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Toespraak van Georges Jacobs, Voorzitter van de Raad van Bestuur, 

tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Delhaize Groep 
26 mei 2011  

 
 
Beste aandeelhouders, 
 
Wie dacht dat we na een bijzonder uitdagend 2009 in 2010 in kalmere wateren zouden terechtkomen, had 
het even fout. 2010 werd uiteindelijk een bewogen jaar. Aangezien Delhaize Groep actief is op drie 
verschillende continenten, zijn wij onderhevig aan een hoop verschillende dynamieken. In de V.S. 
bijvoorbeeld  ging het consumentenvertrouwen er in het begin van het jaar sterk op vooruit, maar nam een 
flinke duik tijdens het tweede kwartaal. In Griekenland bereikte de werkloosheid niveaus die sinds jaren niet 
meer gezien zijn. Op de financiële markten versterkte de dollar tegen het midden van het jaar met bijna 20%, 
waarvan dan weer de helft van deze prestatie opnieuw verloren ging tegen het einde van het jaar.  
 
2010 was voor Delhaize Groep het eerste jaar van de invoering van het New Game Plan. Het werd een jaar 
vol intense veranderingen, voornamelijk in de V.S., met belangrijke wijzigingen in onze organisatorische 
structuur die onze Groep voorbereiden op de opportuniteiten van 2011.  
 
Zowel in de V.S. als in Europa bleven de economische crisis en de daaruit volgende werkloosheid doorwegen 
op het consumentenvertrouwen en, bijgevolg, ook op de consumentenbestedingen. Onze operationele 
ondernemingen reageerden hierop door de nadruk te leggen op value leadership, kortom, lage prijzen in 
combinatie met een assortiment en een winkelervaring van hoge kwaliteit. De kostenbesparingen in het kader 
van het New Game Plan moeten gebruikt worden om te investeren in lagere prijzen en tezelfdertijd onze 
winstgevendheid te handhaven. En dat is precies wat we in 2010 gedaan hebben. Pierre-Olivier zal binnen 
een paar minuten enkele van deze initiatieven meer in detail bespreken. Maar ik kan alvast zeggen dat deze 
initiatieven ons de nodige zuurstof gaven om hoger te klimmen. Onze opbrengsten aan actuele wisselkoersen 
waren bijna 5% hoger dan het vorige jaar. Dit is het achtste opeenvolgende jaar van groei.  
 
V.S. 
 
In de V.S. daalden de opbrengsten met 1,0%. Dit is voornamelijk het gevolg van een zeer moeilijk tweede 
kwartaal nadat we een geleidelijke verbetering konden vaststellen in de onderliggende verkooptendensen. 
Onze Amerikaanse activiteiten werden trouwens gekenmerkt door twee snelheden. Daar waar onze winkels in 
het zuidoosten bijna het hele jaar te lijden hadden onder de economische crisis, toonde Hannaford zich in het 
noordoosten veel veerkrachtiger. In de tweede helft van het jaar was zonder meer spake van een 
veelbelovende verbetering van het klimaat. Voor al onze activiteiten in de V.S. - en vooral bij Food Lion - 
werden aanzienlijke prijsinvesteringen gedaan sinds  begin 2010. Doorheen het jaar hielp een sterke focus op 
competitieve prijzen, ondersteund door doelgerichte promoties, om onze prijscompetitiviteit te verbeteren. 
Toch beseffen we dat we bij Food Lion niet alleen aan onze prijzen moeten werken om ons merk te versterken. 
Pierre-Olivier zal het hierover later vandaag ook nog hebben. 
 
België 
 
Aan deze kant van de Atlantische Oceaan kende Delhaize België opnieuw een jaar van solide omzetgroei. 
De vergelijkbare omzet steeg met 3,2%, wat de hoogste groei is in de laatste zeven jaar en helemaal het 
resultaat is van een volumegroei. Onze activiteiten in België profiteerden van de opeenvolgende golven van 
prijsinvesteringen, die drie jaar geleden begonnen zijn en ondersteund worden door een sterke communicatie 
en doelgerichte promoties. Delhaize België sloot 2010 af met een marktaandeel van 26,3%. 
 
Griekenland en de Rest van de Wereld 
 
Onze Griekse activiteiten kenden een uitstekend 2010 en dit ondanks de zeer diepe economische crisis in het 
land. De opbrengsten van Alfa Beta stegen er met 6,3%. In een markt die algemeen daalde, leidde deze 
stijging tot een groter marktaandeel van 18,4%. Nog indrukwekkender zijn de cijfers die we zien bij Mega 
Image in Roemenië en bij Super Indo in Indonesië, waar de opbrengstengroei boven de 20% uitkwam. 
Bedrijfswinst en -marge 
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Een toename van de verkopen is één ding, die moet ook gepaard gaan met winstgevendheid. In 2010 
overschreed onze Groep de grens van EUR 1 miljard bedrijfswinst, een stijging met 8,7% in vergelijking met 
2009. Een stijgende verkoop, een stabiele brutomarge en een goed kostenbeheer lagen aan de basis van dit 
resultaat. Onze bedrijfsmarge steeg van 4,7 naar 4,9%, maar bleef stabiel indien we geen rekening houden 
met de herstructurering, winkelsluitingen en waardeverminderingen in 2009 in de V.S. 
 
Lagere financiële uitgaven en een lagere effectieve belastingvoet in combinatie met hogere 
bedrijfsinkomsten leidden uiteindelijk tot een 12,5% hogere nettowinst uit voortgezette activiteiten van EUR 576 
miljoen. Dit is meer dan het dubbele van de groei die we in 2009 kenden. 
 
In 2010 genereerde onze Groep een vrije kasstroom van EUR 665 miljoen. Een bijzonder sterk cijfer dat ons hielp 
om onze nettoschuld te doen dalen met opnieuw EUR 276 miljoen tot EUR 1,8 miljard. De verhouding van de 
nettoschuld tegenover het eigen vermogen is daarmee gedaald tot net boven de 35%. 
 
Vooruitzichten 
 
Delhaize Groep is van plan om de kansen van 2011 ten volle te benutten. Met de initiatieven van ons New 
Game Plan beschikken we over de juiste middelen om dit te doen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook 
uitdagende tijden zijn voor onze klanten, maar we vertrouwen erop dat we hen samen het beste van het 
leven kunnen bieden. 
 
Dividend & Governance 
 
Ons vertrouwen in de toekomst wordt het best benadrukt door het voorstel van de Raad van Bestuur om het 
dividend met 7,5% op te trekken naar EUR 1,72 per aandeel. Deze stijging ligt in de lijn van ons dividendbeleid, 
dat erin bestaat een regelmatig stijgend dividend uit te keren en de vrije kasstroom op een niveau te houden 
dat toelaat om de toekomstige groei van het bedrijf te financieren. 
 
Het doet me ook genoegen om u te melden dat de Raad van Bestuur voorstelt om het mandaat van de heer 
Hugh G. Farrington te verlengen voor een termijn van drie jaar en dat van Baron Luc Vansteenkiste en de heer 
Jacques de Vaucleroy voor een termijn van vier jaar. Om onze Raad van Bestuur te versterken en voor te 
bereiden op de toekomst, stelt de Raad van Bestuur de aanstelling voor van drie nieuwe leden als 
onafhankelijke bestuurder in de zin van het Belgisch Wetboek Vennootschappen: de heer Jean-Pierre Hansen, 
die de meesten onder jullie zonder twijfel kennen, de heer William G. McEwan, die een doorwinterde retailer is 
die momenteel Chief Executive Officer is bij de op één na grootste voedingsdistributeur in Canada, en de 
heer Mats Jansson, die voorzitter was bij SAS, de Scandinavische luchtvaartmaatschappij die hij succesvol 
door de crisis piloteerde, nadat hij eerder ook al leidinggevende functies bekleedde bij onder meer ICA, de 
belangrijkste voedingsdistributeur in Zweden en voorzitter en gedelegeerd bestuurder was bij Axfood, een 
stevige nummer 2. 
 
U heeft gemerkt dat wij tot dusver nog geen enkele vrouw benoemd hebben om de Raad van Bestuur te 
versterken. We zijn echter een actieve zoektocht begonnen om u tegen de volgende Algemene Vergadering 
een vrouwelijk bestuurslid te kunnen voorstellen om de diversiteit binnen de Raad te kunnen versterken en 
verbeteren. 
 
Besluit 
 
2010 voelde aan als een achtbaan. Toch heeft Delhaize Groep duidelijk getoond in staat te zijn om 
uitdagingen in kansen om te zetten. Dit is in ruime mate het resultaat van een duidelijke strategie die 
opgebouwd is rond het New Game Plan. In naam van de Raad van Bestuur zou ik Pierre-Olivier Beckers, zijn 
team en al onze medewerkers in de Groep willen feliciteren en bedanken voor hun engagement en 
vastberadenheid om het New Game Plan te doen slagen en onze Groep naar stevige resultaten te leiden. Ik 
zou ook u, beste aandeelhouders, willen bedanken voor jullie blijvende steun en vertrouwen in Delhaize Groep 
en haar management team. 
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Toespraak van Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder, 

tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Delhaize Groep 
26 mei 2011 

 
 
Beste aandeelhouders, 
 
Nu onze Voorzitter ons de resultaten van 2010 heeft voorgesteld, zal ik zijn verhaal verderzetten voor de 
eerste maanden van dit jaar en u een vooruitblik geven op wat u de rest van het jaar kunt verwachten 
van Delhaize Groep. Maar ik zal beginnen met enkele commentaren over de belangrijkste initiatieven 
uit onze strategie. 
 
Zoals de Voorzitter al zei, was 2010 zonder enige twijfel een hectisch jaar. Ons New Game Plan, de 
strategie voor de komende jaren en waarvan de implementatie startte in het begin van 2010, bleek de 
juiste aanpak te zijn voor deze uitdagingen. Ik zal u een update geven voor de drie pijlers van dit plan: 
versnelde groei, kostenefficiëntie en corporate responsibility. 
 
Groei 
 
Laten we met groei beginnen. Het New Game Plan heeft tot doel de winstgevende opbrengstengroei te 
versnellen. U herinnert zich zonder twijfel dat we begin maart van dit jaar hebben aangekondigd dat we 
een akkoord bereikt hadden om de Servische distributeur Delta Maxi Group over te nemen. Met deze 
overname wordt onze onderneming een leidende distributeur in een deel van Europa dat veelbelovend 
is omwille van zijn groeipotentieel. In amper tien jaar heeft deze onderneming zich ontwikkeld tot een 
belangrijke distributeur in vijf Zuidoost-Europese landen. Delta Maxi sluit zeer goed aan bij Alfa Beta in 
Griekenland en Mega Image in Roemenië, en zal ons als leider positioneren in een markt met een 
bevolking van 55 miljoen inwoners, het equivalent van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk of Italië. 
 
De combinatie van de sterktes van Delta Maxi, het groeipotentieel van Zuidoost-Europa en de 
synergieën met onze operationele ondernemingen in Griekenland en Roemenië zullen als gevolg het 
groeiprofiel van Delhaize Groep sterk veranderen. We verwachten dat we in deze markt een 
jaaropbrengst van EUR 3,4 miljard zullen verwezenlijken in ongeveer achthonderd winkels. Daarnaast 
stellen de nabijheid van onze huidige operaties en de gelijkaardige bedrijfsmodellen ons in staat om 
aanzienlijke synergieën te genereren in aankoop, inventarisbeheer, informaticasystemen en 
bevoorrading. Op dit moment is een integratieteam bezig om alles voor te bereiden voor een efficiënte 
integratie zodra we groen licht krijgen van de plaatselijke mededingingsautoriteiten. We verwachten 
dat dit voltooid zal zijn in het derde kwartaal van dit jaar. 
 
De verwerving van Delta Maxi Group past perfect in onze verbintenis om meer groei te genereren in 
onze nieuwere operaties. Daaronder vallen ook nieuwe geografische markten zoals Griekenland, 
Roemenië en Indonesië, maar ook nieuwe formats zoals Bottom Dollar Food en Red Market. Daarom 
blijven we ook ons Bottom Dollar Food-format in de V.S. uitbreiden. Met 19 winkels in de regio van 
Philadelphia heeft Bottom Dollar Food een volledig nieuwe markt voor onze Groep betreden en we 
plannen dit jaar meer winkelopeningen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het succes 
van het merk, maar we zien al een snelle stijging van het aantal bezoeken en de gemiddelde wekelijkse 
verkoop. Wat nog belangrijker is, als we klanten ondervragen merken we dat de meesten onder de 
indruk zijn van wat ze zien in de winkel en dat negentig procent van hen van plan is om terug te komen 
winkelen bij Bottom Dollar Food. 
 
Laten we ook even stilstaan bij de andere initiatieven om onze interne groei te versnellen. Een nieuwe 
Groepswijde prijsstrategie werd uitgewerkt en geïmplementeerd. Al onze operationele ondernemingen 
hebben consequent aan de verbetering van hun prijspositionering gewerkt. Vooral bij Food Lion, in het 
zuidoosten van de V.S., is de nieuwe prijsstrategie een essentieel onderdeel van de versteviging van de 
strategie van Food Lion die we begin mei hebben gelanceerd. 
 
Op basis van uitgebreid klantenonderzoek hebben we vastgesteld dat hoewel Food Lion een sterk merk 
en een zeer winstgevende onderneming is, klanten verwachten dat Food Lion ‘back to basics’ gaat en 
niet enkel competitieve prijzen aanbiedt, maar ook eenvoud en winkelgemak. We kunnen deze 
herpositionering van Food Lion samenvatten in drie woorden: Eenvoudig-Kwaliteit-Prijs. Het gaat erom 
competitieve prijzen aan te bieden, de processen in de winkels te vereenvoudigen, over winkelcomfort 
en vertrouwde gezichten en een referentie te zijn voor verse groenten en fruit en, niet in het minst, een 
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ruim assortiment en de beste waarde aan te bieden van sterke huismerken. Pas twee weken geleden 
hebben we de eerste fase van dit plan gelanceerd in twee representatieve markten, Raleigh in North 
Carolina en Chattanooga in Tennessee met ongeveer 200 verkooppunten. De kennis en resultaten van 
deze markten zullen als basis dienen om het merkonderzoek uit te breiden naar het grootste deel van de 
winkels tegen eind 2012. 
 
Huismerken zijn een ander belangrijk element om ons productenaanbod te onderscheiden van dat van 
de concurrentie, om de algemene prijspositionering te verbeteren en getrouwheid op te bouwen. In de 
V.S. hebben we ons het ambitieuze doel gesteld om het aandeel van huismerken in de totale verkoop 
te verhogen van 27% eind 2010 tot 35% eind 2013. Een belangrijke hefboom om dit doel te behalen, is 
de invoering van onze nieuwe huismerkenlijn MyEssentials, die het bestaande merk Smart Options zal 
vervangen. Het zal een veel ruimer assortiment hebben van ongeveer 500 SKU’s, die moderner zijn en 
van betere kwaliteit en ons in staat zullen  stellen om efficiënt te concurreren met de discounters in de 
V.S. U kunt het vergelijken met ons 365-assortiment in Europa. Deze werkzaamheden zullen worden 
afgerond tegen de zomer. 
 
Efficiëntie 
 
Al deze initiatieven moeten gefinancierd worden en dan komt de tweede pijler van het New Game 
Plan in beeld: efficiëntie. Er is ook heel wat werk verricht. We hebben meer bepaald structurele 
aanpassingen aangebracht aan onze organisatie. In 2010 zijn we begonnen met de oprichting van 
Delhaize America, één geïntegreerd bedrijf voor al onze activiteiten in de V.S. Het plan was duidelijk. 
Onze prioriteit bestond erin om zaken te convergeren en te standaardiseren waar dat zinvol is, terwijl de 
plaatselijke en specifieke, klantgerichte strategieën van elk van onze merken behouden blijven. Om 
deze verschillende merken te ondersteunen, hebben we één organisatie voor de bevoorrading, één 
ondersteunende structuur voor gedeelde diensten en één aankooporganisatie die onze activiteiten in 
de V.S. zullen toelaten om met één stem te spreken en als één bedrijf, Delhaize America, naar de 
leveranciers te stappen. 
 
Onrechtstreeks hebben we dit jaar al geprofiteerd van onze gecentraliseerde activiteiten in de V.S. 
Velen onder jullie zijn zich ongetwijfeld bewust van de dodelijke tornado’s die vorige maand door North 
Carolina raasden. Eén van onze distributiecentra liep aanzienlijke schade op en blijft gesloten. Dankzij 
het engagement en de energie van onze medewerkers en als een rechtstreeks gevolg van ons 
geïntegreerd bevoorradingsnetwerk waren we in staat om de voorraadniveaus in onze winkels op peil te 
houden door ladingen naar andere distributiecentra over te brengen. Dit zou onmogelijk geweest zijn 
indien we niet één enkel bevoorradingsnetwerk voor al onze uithangborden hadden gehad. 
 
Het onderliggende idee van het New Game Plan is eenvoudig. We genereren duurzame 
kostenbesparingen door onze manier van werken te veranderen, we investeren deze besparingen in 
lagere prijzen die net als andere initiatieven de omzet ondersteunen en profiteren gradueel van de 
operationele hefboom die uit de hogere verkoop voortkomt. Soms vereisen deze besparingen 
aanzienlijke uitgaven zoals voor het geautomatiseerde distributiecentrum hier in België. De winst is 
echter duidelijk: Delhaize België heeft in 2010 vanaf het eerste volledige jaar meer besparingen  
doorgevoerd dan de oorspronkelijk geplande jaarlijkse EUR 11 miljoen dankzij deze investering. Dit en 
andere initiatieven zetten ons goed op weg om het doel van EUR 500 miljoen bruto jaarlijkse 
kostenbesparingen tegen eind 2012 te bereiken. 
 
CR 
 
Tijdens het voorbije jaar zijn we blijven vooruitgang boeken in onze strategie voor Corporate 
Responsibility, de derde pijler van ons New Game Plan. Een voorbeeld is de invoering van een duurzaam 
visbeleid in de V.S. Op het einde van het tweede kwartaal van 2011 zullen alle visleveranciers van 
Delhaize America moeten voldoen aan hoge vereisten inzake duurzame visvangst. Een ander 
voorbeeld is de herformulering van de samenstelling van een aantal huismerkproducten, met als gevolg 
dat er vorig jaar 30 ton minder vet en 45 ton minder zout in de verkochte producten zat. Verspreid over 
al haar uithangborden heeft Delhaize Groep verschillende prijzen ontvangen voor zijn efficiënt 
energieverbruik. Delhaize België won recent de “Green Light award” van de Europese Commissie voor 
zijn engagement om tegen eind 2011 zijn winkels uit te rusten met de meest energie-efficiënte 
technologie op de markt. In de V.S. ontving de Food Lion Family zijn 10de opeenvolgende Energy Star 
award voor duurzame initiatieven zoals energiebesparingen en een daling in de uitstoot van CO2

 
. 
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Q1 
 
Ik zal u nu wat toelichting geven bij de resultaten van ons eerste kwartaal van 2011. Zoals meegedeeld 
in het begin van het jaar verwachtten we dat het eerste kwartaal moeilijk zou worden omwille van twee 
redenen. Ten eerste omdat we moesten vergelijken met een sterk eerste kwartaal van 2010, dat 
bovendien profiteerde van een aantal technische elementen. Ten tweede vanwege de impact op 
onze resultaten van de bedrijfskosten van initiatieven die we in het eerste kwartaal van 2011 gelanceerd 
of versneld hebben, zoals het versterken van het merk bij Food Lion, de snelle expansie in Philadelphia 
van Bottom Dollar Food of het werk dat we verrichten voor een gemeenschappelijke 
aankooporganisatie in de V.S. 
 
Wat de verkoop betreft, worden we echter aangemoedigd door de geleidelijk aan verbeterende 
vergelijkbare omzetgroei in de V.S. Hannaford kende alweer een sterk kwartaal. En hoewel het 
zuidoosten van de V.S. nog steeds een moeilijke economische situatie kent, waren we in staat om 
inflatie door te rekenen in onze prijzen waar we dat wilden.  
 
In België was het eerste kwartaal van 2010 heel sterk, dus is het geen verrassing dat de vergelijkingen 
nogal moeilijk zijn. De vergelijkbare omzet bleef stabiel gedurende de eerste drie maanden van dit jaar 
in vergelijking met vorig jaar, terwijl de totale opbrengsten stegen met 0,9%. Het is interessant om op te 
merken dat het momentum erg sterk was voor onze buurtwinkels, een teken dat de stijgende 
energieprijzen ervoor zorgen dat de consumenten vaker dicht bij huis winkelen. 
 
Zuidoost-Europa en Azië, die we recent samengevoegd hebben onder een nieuw 
rapporteringssegment, bleef heel goed presteren. Onze Griekse activiteiten, die een belangrijk deel van 
dit segment vormen, behielden hun sterke dynamiek. In een markt die krimpt omwille van een diepe 
economische crisis blijven ze de omzet verhogen en het marktaandeel fors opbouwen. In dit segment 
alleen hadden we 38 winkels meer in Q1 2011 tegenover Q1 2010. 
 
Algemeen bracht het eerste kwartaal wat we ervan verwacht hadden en blijven we onze plannen voor 
dit jaar uitvoeren. 
 
Besluit 
 
Laat me besluiten door te herhalen dat we goede vooruitgang blijven boeken met onze New Game 
Plan-initiatieven. De moeilijkheden zijn nog niet voorbij op vlak van het macro-economisch klimaat, 
vooral in het zuidoosten van de V.S., maar we beschikken over de juiste plannen om van 2011 een jaar 
van groei voor Delhaize Groep te maken. Onze vastberadenheid en vertrouwen worden bevestigd door 
ons investeringsplan van EUR 900 miljoen en onze plannen om netto zo’n 115 à 125 winkels toe te 
voegen aan ons wereldwijde netwerk. 
 
Ik zou vandaag willen eindigen met een woord van dank aan onze Raad van Bestuur en onze Voorzitter 
voor hun steun en vertrouwen in ons management. Ik wil ook mijn collega’s bedanken in het Executief 
Comité voor het leiderschap, de creativiteit en de teamgeest. Ik zou ook al onze managementteams en 
medewerkers over de hele wereld willen bedanken voor hun vastberadenheid, integriteit, moed, 
nederigheid en humor, alsook voor hun engagement om elke dag opnieuw het beste van en voor 
Delhaize te geven. En ‘last but not least’ wil ik ook jullie, beste aandeelhouders, bedanken voor jullie 
blijvende steun en vertrouwen. 
 
Dank u. 
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