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GRI-TABEL 2015 Indicatoren waarvoor geldt dat de rapportage gedeeltelijk voldoet, zijn gemarkeerd 
met een asterix (*).

Indicator Verslag paginanummer(s) Opmerkingen

VISIE EN STRATEGIE

G4-1  Verklaring van de hoogste beslissings- 
bevoegde van de organisatie.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 6-7

ORGANISATIEPROFIEL

G4-3  Naam van de organisatie. PLUS Retail B.V.

G4-4   Voornaamste merken, producten en/of 
diensten.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 10-13

G4-5   Locatie van het hoofdkantoor.
 Operationele structuur.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 12

G4-6   Het aantal landen waarin de organisatie 
actief is.

1 (Nederland)

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. PLUS jaarverslag 2015:  
p. 12

G4-8  Afzetmarkten. Nederlandse consumentenmarkt

G4-9  Omvang van de verslaggevende  
organisatie.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 15

G4-10    •  Aantal medewerkers naar arbeidsover-
eenkomst en geslacht.

 •   Aantal vaste medewerkers naar type 
werk en geslacht.

 •  Volledig personeelsbestand naar mede-
werkers en werkkrachten onder toezicht 
en naar geslacht.

 •  Volledig personeelsbestand naar regio 
en geslacht.

 •  Deel van het werk van de organisatie 
wordt verricht door werkkrachten die 
wettelijk als zelfstandige zijn erkend, of 
door andere personen dan medewer-
kers of werkkrachten onder toezicht, 
waaronder medewerkers en medewer-
kers onder toezicht van aannemers.

 •  Aanzienlijke schommelingen in aan-
tallen medewerkers (zoals seizoens-
schommelingen in de werkgelegenheid 
in het toerisme of de landbouw).

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 15, 88, LA1

G4-11    Percentage medewerkers dat onder een 
collectieve arbeidsovereenkomst valt.

100%

G4-12    Toeleveringsketen van de verslaggevende 
organisatie.

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 3, 5-8. 

https://www.plus.nl/info-verantwoord/maatschappelijk- 
verantwoord-ondernemen

G4-13    Significante veranderingen tijdens de 
verslagperiode wat betreft omvang,  
structuur, eigendom of toeleveringsketen

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 12-27

G4-14  Toelichting over de toepassing van het 
voorzorgsprincipe door de verslaggeven-
de organisatie.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 27-31

G4-15    Extern ontwikkelde economische, mili-
eugerelateerde en sociale handvesten, 
principes of andere initiatieven die de 
organisatie onderschrijft of bekrachtigt.

• De Consumentenbond
• De Dierenbescherming
• Het Voedingscentrum
• Stichting Ik Kies Bewust 
• Stichting Beter Leven kenmerk
• Stichting De Noordzee
• Stichting Max Havelaar
• Stichting Natuur en Milieu
• Wakker Dier

G4-16    Lidmaatschap van verenigingen (zoals 
brancheverenigingen) en/of (inter)natio-
nale belangenorganisaties.

Superunie
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)



REIKWIJDTE EN AFBAKENING VAN HET VERSLAG

G4-17   Alle onderdelen opgenomen in de jaar- 
rekening of gelijkwaardige documenten 
van deorganisatie.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 90-95

G4-18   Proces voor het bepalen van de inhoud 
van het verslag.

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 2

Het MVO-beleid bij PLUS wordt geformuleerd door het 
Greenteam. Dit Greenteam bestaat uit directie en/of 
management van de afdelingen Commercie, Category-
management, Logistiek, Winkelorganisatie, Corporate 
Communicatie, Consumer Insights en P&O. De inhoud 
van het verslag is bepaald door een redactiecommissie 
in nauw overleg met het Greenteam. Tevens is tijdens de 
totstandkoming van het Verantwoord en sociaal jaarver-
slag 2015 rekening gehouden met de Global Reporting 
Initiative (GRI)-richtlijnen en de Transparantiebenchmark 
criteria van het Ministerie van Economische Zaken.
Dit verslag voldoet aan GRI G4 niveau core.

G4-19    Lijst van alle materiële aspecten vastge-
steld tijdens het bepalen van de inhoud 
van het verslag.

Materialiteit: https://www.
plus.nl/info-verantwoord/
maatschappelijk-verant-
woord-ondernemen

G4-20  Afbakening van het verslag. Het verantwoord en sociaal jaarverslag heeft betrekking 
op de entiteit PLUS Retail B.V. Het verslag rapporteert 
over het servicekantoor en de distributiecentra. Indien 
beschikbaar is ook over de winkels van de zelfstandige 
ondernemers van de Ondernemerscoöperatie De Sper-
wer U.A. gerapporteerd. In die gevallen wordt dat per 
indicator apart in deze GRI-tabel gemeld..

G4-21    Basis voor verslaggeving over andere 
entiteiten.

n.v.t.

G4-22    Het effect van eventuele actualisaties van 
in eerdere verslagen verstrekte informatie, 
en de redenen voor dergelijke actualisaties.

n.v.t.

G4-23    Vermeld eventuele specifieke beperkingen 
voor de reikwijdte of afbakening van het 
verslag.

Zie G4-20

OVERLEG MET BELANGHEBBENDEN

G4-24   Lijst van groepen belanghebbenden die 
de organisatie heeft betrokken.

Primaire stakeholders zijn klanten, ondernemers en  
medewerkers. Andere betrokken stakeholders zijn:
• De Consumentenbond
• De Dierenbescherming
• Het Voedingscentrum
• Ik Kies Bewust 
• Stichting Beter Leven kenmerk
• Stichting De Noordzee
• Stichting Max Havelaar
• Stichting Natuur en Milieu
• Wakker Dier

G4-25  Basis voor inventarisatie en selectie van 
belanghebbenden die moeten worden 
betrokken.

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 3.

Primaire stakeholders zijn betrokken op basis van de re-
levantie voor het commerciële succes van PLUS. Andere 
stakeholders zijn geselecteerd op basis van issues die 
relevant zijn voor bepaalde productcategorieën of voor 
het MVO beleid van supermarkten in het algemeen.

G4-26  Benadering van het betrekken van stake-
holders, waaronder de frequentie ervan 
per type en groep stakeholders.

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 3.

G4-27  De voornaamste onderwerpen en vraag-
stukken die naar voren zijn gekomen door 
de betrokkenheid van stakeholders en hoe 
de organisatie hierop heeft gereageerd, 
onder meer via haar verslaggeving.

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 3.



VERSLAGPROFIEL

G4-28  Verslagperiode. 2015

G4-29  Datum van het meest recente verslag. April 2015

G4-30  Verslaggevingscyclus. Jaarlijks

G4-31  Contactpunt voor vragen over het verslag 
of de inhoud ervan.

greenteam@plusretail.nl

G4-32  GRI-‘in overeenstemming met’-optie, 
GRI-inhoudsopgave voor de gekozen 
optie en verwijzing naar het Externe assu-
rancerapport.

https://www.plus.nl/info-verantwoord/maatschappe-
lijk-verantwoord-ondernemen

G4-33  Beleid en huidige praktijk met betrekking 
tot het verkrijgen van externe assurance 
voor het verslag.

Het Greenteam borgt de kwaliteit het Verantwoord en 
sociaal jaarverslag. Op dit moment is het verkrijgen van 
externe assurance voor het verslag geen prioriteit.  

BESTUUR, VERPLICHTINGEN EN BETROKKENHEID

G4-34  De bestuursstructuur van de organisatie, 
met inbegrip van commissies die vallen 
onder het hoogste bestuurslichaam.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 12

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

ECONOMIE

G4-DMA PLUS jaarverslag 2015: 
p. 8-9

EC1   Directe economische waarden die zijn  
gegenereerd en gedistribueerd, waar-
onder inkomsten, operationele kosten, 
personeelsvergoedingen, donaties en 
overige maatschappelijke investeringen, 
ingehouden winst en betalingen aan 
kapitaalverstrekkers en overheden.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 15, 66-87

EC3   Dekking van de verplichtingen in verband 
met het vastgestelde uitkeringenplan van 
de organisatie.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 76-77

EC4   Significante financiële steun van een 
overheid.

Geen

MILIEU

G4-DMA Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 4, 
Materialiteit https://www.
plus.nl/info-verantwoord/
maatschappelijk-verant-
woord-ondernemen

EN15*  Directe emissie van broeikasgassen (BKG) 
(scope 1).

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 14

De scope 1 emissie van broeikasgassen wordt voorname-
lijk veroorzaakt door:
•  gas- en elektriciteitsverbruik in de winkels, service- 

kantoor en distributiecentra
•  brandstofverbruik door vrachtauto’s voor distributie- 

logistiek en leaseauto’s.

Waarbij geldt dat:
•  De CO2 uitstoot van het elektriciteitsverbruik laag is 

door het gebruik van 100 procent groene stroom. 
•  Het gasverbruik van de winkels is nog niet nauwkeurig 

bekend. Op basis van de winkels waarvan dit gebruik 
wel bekend is wordt duidelijk dat de klimaatimpact 
klein is in verhouding tot andere factoren (logistiek en 
elektriciteit). 

De in het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2015 op 
p. 14 genoemde CO2 uitstoot is volgens PLUS een be-
trouwbare weergave van de emissie van broeikasgassen 
door PLUS.



EN19*   Vermindering emissie van broeikasgassen 
(BKG).

 Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. p. 14

EN23   Totaalgewicht afval naar type en  
verwijderingsmethode. 

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. p. 14

EN30   Significante milieugevolgen van het 
transport van producten en materialen 
die worden gebruikt voor de activiteiten 
van de organisatie en het vervoer van 
personeelsleden. 

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 12-14

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

G4-DMA Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 4, 
Materialiteit https://www.
plus.nl/info-verantwoord/
maatschappelijk-verant-
woord-ondernemen

LA1*   Totaal personeelsbestand naar type werk, 
arbeidsovereenkomst en regio. 

   

LA11   Percentage medewerkers dat regelmatig 
wordt ingelicht omtrent prestatie- en 
loopbaanontwikkeling. 

Alle 364 medewerkers van het servicekantoor en de 433 
medewerkers van de distributiecentra krijgen jaarlijks 
een functionerings- en beoordelingsgesprek. De win-
kelmedewerkers zijn formeel in dienst bij de zelfstandig 
ondernemers van de coöperatie. Deze informatie is 
daarom voor de winkels niet beschikbaar.

MENSENRECHTEN

G4-DMA Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 4, 
Materialiteit https://www.
plus.nl/info-verantwoord/
maatschappelijk-verant-
woord-ondernemen

HR4    Activiteiten waarvan is vastgesteld dat 
daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen 
gelden voor het recht op uitoefening 
van vrijheid van vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandelingen, alsmede de 
maatregelen die zijn getroffen ter onder-
steuning van deze rechten.

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 5-7

PLUS verkoopt agrarische producten uit landen waarvan 
bekend is dat bij de teelt en oogst mogelijk schendingen 
van genoemde rechten plaatsvindt. Bij PLUS zijn daarom 
alle bananen, ananassen, huismerk koffie en huismerk 
thee geteeld door boeren die voldoen aan de eisen van 
het Fairtrade keurmerk.

HR5    Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er 
een aanzienlijk risico is van gevallen van 
kinderarbeid, alsmede de maatregelen die 
zijn getroffen gericht op de uitbanning 
van kinderarbeid.

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 5-7

PLUS verkoopt agrarische producten uit landen waarvan 
bekend is dat bij de teelt en oogst mogelijk kinderarbeid 
plaatsvindt. Bij PLUS zijn daarom de belangrijkste producten 
waarvoor dit risico geldt (bananen, ananassen, huismerk 
koffie en huismerk thee) geteeld door boeren die voldoen 
aan de eisen van het Fairtrade keurmerk. Het Fairtrade 
keurmerk verbiedt kinderarbeid en controleert daarop.

HR6    Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er 
een aanzienlijk risico is van gevallen van 
gedwongen of verplichte arbeid, alsmede 
de maatregelen die zijn getroffen gericht 
op de uitbanning van gedwongen of 
verplichte arbeid.

Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 5-7

PLUS verkoopt agrarische producten uit landen waarvan 
bekend is dat bij de teelt en oogst mogelijk schendingen 
van genoemde rechten plaatsvindt. Bij PLUS zijn daarom 
alle bananen, ananassen, huismerk koffie en huismerk 
thee geteeld door boeren die voldoen aan de eisen van 
het Fairtrade keurmerk.

Arbeidsover-
eenkomst

Totaal

Servicekantoor Vast 364

Distributiecentra Vast 433

Filialen Tijdelijk 192

Totaal 989



MAATSCHAPPIJ

G4-DMA Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 4, 
Materialiteit https://www.
plus.nl/info-verantwoord/
maatschappelijk-verant-
woord-ondernemen

SO6    Totale waarde van financiële en in natura 
bijdragen aan politieke partijen, politici en 
gerelateerde instellingen per land.

geen

SO7    Totaal aantal rechtszaken vanwege con-
currentiebelemmerend gedrag, antikartel- 
en monopolistische praktijken, alsmede 
de resultaten van deze rechtszaken.

geen

SO8    Monetaire waarde van significante boetes 
en totaal aantal niet-monetaire sancties 
wegens het niet naleven van wet- en 
regelgeving.

geen

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

G4-DMA Verantwoord en sociaal 
jaarverslag 2015: p. 4, 
Materialiteit https://www.
plus.nl/info-verantwoord/
maatschappelijk-verant-
woord-ondernemen

PR1   Levensduurstadia waarin de gevolgen van 
producten en diensten voor gezondheid 
en veiligheid worden beoordeeld met het 
oog op verbeteringen.

De kwaliteitsafdelingen van zowel inkooporganisatie 
Superunie als PLUS Retail controleren en beoordelen 
producten op gezondheid en veiligheidsaspecten. Indien 
van toepassing wordt met leveranciers gezocht naar mo-
gelijkheden om producten aan de criteria van het Vinkje 
te laten voldoen. Op deze wijze worden enkele keren 
per jaar recepturen gezonder gemaakt.

PR3    Type informatie over producten en 
diensten dat verplicht wordt gesteld door 
procedures. 

Ingrediënten en voedingswaardedeclaraties op alle le-
vensmiddelen. Bovenwettelijk probeert PLUS zoveel mo-
gelijk informatie over producten in relatie tot aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheden van voedingsstoffen ‘front of 
pack’ te communiceren.

PR5    Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, 
met inbegrip van resultaten van onder-
zoeken naar de klanttevredenheid.

PLUS jaarverslag 2015:  
p. 18-26

PR7    Totaal aantal gevallen van niet-naleving 
van regelgeving en vrijwillige codes 
betreffende marketingcommunicatie, 
waaronder reclame, promotie en sponso-
ring, naar type resultaat.

PLUS streeft naleving van de geldende regels en wetten 
na, mocht onverhoopt blijken dat wij deze onbewust 
hebben overschreden dan wordt direct actie onderno-
men.

PR8    Totaal aantal gegronde klachten over 
inbreuken op de privacy van klanten en 
het kwijtraken van klantgegevens.

geen

PR9    Monetaire waarde van significante boetes 
wegens het niet-naleven van wet- en 
regelgeving betreffende de levering en 
het gebruik van producten en diensten.

geen


