% 
voorop in 2025.

Het gedrag van onze werknemers en de 
consumenten veranderen door hen beter te 
informeren, door het gebruik van ecodesign te 
stimuleren, en door sorteren en recyclage te 
bevorderen.

Vanaf nu tot 2025, zullen flessen, het 
plastic laagje PET in gelamineerde 
verpakkingen, de doppen op glazen 
bokalen en blikken, de bakjes voor 
vleesproducten en de krimpfolie voor 
displaymateriaal allemaal tussen 25% en 
50% gerecycleerde materialen bevatten, 
afhankelijk van het type verpakking.

PET-fl essen opgehaald voor 
recyclage

Gerecycleerd plastic integreren

2

3
Onze actie 

concentreert 
zich hiervoor 
op drie assen

Bijdragen aan de circulaire economie door tussen 
25% en 50% gerecycleerd plastic te gebruiken in 
onze verpakkingen in Europa (rPET, RPP en rPE)

80%
in 2022

90%
in 2025

Onze PET-flessen zullen 
tussen 25% en 50% rPET 
(Polyethyleentereftalaat) 
bevatten.

Het laagje PET in 
gelamineerde PET-
verpakkingen zal voor 
25% bestaan uit rPET.

Onze deksels (glazen 
potten en blikken) zullen 
30% rPP (gerecycleerde 
propyleen) bevatten.

De bakjes voor 
vleesproducten zullen 
minstens 50% rPET 
bevatten.

De krimpfolie op 
displaymaterialen zal 
50% rPE (gerecycleerd 
Polyethyleen) bevatten.
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Nestlé in enkele kliks

Nestlé Belgilux nv
Birminghamstraat 221
1070 Brussel
Tel: +32 2 529 52 52
consum@be.nestle.com

www.nestle.be

#NestleBelgium

facebook.com/nestlebelgilux

Nestle_belgilux

Verantwoordelijke uitgever

Michel Mersch – Nestlé Belgilux nv

Geprint op 100% recycleerbaar papier


