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Voorwoord
Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) stelt u hiermee het derde collectieve
duurzaamheidsrapport voor. Het rapport beschrijft de inspanningen voor duurzame ontwikkeling binnen het Responsibly Fresh-project. In 2012 werd dit duurzaamheidsproject van het VBT,
haar leden-afzetcoöperaties en de aangesloten producenten van groenten en fruit gelanceerd.
De duurzaamheidsuitdagingen in de coöperatief georganiseerde fruit- en groentesector worden
collectief aangepakt. Het collectieve karakter van Responsibly Fresh is uniek en belangrijk.
Het gebruik van het Responsibly Fresh-duurzaamheidskeurmerk is aan voorwaarden verbonden. De deelnemers moeten aantoonbaar inspanningen leveren voor duurzame ontwikkeling.
De individuele producenten moeten gecertificeerd zijn voor GLOBALG.A.P. en/of Vegaplan.
Hun gezamenlijke progressie op een reeks van duurzaamheidscriteria wordt opgevolgd via een
collectief dossier. Daarnaast moeten de afzetcoöperaties een charter voor Duurzaam Ondernemen onderschrijven. Een parallel spoor waarop is ingezet, is ondersteuning aan de uitbouw
van duurzaamheidscriteria in bestaande kwaliteitssystemen.
Binnen het project hebben de vijf afzetcoöperaties, namelijk Belgische Fruitveiling, BelOrta,
Coöperatie Hoogstraten, Limburgse Tuinbouwveiling en de REO Veiling, en hun aangesloten
producenten diverse duurzaamheidsinspanningen geleverd. Zowel de afzetcoöperaties als de
producenten participeerden aan initiatieven rond duurzame ontwikkeling.
Dit rapport maakt een balans op na zes jaar Responsibly Fresh. Het beschrijft de inspanningen
van de deelnemers van 2012 tot 2018. De afzetcoöperaties behaalden meerdere cycli op rij een
certificaat voor het charter Duurzaam Ondernemen. De genomen acties worden hier toegelicht. De progressie van de producenten betreffende de duurzaamheidscriteria zijn geïnventariseerd binnen het collectief dossier. In dit rapport worden de 2017-resultaten van het collectief
dossier vergeleken met deze van 2013 en 2015. De gegevens van het Responsibly Fresh-project
worden gezamenlijk voorgesteld. Verder komt de uitbouw van de duurzaamheidscriteria in de
kwaliteitssystemen aan bod.
De afgelopen jaren heeft de coöperatieve fruit- en groentesector samen stappen gezet en
haar verantwoordelijkheid genomen voor de verduurzaming van de keten. Het bij de opstart
genomen engagement om collectief in te zetten op duurzaamheid werd duidelijk nagekomen.
Duurzame ontwikkeling is echter een dynamisch gegeven. Nieuwe inzichten en maatschappelijke
verwachtingen stimuleren ons om onze duurzaamheidskoers aan te passen. Begin 2019 zal onze
vernieuwde aanpak worden voorgesteld. Het VBT, de afzetcoöperaties en hun producenten
zullen dus ook de komende jaren collectief blijven inzetten op duurzame ontwikkeling.
Rita Demaré
Voorzitter

Philippe Appeltans
Algemeen secretaris
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Responsibly Fresh

Deelnemers
Responsibly Fresh is een initiatief van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT),
de sectororganisatie van de Belgische afzetcoöperaties van groenten en fruit. De vijf
deelnemende VBT-leden-afzetcoöperaties met
hun aangesloten producenten zijn: Belgische

Fruitveiling (BFV), BelOrta, Coöperatie Hoogstraten, Limburgse Tuinbouwveiling (LTV)
en de REO Veiling. Samen vertegenwoordigen
deze afzetcoöperaties meer dan 3.100 actieve
producenten.

Turnhout
Antwerpen

Brugge
Gent

Mechelen
Aalst

Roeselare

Hasselt
Brussel

Liège

Mons

Namur
Charleroi

Marche-en-Famenne

Groenten
Fruit
Groenten & fruit
Arlon

Deelnemende Responsibly Fresh-afzetcoöperaties
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Responsibly Fresh

Thema’s
Duurzaamheid is een omvangrijk begrip. Bij de
opstart van Responsibly Fresh zijn vier thema’s
geïdentificeerd die relevant zijn voor de sector
in het kader van duurzame ontwikkeling. Binnen
de thema’s kunnen verschillende materiële

duurzaamheidsaspecten ondergebracht worden.
De inspanningen van de Responsibly Fresh-deelnemers voor elk van deze materiële aspecten
worden toegelicht in dit duurzaamheidsrapport.

PRODUCENTEN

VERPAKKINGEN

LAGE IMPACT
Zuinig omgaan met productiemiddelen
en toepassen van principes van
geïntegreerde teelt.
BIODIVERSITEIT
Kiezen voor een gevarieerde teelt en
ondersteunen van wetenschappelijk
onderzoek naar nieuwe rassen en
teelttechnieken.

AFZETCOÖPERATIES

ENERGIE
WATER
MOBILITEIT

GEÏNTEGREERDE
TEELT

VOEDINGSSPAARZAAMHEID
Implementeren van doordachte bewaar
technieken, klantgerichte porties en
continu inspelen op de marktvraag.

VOEDINGS-
SPAARZAAMHEID

NABIJHEID
Zorgen voor een korte, geïntegreerde
keten door de structuur van afzet
coöperaties, resulterend in transparante
prijsvorming voor producenten, one-stopshopping voor afnemers en betaalbare
kwaliteit voor consumenten.

ECONOMISCHE PRESTATIES
WERKGELEGENHEID
WELZIJN MEDEWERKERS
DIVERSITEIT EN KANSEN
PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID
LOKALE GEMEENSCHAP

Ecologische impact   

Economische impact   

Sociale impact

Materiële aspecten Responsibly Fresh

Gebruiksvoorwaarden collectief
duurzaamheidskeurmerk
Het gebruik van het Responsibly Fresh-keurmerk is aan strikte voorwaarden onderworpen.
De deelnemende producenten en afzetcoöperaties dienen aantoonbaar inspanningen
te leveren op diverse duurzaamheidscriteria.
Zowel de producenten als de afzetcoöperaties

moeten participeren aan externe initiatieven
rond duurzame ontwikkeling. De onafhankelijke
controle daarop maakt het project meer
transparant en geloofwaardig. Het zorgt voor
meer aansluiting bij diverse stakeholders.
Er zijn drie voorwaarden.
6
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DE DRIE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. De individuele producenten moeten beschikken

3. De afzetcoöperaties moeten de progressie

over een geldig certificaat voor een kwaliteits-

bij de aangesloten producenten op een reeks

systeem: Vegaplan en/of GLOBALG.A.P.

van duurzaamheidscriteria opvolgen in het

Integrated Farm Assurance (IFA). Na externe

collectief dossier.

controle door een gespecialiseerde onafhankelijke
certificatie-instelling bekomen de producenten
het certificaat met een beperkte geldigheidsduur. Indien bij een volgende controle opnieuw
aan de gestelde vereisten voldaan is, wordt het
certificaat hernieuwd.
2. De individuele afzetcoöperaties moeten een
charter Duurzaam Ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),
zoals aangeboden en gecontroleerd door
externe instanties, onderschrijven.

Stakeholders
Binnen het duurzaamheidsproject Responsibly
Fresh staat overleg met stakeholders, zowel
intern als extern, centraal. Via overleg wordt
getracht de aandachtspunten van de verschillende stakeholdergroepen op te nemen
in het project.
Intern stakeholderoverleg tussen de deelnemende afzetcoöperaties benadrukt het
collectieve karakter van Responsibly Fresh. In
vergaderingen van de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering van het VBT wordt de
strategie van het project uitgezet en worden

INTERNE STAKEHOLDERS

VBT
Afzetcoöperaties
Producenten

beleidsmatige beslissingen genomen. De uitwerking en technische aspecten komen aan
bod in de VBT-werkgroepen waaraan de medewerkers van de afzetcoöperaties deelnemen.
Binnen de afzetcoöperaties is er overleg met de
producenten via vergaderingen van de Raad van
Bestuur, de Algemene Vergadering, productgroepen en ad hoc.
Extern neemt het VBT deel aan diverse
initiatieven rond duurzaamheid en treedt het
in dialoog met de stakeholders over relevante
duurzaamheidsthema’s.

EXTERNE STAKEHOLDERS

Afnemers-distributie
Overheid
Beheerders kwaliteitssystemen
Onderzoeksinstellingen
Sectororganisaties agro-voedingsketen
Consumenten
Middenveldorganisaties

Stakeholders Responsibly Fresh
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Communicatie
Met het Responsibly Fresh-keurmerk wordt
door de producenten en afzetcoöperaties aan
de volgende schakels duidelijk gemaakt dat ze
groenten en fruit produceren en vermarkten
met aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Het keurmerk wordt gebruikt op promotiemateriaal en op verpakkingen, eventueel in
co-branding met andere merken. Bij aanvang is
bewust gekozen voor een business-to-business
communicatie.

LOGO, 
GESTILEERDE G
Het logo heeft de vorm van de aardbol als basis voor
de productie van groenten en fruit. De kleurenmix,
verwijzend naar een regenboog, geeft weer waar het
inzake duurzaamheid om gaat: het verenigen of in
evenwicht brengen van de ogenschijnlijk tegenstrijdige people, planet en profit. Ook de letter G is
te herkennen in het logo. Deze staat voor globaal,
groen en good-citizenship, maar ook groovy. Het blad
in de kern van de G staat symbool voor groen en
bloei. Het refereert opnieuw naar groenten en fruit.

RESPONSIBLY FRESH, 
WHAT’S IN A NAME
Fresh verwijst naar de verse producten,
groenten en fruit. Responsibly – verantwoord
en verantwoordelijk – slaat op maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid.

8
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Rapportering
Sinds de opstart van het Responsibly Freshproject rapporteert het VBT tweejaarlijks de
geleverde inspanningen van de deelnemers via
een duurzaamheidsrapport. Het eerste rapport
werd gepubliceerd in 2014 en beschreef de
inspanningen van de deelnemende afzetcoöperaties en producenten over de periode
2012-2013. In 2016 werd het tweede rapport
uitgebracht gebaseerd op de evolutie in de
periode 2014-2015. In het huidige rapport wordt
een balans opgemaakt na zes jaar Responsibly
Fresh.
Bij het opstellen van het rapport is gebruik gemaakt van bedrijfsinterne en -externe gegevens
van de afzetcoöperaties, informatie uit het
collectief dossier en uit het charter Duurzaam
Ondernemen. Alle gegevens worden globaal
weergegeven. De gegevens van de afzetcoöperaties en het collectief dossier worden
gerapporteerd volgens de drie P’s (profit, planet
en people) wat aansluit bij de werking van de
afzetcoöperaties en hun producenten. Zo
worden de economische, ecologische en sociale
impact van de inspanningen duidelijk. De acties
genomen in het kader van het charter Duurzaam Ondernemen worden toegelicht in een
apart hoofdstuk. Deze acties worden gerapporteerd volgens de vooropgestelde thema’s van
het charter.
De afzetcoöperaties volgen de gezamenlijke
progressie op van hun aangesloten producenten.
In het collectief dossier van 2017 zijn 52 duurzaamheidscriteria opgenomen. Op aangeven van
de afzetcoöperaties is besloten om de lijst
beperkt te herzien ten opzichte van 2013 en
2015. Een eerste herziening is het schrappen van
een aantal duurzaamheidscriteria die sinds de
opstart in 2012, ondertussen wettelijk verplicht
zijn of meer expliciet opgenomen zijn in de
Vegaplan en/of GLOBALG.A.P. Standaard. Een
tweede herziening is de focus op innovaties.
Aan de producenten is gevraagd naar de toepassingen van concrete, nieuwe technieken en
technologieën.

De antwoorden van de producenten zijn door
de afzetcoöperaties verzameld. De doelgroep
zijn producenten met een jaarlijkse productomzet van meer dan €25.000 op hun afzetcoöperatie. Andere producenten konden vrij
deelnemen. In totaal hebben 2.428 producenten
hun gerealiseerde en geplande inspanningen via
de bevraging aangegeven. De effectieve samenstelling is doorheen de jaren gewijzigd, doordat
producenten hun bedrijf stopgezet hebben of
nieuwe producenten toegetreden zijn. Rekening
houdend met specifieke bedrijfssituaties en
teeltplannen zijn bepaalde duurzaamheidscriteria
enkel relevant voor een bepaald segment van de
doelgroep.
Voor elk criterium hebben de producenten de
mogelijkheid te antwoorden met:
Deed ik reeds (de voorbije drie jaar)
Deed ik reeds maar nog verbeterd
Doe ik recent (sinds 2017)
Zal ik doen (komende drie jaar)
Doe ik niet

De antwoordmogelijkheid ‘Deed ik reeds maar
nog verbeterd’ is nieuw in het 2017-dossier.
Dit geeft de producenten de mogelijkheid om
verbeteringen voor bepaalde maatregelen aan
te geven.
De resultaten van het collectief dossier 2017
worden vergeleken met die van 2015 en 2013.
Het volledige overzicht is weergegeven in bijlage.
Het duurzaamheidsrapport is opgesteld op
Core niveau volgens de GRI-standaard van het
Global Reporting Initiative (GRI), de internationale referentie voor transparante communicatie
rond de ecologische, sociale en economische
prestaties van een organisatie.

9
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Tijdslijn
• Introductie van het collectief keurmerk
Milieubewuste Teelt (MBT) met als symbool
de groene boog en gele vlinder

1995
2010

• Uitwerking collectieve duurzaamheidsstrategie

2011

• Lancering van Responsibly Fresh op
FruitLogistica in Berlijn
• Responsibly Fresh wint de eerste
GLOBALG.A.P. GAP Award

2012
2013

• Eén jaar Responsibly Fresh, in een
persbericht wordt een update gegeven
van de geleverde inspanningen

2014

• Publicatie van het eerste
duurzaamheidsrapport
• Toevoeging van een luik Zuidwerking

Lancering Responsibly Fresh op FruitLogistica

• Event voor stakeholders rond Responsibly
Fresh en duurzaamheid in de sector

2015

• Publicatie van het tweede
duurzaamheidsrapport

2016

Overhandiging tweede
duurzaamheidsrapport

• Het VBT en haar leden nemen een aanzet
voor het aanpassen van het keurmerk in
het kader van een bredere benadering van
duurzame ontwikkeling

Voorstelling eerste
duurzaamheidsrapport

2017

• Interne evaluatie van het duurzaamheidsproject en vooruitblik op toekomstige
benaderingen

2018

• Publicatie van het slotrapport Responsibly
Fresh
• Aankondiging van een nieuwe duurzaamheidsstrategie van het VBT en haar leden
10
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Charter Duurzaam Ondernemen

Als voorwaarde voor deelname aan Responsibly Fresh geldt voor de afzetcoöperaties het jaarlijks
behalen van het certificaat voor het charter Duurzaam Ondernemen. Deelname aan het charter biedt
de afzetcoöperaties de mogelijkheid om het duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te
werken aan continue verbetering van hun prestaties op milieu-, sociaal en economisch vlak.

Sinds 2012 nemen de afzetcoöperaties jaarlijks
deel aan een charter Duurzaam Ondernemen
of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO), zoals aangeboden door provinciale
overheden en/of VOKA. Om het certificaat
voor het charter te behalen of te verlengen
worden de afzetcoöperaties telkens extern
geauditeerd. Binnen hun bedrijfsstructuur zijn
jaar na jaar nieuwe en uitdagende actiepunten
opgesteld en gerealiseerd rond vooropgestelde
thema’s. Vanaf 2017 beheert VOKA een
gemeenschappelijk charter Duurzaam Ondernemen. VOKA hanteert als universeel kader
de 17 Sustainable Development Goals van de
Verenigde Naties. De afzetcoöperaties leveren
dan ook een bijdrage aan de realisatie van deze
doelstellingen.

In 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de VN.
Gedurende de komende 15 jaar moeten de 17 SDG’s, die gekoppeld
worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te
bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting
duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen reflecteren de drie dimensies
van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het
ecologische. De SDG’s kunnen onderverdeeld worden in vijf grote
thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

De vijf deelnemende afzetcoöperaties hebben
de voorbije jaren het certificaat voor de opeenvolgende cycli van het charter telkens behaald.
Begin 2018 rondden reeds drie Responsibly Freshafzetcoöperaties hun vierde of vijfde cyclus van
het charter af. De andere twee afzetcoöperaties
worden midden 2018 nog geauditeerd.
Sinds de opstart van Responsibly Fresh hebben
de afzetcoöperaties maar liefst 349 acties
gedefinieerd binnen de vooropgestelde thema’s
van het charter. In totaal zijn 269 acties met
succes uitgevoerd. Midden 2018 zijn nog 27
acties lopende. Voor de niet-gerealiseerde acties
is, waar mogelijk, een alternatief gezocht. In de
cycli 2016-2017 en 2017-2018 stelden de afzetcoöperaties in totaal 127 actiepunten op.
Daarvan zijn 69% met succes uitgevoerd en
zullen 20% op korte termijn uitgevoerd worden.
De overige 11% zijn geëvalueerd, maar werden
uiteindelijk niet haalbaar geacht binnen de termijn van de cyclus.
Met de acties zetten de afzetcoöperaties de
voorbije jaren in op milieu, sociale en economische criteria. Ze willen zo hun voortrekkersrol naar hun producenten en de
stakeholders kracht bijzetten.

12
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Charter Duurzaam Ondernemen 
Vooropgestelde thema’s

Acties Responsibly Fresh-afzetcoöperaties 2012-2018
Uitgevoerd

Lopend

Niet-gerealiseerd

Behoorlijk bestuur - Corporate governance

27

1

4

Rationeel energieverbruik

38

4

9

Hernieuwbare energie

6

0

3

Duurzaam materialenbeheer

31

1

3

Rationeel watergebruik

5

1

2

Kwaliteit van de directe leefomgeving

9

2

1

Mobiliteit

19

1

3

Communicatie en dialoog

44

6

4

Duurzaamheid integreren in de uitbouw
van de bedrijfsinfrastructuur

25

5

12

Mensvriendelijk ondernemen

65

6

12

Totaal

269

27

53

BEHOORLIJK BESTUUR, 
CORPORATE GOVERNANCE
Meerdere afzetcoöperaties hebben een milieubeleidsverklaring opgesteld en duurzaam ondernemen in hun bedrijfsvisie opgenomen. Er zijn
ook prestatie-indicatoren voor milieu en mens
gedefinieerd om zo de continue verbetering op
te volgen. De coöperatieve samenwerking over
de landsgrenzen is een voorbeeld van een
gerealiseerde actie. Dit opent nieuwe perspectieven voor meer afzetmogelijkheden van
producten. Andere concrete voorbeelden zijn
het oprichten van een ombudsdienst voor

producenten en het informeren van producenten rond duurzame ontwikkeling tijdens
producentenvergaderingen. Voor de retail zijn
infocampagnes georganiseerd rond duurzaamheid. Een voorbeeld van een niet-gerealiseerde
actie is het uitvoeren van een initiële GAPanalyse om na te gaan of de ISO14001:2015
in het bestaande kwaliteitszorgsysteem kan
geïntegreerd worden. Er werd door de afzetcoöperatie gekozen om over te gaan naar
ISO22000.

13
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RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK
Om gerichte verbeteringen uit te voeren is vaak
gestart met een energiescan. Deze duidt de
mogelijkheden voor energiebesparing. Verschillende projecten rond het optimaliseren van de
verlichting zijn met succes afgerond. Een actiepunt waar alle afzetcoöperaties werk van
maakten is re-lighting. Dit betekent het vervangen van een bestaande lichtinstallatie door
een nieuwe, energiezuinige variant. In de recentste cyclus zijn verschillende acties uitgevoerd of
lopend rond het gebruiken van LED-verlichting,
zowel in de bedrijfsinfrastructuren, als op de
terreinen en parkings. Om dit te stimuleren is
een samenaankoop van LED-verlichting door de
afzetcoöperaties en producenten georganiseerd.
De hallen en loodsen op verschillende sites

werden voorzien van duurzame verlichting,
alsook van bewegingssensoren en elektrische
schakelaars. Naast verlichting is het efficiënter
maken van koelinstallaties een belangrijk project
bij de afzetcoöperaties. Het plaatsen van snellooppoorten tussen de koelcellen en de loodsen
zorgt voor beperking van het verlies aan koude.
Nader onderzoek naar schermen of isolerende
flappen voor koelcellen is een lopend project.
Verder is het energetisch optimaliseren van de
kistenwasserij een voorbeeld van een gerealiseerde actie. Een niet-gerealiseerde actie is het
plaatsen van lichtkoepels om zo meer zonlicht in
de loodsen te bekomen. De haalbaarheidsstudie
was negatief waardoor werd ingezet op andere
manieren van re-lighting.

LED-verlichting in sorteerloods

Snellooppoorten tussen koelcellen en loodsen

HERNIEUWBARE ENERGIE
De afzetcoöperaties hebben verscheidene
mogelijkheden onderzocht om de bedrijfseigen
energieopwekking te verhogen. De plaatsing van
fotovoltaïsche cellen op de bedrijfsgebouwen
is door alle afzetcoöperaties geïmplementeerd.
Waar mogelijk zijn op bepaalde sites de
afgelopen jaren nog extra fotovoltaïsche cellen
aangebracht. Een andere succesvolle actie is de
installatie van warmtekrachtkoppelingen
(WKK’s) bij twee afzetcoöperaties. Verder
onderzochten de afzetcoöperaties de haalbaarheid en mogelijkheden voor het opwekken van
windenergie. De effectieve plaatsing van windmolens is niet gerealiseerd, omdat geen milieuen bouwvergunning werden bekomen.
Fotovoltaïsche cellen op bedrijfsinfrastructuur

14
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DUURZAAM MATERIALENBEHEER
De acties betreffen het verpakkings- en afvalbeleid van de afzetcoöperaties, alsook het
aankoopbeleid. Het efficiënt verpakken van de
producten is belangrijk, rekening houdend met
de eisen van het product, van de markt en van
de wetgeving. De voorbije jaren is door de afzetcoöperaties steeds meer ingezet op het uittesten en evalueren van nieuwe verpakkingen.
De nadruk bij nieuwe verpakkingen ligt op
milieuvriendelijkere verpakkingsmaterialen,
lichtere verpakkingen en verpakkingen met
een hogere recyclagewaarde. Na een positieve
evaluatie is de effectieve omschakeling naar de
nieuwe verpakking gestart. Het aanzetten van

de producenten tot het gebruik van duurzamere
bedrijfsverpakkingen is een actiepunt dat bij alle
afzetcoöperaties is uitgevoerd. Concreet zorgt
de introductie van kunststof palloxen ervoor
dat deze langer gebruikt kunnen worden dan de
houten variant. Om de introductie te ondersteunen en het gebruik maximaal te promoten,
is door meerdere afzetcoöperaties een gezamenlijke aankoop georganiseerd. Naast het efficiënter
gebruik van verpakkingen is een efficiënter afvalbeheer steevast een actiepunt. Een concreet
voorbeeld is de aankoop van een perscontainer.
Het afvalvolume wordt teruggedrongen en
het aantal afvaltransporten daalt. Het optimaliseren van de logistiek en tracering op een
verpakkingsafdeling is tevens een actiepunt dat
met succes werd uitgevoerd. Ook wordt, waar
mogelijk, consequent gekozen om het papierverbruik te verminderen door het digitaliseren
van documenten. Het invoeren van elektronische facturatie, handelsdocumenten, maaltijdcheques en loonbrieven zijn voorbeelden
hiervan. Het afdrukken van infobladen voor de
leden gebeurt steeds op gerecycleerd papier.
De afzetcoöperaties hechten bovendien
veel belang aan het sensibiliseren van medewerkers rond het correct sorteren van afval.
De afzetcoöperaties houden in hun aankoopbeleid rekening met de inspanningen die
leveranciers leveren inzake duurzaamheid.

Perscontainer

RATIONEEL WATERGEBRUIK
De afzetcoöperaties zochten de afgelopen
jaren naar manieren om het watergebruik te
beperken. Er werd gestart met het in kaart
brengen van de waterhuishouding op de sites.
Een actie die door meerdere afzetcoöperaties
met succes is uitgevoerd, is het verminderen van
het waterverbruik van hun wasinstallaties. Het
voorzien van een circuit en voldoende opslagcapaciteit voor hemelwater bij de constructie

van een nieuwe bedrijfsinfrastructuur is gerealiseerd. Meerdere afzetcoöperaties gebruiken
ondertussen hemelwater voor het sanitair.
Verder wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het hergebruik van hemelwater
bij warmtewisseling van de koeling. Zo vermindert het gebruik van leidingwater. Het actiepunt rond de plaatsing van een waterzuiveringsinstallatie werd niet uitgevoerd.
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KWALITEIT VAN DE DIRECTE 
LEEFOMGEVING
De afzetcoöperaties evalueren de mogelijke invloed van hun activiteiten op de omgeving. Ze
zetten sterk in om de impact op de omgeving

en de buurtbewoners rond de bedrijventerreinen zo beperkt mogelijk te houden.
Voorbeeldacties zijn het verplaatsen van laaddokken en parkeerplaatsen, zodat lawaaihinder
bij het laden en lossen wordt verminderd. Bij het
aanpassen en vernieuwen van de koelinstallaties
beogen de afzetcoöperaties de uitstoot van
broeikasgassen, geluidshinder en ammoniaklekken naar de omgeving te voorkomen.
Via goed overleg met buurtbewoners en lokale
besturen proberen de afzetcoöperaties oplossingen te zoeken voor omgevingshinder
en klachten. De behandeling van klachten is
dan ook een actiepunt waarop is ingezet. Bij
meerdere afzetcoöperaties zijn op de terreinen
bijenhotels geplaatst en bloemenweides
gezaaid om de biodiversiteit van de omgeving
te verhogen. Het vooropgestelde actiepunt rond
een duurzame oplossing voor het bestrijden
van ratten en duiven is nog niet verwezenlijkt.

Laaddokken

MOBILITEIT
Het aanmoedigen van de medewerkers om te
kiezen voor duurzame vervoersmiddelen voor
woon-werkverplaatsing door onder andere het
geven van een fietsvergoeding is een voorbeeld
van een toegepaste actie. Meerdere afzetcoöperaties hebben nieuwe (elektrische) fietsen
aangekocht voor gebruik op het bedrijventerrein
of voor bezoeken aan producenten.

Daarnaast werd ingezet op de vergroening van
de bedrijfswagens en de aankoop van hybride of
elektrische wagens. De afzetcoöperaties hebben
ook diverse acties uitgewerkt om de impact
van het transport, gelinkt aan hun werking, te
beperken. Een daling van het aantal transporten
tussen de verschillende vestigingen is gerealiseerd
door het optimaliseren van het vrachtverkeer en
een efficiëntere stapeling. Ook het ophalen van
leveringen rechtstreeks bij de producenten door
de afnemers is onderzocht en uitgebreid. Verder
werden acties ondernomen om de medewerkers
en producenten te sensibiliseren rond verkeersongevallen. Er werden bijvoorbeeld opleidingen
rond rijvaardigheid voorzien voor vrachtwagenbestuurders. Op en rondom de bedrijventerreinen van de afzetcoöperaties werden acties
uitgevoerd, zoals het opnieuw asfalteren en
goed bereikbaar maken van toegangswegen,
alsook het opstellen van een veilig circulatieplan
met aandacht voor de buurtbewoners.

Veiligheid op en rond de bedrijventerreinen
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COMMUNICATIE EN DIALOOG
Concrete acties zijn het regelmatig publiceren
van artikels rond duurzame ontwikkeling in
eigen tijdschriften en op websites en het opstellen van een eigen duurzaamheidsrapport.
De afzetcoöperaties volgen de progressie van
hun producenten voor verschillende duurzaam-

heidscriteria op door het opmaken van een
collectief dossier. Ze communiceren hierrond
in samenwerking met het VBT. Een actie die
door een afzetcoöperatie is uitgevoerd, is het
verbeteren van de consumententevredenheid
door het optimaliseren van de reacties op
consumentenvragen. Bovendien proberen de
afzetcoöperaties een meerwaarde voor de
lokale gemeenschap te betekenen. Via schoolrondleidingen, educatieve tentoonstellingen,
schoolprojecten of verkeersdagen werken de
afzetcoöperaties samen met scholen rond onder
meer de werking van veilingen, de productie van
groenten en fruit, gezonde voeding en beweging.
Ook het meewerken aan het project Youca, de
vroegere Zuiddag, is een relevant voorbeeld.
Verder engageren de afzetcoöperaties zich om
open te communiceren met de buurtbewoners
en hen de mogelijkheid te bieden de afzetcoöperatie te bezoeken om beter inzicht te
krijgen in de werking.

Schoolrondleiding op een afzetcoöperatie

DUURZAAMHEID INTEGREREN 
IN DE UITBOUW VAN DE 
BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR
Bij de bouw van nieuwe bedrijfsinfrastructuren
wordt door de afzetcoöperaties steeds onderzocht hoe dit op een milieuvriendelijke en
duurzame manier tot stand kan komen. Daarbij
gaat de aandacht naar een aangename werkomgeving en de integratie in de buurt. Andere
voorbeelden zijn de keuze voor energieefficiënte verwarming, sensortoepassingen,
hogerendementsverlichting, accurate verlichting,
duurzame uitrustingen en de plaatsing van
warmtepompen. Verder bevorderen de afzetcoöperaties de veiligheid op de bedrijventerreinen door aangepaste wegmarkeringen.
Door vertragingen bij bouwprojecten zijn
verschillende opgestelde acties nog niet
gerealiseerd. De vertragingen zijn opgelopen
door het niet tijdig verkrijgen van vergunningen.
Nieuwe loods met aandacht voor duurzaamheid
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MENSVRIENDELIJK ONDERNEMEN
Het welzijn en de betrokkenheid van en de sfeer
tussen de werknemers is belangrijk. De afzetcoöperaties voorzien daarom momenten om
dit te versterken. Voorbeelden zijn nieuwjaarsontmoetingen, jaarlijkse personeelsfeesten,
activiteiten buiten de werkomgeving en opendeurdagen. Naast het welzijn van de medewerkers zetten de afzetcoöperaties sterk in op
de opleiding en vorming van hun medewerkers
en hun producenten. In de afgelopen cycli is
door meerdere afzetcoöperaties een opleidingsmatrix opgesteld om zo de opleiding en de
ontwikkeling van de medewerkers op te volgen.
Bovendien wordt geïnvesteerd in projecten
om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers te verhogen.

Ophoogmachine

Enkele afzetcoöperaties bieden de medewerkers de mogelijkheid tot deelname aan
griepvaccinaties, fitheids- en bewegingsprogramma’s en programma’s om te stoppen
met roken. Om de ergonomie van de medewerkers te verbeteren zijn acties ondernomen.
Voorbeelden zijn de aankoop van ophoogmachines, mobiele werkplatformen, aangepaste
keurtafels en de organisatie van een cursus
rond ergonomisch werken. De afzetcoöperaties
bouwen voortdurend aan een veilige werkomgeving en daarom zijn de noodprocedures
geüpdatet en evacuatieoefeningen georganiseerd. Tot slot hebben enkele afzetcoöperaties
EHBO-opleidingen georganiseerd voor hun
producenten.

Personeelsfeest

BESLUIT
De afzetcoöperaties hebben de laatste jaren
versneld een sterke vooruitgang geboekt
richting duurzame ontwikkeling door de deelname aan het charter Duurzaam Ondernemen.
Zowel grote als kleinere projecten zijn met
succes gerealiseerd. De onafhankelijke controle

van het charter zorgt voor transparantie en
geloofwaardigheid. Na vijf deelnames is het niet
evident om nieuwe relevante actiepunten te
definiëren binnen het strikte kader van het
charter. Toch zullen de afzetcoöperaties sterk
blijven inzetten op duurzame ontwikkeling.
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Bij de start van Responsibly Fresh is door het VBT en de afzetcoöperaties beslist om naast het eigen
project ook in te zetten op een tweede parallel spoor, namelijk het uitbouwen van duurzaamheidscriteria in bestaande kwaliteitssystemen. Door de vertegenwoordiging op bestuurlijk niveau kan het
VBT, samen met andere stakeholders, beleidsmatig de opzet en ontwikkelingen van de kwaliteitssystemen uittekenen. Op technisch vlak is het VBT ook vertegenwoordigd en werkt het mee aan
het onderhoud en de concrete uitbouw van de kwaliteitssystemen richting duurzame ontwikkeling.
Het VBT was de voorbije jaren voortrekker in verschillende werkgroepen rond duurzaamheid binnen
de kwaliteitssystemen Vegaplan, GLOBALG.A.P. en QS.

VEGAPLAN 
De Vegaplan Standaard is een nationaal lastenboek dat de kwaliteit van plantaardige producten verzekert
en geldt als waarborg voor voedselveiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit. Dit lastenboek biedt markttoegang en attesteert dat de producent aan de wettelijke en bovenwettelijke eisen voldoet. De Vegaplan
Standaard is van toepassing op alle teelten (www.vegaplan.be).
de gecertificeerde producenten de afnemers
garanties bieden dat ze op een duurzame
manier produceren met voortdurende aandacht
voor voedselveiligheid, -kwaliteit, milieu en
sociaal engagement. Ook wijzigde in 2014 de
naam IKKB Standaard naar Vegaplan Standaard.

Op nationaal niveau is in 2004, binnen Vegaplan,
de Integraal Keten Kwaliteit Beheer (IKKB)
Standaard uitgebracht. De nadruk lag op
voedselveiligheid en productkwaliteit. Ook
duurzaamheid kreeg al enige aandacht door een
aantal milieuaspecten en eisen rond tewerkstelling en veiligheid van medewerkers. In 2011
werd binnen Vegaplan een werkgroep opgericht
met als opdracht het thema duurzaamheid meer
te integreren in de standaard. Op basis van een
inventaris van duurzaamheidseisen, opgelegd
door retailers en voedingsbedrijven, werd
getoetst welke al behandeld werden binnen de
standaard. Relevante duurzaamheidseisen die
niet afgedekt waren, zijn in 2014 toegevoegd als
nieuwe eis. Verder is in België geopteerd om
de omzetting van de Europese Integrated Pest
Management (IPM)-richtlijnen betreffende duurzaam gebruik van pesticiden op te nemen in de
standaard. Door deze toevoegingen kunnen

Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming is de zorgvuldige
afweging van alle beschikbare gewasbeschermingsmethoden, gevolgd door de integratie van
passende maatregelen. Dit heeft als doel de
ontwikkeling van populaties van schadelijke
organismen tegen te gaan en het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en andere vormen
van interventie tot economisch en ecologisch
verantwoorde niveaus te beperken. Ook het
risico voor de gezondheid van de mens en voor
het milieu wordt tot een minimum beperkt. Bij
geïntegreerde gewasbescherming ligt de nadruk
op de groei van gezonde gewassen, waarbij
de landbouwecosystemen zo weinig mogelijk
worden verstoord en natuurlijke plaagbestrijding
wordt aangemoedigd. IPM is een onderdeel van
de Europese Richtlijn 2009/128 tot vaststelling
van een kader voor communautaire actie
ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik
van pesticiden.
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Versie 1 van de Vegaplan Standaard was van
kracht sinds midden 2014. De geüpdatete versie
2 is sinds begin april 2017 in voege. De voorbereidingen voor een derde versie zijn lopende.
In 2017 publiceerde Vegaplan het rapport
Duurzaamheid bij de landbouwondernemingen.
Dit rapport geeft een overzicht van de geleverde inspanningen inzake duurzame ontwikkeling
door de gecertificeerde producenten.
Om de Vegaplan Standaard op vlak van duurzaamheid een internationaler karakter te geven
is de standaard vergeleken met de Farm
Sustainability Assessment tool (FSA). Deze tool
is ontwikkeld door het Sustainable Agriculture
Initiative Platform (SAI-Platform). Dit platform
is een non-profitorganisatie die hulpmiddelen

en begeleiding ter beschikking stelt voor de
ontwikkeling en implementatie van duurzame
landbouwpraktijken. De tool omvat een 100-tal
eisen die diverse sociale, economische en
milieuaspecten bevragen. De eisen zijn onderverdeeld in drie groepen, namelijk essentiële
eisen, basiseisen en geavanceerde eisen.
Afhankelijk van het percentage eisen waaraan
voldaan is binnen elke categorie, wordt een
score gegeven. Door de sterke vraag naar
duurzaamheid bij akkerbouwmatige teelten,
is de Vegaplan Standaard voor deze teelten
uitgebreid met extra eisen om zo de hoogste
FSA-score te bekomen. Specifiek voor groenten
en fruit voor de versmarkt is dit minder relevant,
aangezien de GLOBALG.A.P. Standaard hier
sterker speelt.

GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. is een internationale standaard voor de primaire productie gebaseerd op de principes
van de Goede Agrarische Praktijken (G.A.P.), wat naast productkwaliteit en voedselveiligheid, ook een
duurzame teelt waarborgt. Voor groenten en fruit voor de versmarkt is dit wereldwijd de standaard
(www.globalgap.org).

Binnen GLOBALG.A.P. ligt traditioneel de nadruk op goede agrarische praktijken en voedselveiligheid, maar ook eisen rond gezondheid,
veiligheid en welzijn van werknemers behoorden al tot eerdere versies. Ter voorbereiding
van versie 5 en mede op vraag van het VBT
zijn relevante duurzaamheidscriteria uitgewerkt
door technische werkgroepen, waaronder
Responsible Water Management, Sustainability
en GRASP. In versie 5 van de GLOBALG.A.P.
Integrated Farm Assurance (IFA) Standaard zijn
deze extra duurzaamheidscriteria opgenomen.

Deze versie is van kracht sinds midden 2016.
De laatste jaren heeft GLOBALG.A.P. zich ook
gebogen over de uitwerking van een specifieke
duurzaamheidsmodule om de GLOBALG.A.P.
IFA-certificering aan te vullen en zo een
FSA-equivalentie te bekomen. Deze module
is begin 2018 gepubliceerd onder de naam
GLOBAL.G.A.P. FSA Joint Solution.

GRASP is de afkorting van GLOBALG.A.P.
Risk Assessment on Social Practice. Deze
add-on-module is specifiek gericht op het
sociale luik binnen duurzaamheid. De module
beoordeelt of een producent voldoet aan
een aantal eisen betreffende tewerkstelling.
De invulling van GRASP door het VBT en de
Responsibly Fresh-deelnemers volgt in het
hoofdstuk Sociale impact.
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QS
QS staat voor Qualität und Sicherheit en is het Duitse systeem voor kwaliteitsborging van verse voeding
(vlees, groenten en fruit). Het systeem richt zich op de procesborging en traceerbaarheid in alle relevante
fases van productie, verwerking en retail (www.q-s.de).

Binnen QS is eind 2013 een duurzaamheidsproject in de fruit- en groentesector opgestart.
Het onderzoek moest de kritieke punten
identificeren die specifieke aandacht vragen in

het kader van duurzame ontwikkeling van de
sector. Begin 2016 is het onderzoek afgerond.
Op basis van de kritische punten in dit extern
studierapport wordt door de technische werkgroep Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit onderzocht
hoe het QS-systeem verder uitgebouwd kan
worden. Intern worden de hotspots verder
onderzocht en uitgewerkt met als doel concrete
eisen op te stellen die opgenomen kunnen
worden in de QS Standaard. Het VBT participeert in deze werkgroep en bekijkt mee de
mogelijkheden voor de integratie van duurzaamheidscriteria.

BESLUIT 
De inzet van het VBT voor het uitbouwen
van duurzaamheidseisen binnen de kwaliteitssystemen werpt duidelijk zijn vruchten af.
Zowel bij Vegaplan als bij GLOBALG.A.P. zijn
duurzaamheidscriteria geïntegreerd in de standaarden. Ook QS zet stappen in die richting.
Door de certificatie bij één of meerdere
kwaliteitssystemen profileren de Responsibly

Fresh-producenten hun inzet en aandacht voor
verschillende duurzaamheidsaspecten. Door de
participatie van het VBT in de drie kwaliteitssystemen is steeds oplettend nagegaan of de
extra duurzaamheidseisen realistisch, haalbaar
en betaalbaar zijn voor de producent. Het VBT
zal de komende jaren hieraan aandacht blijven
besteden.

COLLECTIEF DOSSIER

De Responsibly Fresh-producenten voldoen aan
nagenoeg alle duurzaamheidseisen die opgenomen zijn in de standaarden. In 2017 heeft 91%
van de producenten een certificaat voor beide
kwaliteitssystemen GLOBALG.A.P. en Vegaplan.
Bijna 7% is enkel Vegaplan-gecertificeerd en 1%
heeft enkel een GLOBALG.A.P.-certificaat.

De Vegaplan-gecertificeerde producenten
komen door de wederzijdse erkenning ook
in aanmerking voor levering binnen het QSkwaliteitssysteem. De overige producenten
(<1%) doorliepen op het moment van de
bevraging voor het collectief dossier het proces
om het certificaat te behalen.
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Producenten van groenten en fruit bevinden zich vooraan in de waardeketen. De productie- en
marktomstandigheden zijn specifiek en vaak moeilijk, waardoor een groot deel van de prijsdruk bij de
producent terecht komt. Om weerstand te bieden aan die omstandigheden, verenigen de producenten
zich in afzetcoöperaties om samen hun producten te verkopen en zo sterker in de markt te staan.
De producenten zijn eigenaar van hun afzetcoöperaties en controleren ze democratisch. Samenwerken
in en met afzetcoöperaties is een unieke manier van ondernemen. De afzetcoöperaties streven ernaar
om voor het volledige productaanbod van de producenten de beste prijs uit de markt te halen in de
gegeven omstandigheden. Om dit te bekomen bieden ze verschillende diensten aan, zowel voor hun
producenten als voor hun afnemers. De Responsibly Fresh-deelnemers zijn dan ook uitgegroeid tot
unieke en betrouwbare partners in de waardeketen voor verse groenten en fruit.

Waardeketen
De afzetcoöperaties groenten en fruit - beter
gekend als de veilingen - hebben een unieke
plaats in de waardeketen. Voor de vermarkting
van de producten van de producenten worden
transparante verkoopsystemen en ondersteunende
diensten uitgewerkt. Voor de afnemers willen
de afzetcoöperaties een betrouwbare handelspartner zijn die door de mogelijkheid tot onestop-shopping de keten efficiënter maakt.

LEVERANCIERS INPUTS

PRODUCENTEN 
GROENTEN EN FRUIT

AFZETCOÖPERATIES

HANDELAARS/DISTRIBUTEURS/
EXPORTEURS

CONSUMENTEN

Waardeketen

De afzetcoöperaties staan de producenten
bij met advies en begeleiding op verschillende
werkgebieden. Afzetcoöperaties ondersteunen
producenten bij de implementatie van kwaliteitssystemen en voorzien in kwaliteitscontrole
tijdens de productie en de oogst. Verder wordt
advies gegeven over productieplanning. Daarnaast worden via de afzetcoöperaties verpakkingen ter beschikking gesteld aan producenten
die op het eigen bedrijf verpakken.
Kwaliteitscontrole op een afzetcoöperatie
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Op de afzetcoöperaties zelf wordt bij de aanvoer van producten een residumonitoring in het
kader van voedselveiligheid en een kwaliteitscontrole uitgevoerd, waarna de producten in
uniforme kwaliteitsblokken worden aangeboden.
Producten worden opgeslagen in afwachting
van de verkoop. Ook sorteren en verpakken
kan gebeuren op de afzetcoöperaties. Voor de
verkoop zelf hanteren de afzetcoöperaties een
optimale mix van verkoopsystemen.

Na de verkoop worden de producten
onmiddellijk beschikbaar gesteld op de laadplaatsen van de kopers. Kopers beschikken
zo over een systeem van one-stop-shopping.
Afzetcoöperaties bouwen ook commerciële
activiteiten uit om producten zo goed mogelijk
aan te bieden aan klanten en consumenten.
Topkwaliteit onderscheiden via keurmerken
en actief op zoek gaan naar markten zijn daarin
belangrijke strategieën.

Omzet en export
De collectieve vermarkting vertaalt zich in de
productomzet van de afzetcoöperaties. De
Responsibly Fresh-afzetcoöperaties verhandelen
een ruim assortiment verse groenten en fruit.
Ze streven ernaar om het volledige gamma
producten van de producenten te verhandelen
op de versmarkt. De productomzet is sinds 2011
met bijna 40% gestegen. Enkel in 2014 is een
daling waarneembaar, hoofdzakelijk ten gevolge
van de Russische importban.
De Belgische groente- en fruitsector is sterk
exportgericht. In 2017 bedroeg de totale
exportwaarde (inclusief re-export) voor verse
groenten 827 miljoen euro en voor vers fruit
662 miljoen euro. De belangrijkste export-
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Coöperatieve meerwaarde
De Responsibly Fresh-afzetcoöperaties verschillen sterk van elkaar, maar het coöperatief
ondernemen is een gemeenschappelijke factor.
De producenten zijn eigenaar van de afzetcoöperaties en controleren die democratisch.
Het doel van de afzetcoöperaties is het verbeteren van het inkomen van de leden door
de captatie van een groter deel van de toegevoegde waarde in de keten. De realisatie
van dat doel staat voorop. Er is ook de ambitie
om de afzetcoöperaties op lange termijn te
handhaven en zo stabiliteit te bieden aan de
producenten. Daarom wordt eventuele winst
uit de bedrijfsvoering van de afzetcoöperaties
uitgekeerd als een coöperatieve teruggave aan
de eigenaars-producenten of toegevoegd aan
het kapitaal van de afzetcoöperaties. De opbouw van voldoende kapitaal is noodzakelijk
om te kunnen investeren in de uitdagingen van
nu en van de toekomst.
Verkoopzaal van een afzetcoöperatie

ICA-principes
De coöperatieve werking verloopt volgens
de zeven International Co-operative Allianceprincipes (ICA-principes). De Responsibly Freshdeelnemers passen die principes toe in hun
dagelijkse werking. Deze principes omvatten
impliciet al bepaalde duurzaamheidsaspecten.
Zo dragen de principes bij aan de autonome en
transparante werking van de afzetcoöperaties.
Door de economische participatie en de democratische controle door de leden, wordt in de
afzetcoöperaties op lange termijn gedacht en
wordt geïnvesteerd in een duurzame onderneming. Verder zijn vorming en opleiding
belangrijk in de afzetcoöperaties en worden
de producenten en medewerkers regelmatig
geïnformeerd over duurzaamheidsthema’s.

De samenwerking en het engagement binnen
en tussen de afzetcoöperaties maakt het
mogelijk om duurzaamheidsaspecten samen
te overdenken en actie te ondernemen. De
afzetcoöperaties zijn sterk lokaal verankerd,
waardoor aandacht voor de gemeenschap en  
omgeving sowieso noodzakelijk zijn.

ICA-PRINCIPES
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie door de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en
informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap
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De productie en de vermarkting van groenten en fruit hebben een impact op het milieu. De Responsibly
Fresh-afzetcoöperaties en hun producenten trachten al jaren de gevolgen van hun activiteiten op het
milieu te minimaliseren. Door de vermarkting te centraliseren via afzetcoöperaties kan efficiënter
gewerkt worden dan wanneer dat individueel gebeurt. De organisatie in afzetcoöperaties maakt het
mogelijk om processen te controleren, te monitoren, bij te sturen en zo collectief de ecologische impact
te verminderen.

Energie
Bij het produceren en vermarkten van groenten en fruit wordt energie gebruikt. Zowel de afzetcoöperaties
als de producenten zijn zich daar steeds meer van bewust en streven naar een rationeel energiegebruik
via registratie, opvolging en evaluatie. Het gebruik van (hernieuwbare) energie uit eigen productie vindt
steeds meer ingang.
AFZETCOÖPERATIES

Op niveau van de afzetcoöperaties hangt het
energieverbruik sterk af van de hoeveelheid
vermarkt product, de logistieke processen en
de bewaring en sortering van de producten.
In 2016 en 2017 lag het energieverbruik lager
dan de twee voorafgaande jaren. Enerzijds was
dit het gevolg van het toepassen van energiebesparende maatregelen in de bedrijfsgebouwen.
Anderzijds werd in het najaar van 2017 minder
koelcapaciteit gebruikt door de relatief lage
hardfruitoogst als gevolg van de lentevorst.
In 2014 en 2015 werd wel de gehele capaciteit van sorteer- en verpakkingslijnen en koelinstallaties op de sites benut.
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Het aandeel energie uit eigen productie in het
totale energieverbruik is door de jaren heen
gestegen. In 2013 was dit aandeel 7,9%, in 2015
10,8% en in 2017 steeg dit naar 11,3%. Alle
afzetcoöperaties produceren energie met fotovoltaïsche cellen. De laatste jaren werden op
verschillende sites extra fotovoltaïsche cellen
geïnstalleerd. Ook het opwekken van energie
via een warmtekrachtkoppeling (WKK) door
twee afzetcoöperaties zorgt voor een groeiend
aandeel energie uit eigen productie.
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Energieverbruik bij Responsibly Fresh-afzetcoöperaties (in 1.000 MWh)

Energieverbruik volgens bron bij Responsibly Freshafzetcoöperaties in 2017
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De Responsibly Fresh-producenten gaan
rationeel om met energie. De Vegaplan en
GLOBALG.A.P. standaarden stellen immers
dat producenten hun energieverbruik moeten
registreren en evalueren. Het energieverbruik
bij producenten verschilt naargelang de bedrijfssituatie, de teelt en de weersomstandigheden.
Meer en meer Responsibly Fresh-producenten
nemen maatregelen om hun energieverbruik te
verminderen. In 2013 nam 63% maatregelen, in
2015 was dit 69% en in 2017 nam 76% van de
producenten energiebesparende maatregelen.
Een vijfde van de producenten geeft aan dit de

voorbije twee jaar verbeterd te hebben. Ongeveer 9% van de producenten heeft hiervoor
een energiescan uitgevoerd.
Door 44% van de Responsibly Fresh-producenten
wordt op het eigen bedrijf energie opgewekt,
wat een stijging is van 8% tegenover 2013 en 4%
tegenover 2015. De productie van de energie
gebeurt voornamelijk via fotovoltaïsche cellen
(38%) en WKK’s (6%). Daarnaast gebruikt 4%
restwarmte en stelt 6% van de producenten
grond ter beschikking voor de vestiging van
windmolens.

74%
68%
54%

51%

48%

47%

14%

Aanpassing
aan koelsysteem

Warmterecuperatie uit
koelsystemen

Omschakeling
naar energiearme teelten

Geen
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Spaaren/of
LED-lampen

Automatische
lichtschakelaars
met bewegingssensoren

Elektrische
transportmiddelen
(heftruck,
plukwagen, ...)

Maatregelen toegepast door de Responsibly Fresh-producenten voor beperking van energieverbruik in 2017

Jaarlijkse energieproductie van fotovoltaïsche cellen en WKK’s bij Responsibly Fresh-deelnemers
Producenten

Fotovoltaïsche cellen
930 producenten (38%)
productie van 22.630 MWh

WKK’s
184 producenten (6%)
productie van 2.185.000 MWh

Afzetcoöperaties

Fotovoltaïsche cellen
5 afzetcoöperaties (100%)
productie van 9.927 MWh

WKK’s
2 afzetcoöperaties (40%)
productie van 1.833 MWh

Totale jaarlijkse energieproductie = 2.219.390 MWh
Deze elektriciteitsproductie is het equivalent van het jaarlijkse energieverbruik van 639.963 gezinnen.
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‘‘

Perneel Nico

Komkommer

Op ons bedrijf met 9 ha komkommer hebben wij
drie warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) geïnstalleerd.
Een WKK bestaat uit een motor die gekoppeld
is aan een generator die elektriciteit opwekt. De
elektriciteit wordt ofwel in de serre benut ofwel op
het elektriciteitsnet geïnjecteerd. Het koelwater van
de motor verwarmt de serre. De rookgassen die
vrijkomen bij de verbranding worden 100% gezuiverd.
De vrijgekomen CO2 wordt benut als bemesting
voor de komkommers. Het gebruik van een WKK
in de tuinbouw heeft dus meerdere voordelen. De
drie WKK’s op ons bedrijf hebben elk een elektrisch
vermogen van 2 MW. De WKK’s draaien op basis van
de warmte- en CO2-vraag in de serre. In de zomer
bijvoorbeeld werken de WKK’s van zonsopgang tot
zonsondergang om de CO2-vraag in de serre op te
vangen. De geproduceerde warmte wordt opgeslagen
in buffertanks om ‘s nachts te benutten. Jaarlijks draaien
de WKK’s elk 5.000 uur. Zo bedraagt onze totale
jaarlijkse energieproductie 30.000 MWh.

’’

Komkommerteelt

‘‘

Dendauw Filip

Slasoorten

Door de hoge energie- en stookolieprijzen is op mijn
bedrijf gezocht naar een alternatieve manier voor
energie- en warmteproductie. De aanplanting van
1,3 ha Miscanthus, ook wel olifantsgras genoemd,
vervangt nu jaarlijks 8.000 tot 10.000 liter stookolie.
Dit is één vierde van het jaarlijkse stookolieverbruik
op ons bedrijf. In het voorjaar wordt de Miscanthus
geoogst met een maïshakselaar en gestockeerd in
een loods. De verbranding van de snippers zorgt
voor voldoende warmte in de serre voor een
optimale productie van de sla.

’’

Miscanthus of olifantsgras vervangt stookolie
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Ecologische impact

Hardfruit

De bewaring van onze appels en peren is zeer duur.
Daarom hebben wij op ons bedrijf maatregelen
genomen om hierop te besparen. De koelcellen
zijn omgebouwd van freon- naar ammoniakkoeling.
Dit is energie-efficiënter en milieuvriendelijker.
Ook zijn verschillende cellen extra geïsoleerd en
zorgen de frequentiegestuurde condensatoren voor
minder energieverbruik en bovendien voor minder
lawaai voor de buren. Bij een aantal bewaarcellen
zijn flappen geplaatst naast de verdampers om de
luchtstroming binnen de cel te verbeteren en de
koeling te optimaliseren. Met de geproduceerde
warmte uit het koelsysteem wordt onze loods, de
eetplaats van de medewerkers en het huis verwarmd.
Ook liggen op al onze loodsen zonnepanelen.

’’

Flappen voor verbetering luchtstroom in koelcel

‘‘

De Cloedt Steven

Prei

Aangezien wij op ons gemengd bedrijf een vrij hoog
energieverbruik hebben, hebben wij gekozen om bij de
bouw van de nieuwe melkveestal een microvergister van
9,7 kW te installeren. Zo kunnen we de verse mest van
de koeien gebruiken om een deel van de benodigde
energie op te wekken. De mest wordt verzameld en
vergist in de microvergister. Daarbij komt biogas vrij
dat verbrand wordt in een gasmotor. Deze motor drijft
een generator aan, die elektriciteit opwekt. Het bedrijf
wordt zo jaarlijks voorzien van ongeveer 60.000 kWh
elektriciteit, wat 75% van het jaarlijkse verbruik is. De
vergiste mest of het digestaat wordt gebruikt als meststof
voor de preiteelt. Door het vergistingsproces is de mest
sneller opneembaar, wat een voordeel oplevert voor de
groei van de prei.

Preiteelt

’’
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Water
Naast energie is ook water noodzakelijk voor het produceren van groenten en fruit. Water is dan ook een
waardevolle maar schaarse hulpbron waarmee de Responsibly Fresh-deelnemers spaarzaam omspringen.

AFZETCOÖPERATIES

Het jaarlijkse waterverbruik op de afzetcoöperaties schommelt in beperkte mate. In
2014 en 2015 lag het verbruik hoger door de
installatie van extra sorteerlijnen op verschillende sites en door de ingebruikname van een
nieuwe kistenwasserij. Daar in 2016 en 2017
deze processen waren geoptimaliseerd, verminderde het waterverbruik opnieuw.
Waar beschikbaar, wordt zo veel mogelijk
hemelwater gebruikt. In 2017 bedroeg het aandeel hemelwater in het totale waterverbruik
voor de afzetcoöperaties 42,3%, wat een sterke
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stijging is tegenover de voorbije jaren (28,3%
in 2013 en 34,2% in 2015). De afzetcoöperaties
hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de
opvang- en opslagcapaciteit voor hemelwater.
In koel- en conditioneringsprocessen werd al
standaard hemelwater aangewend. Omwille van
voedselveiligheid wordt daarentegen, voor
sorteerprocessen leidingwater gebruikt. Door
hercirculatie met nauwe opvolging van de waterkwaliteit gaan de afzetcoöperaties hier toch
spaarzaam mee om. Het aandeel leidingwater
daalde in 2017 tot 49,3%.

200
Hemelwater
42,3%

Grondwater
8,4%

Leidingwater
49,3%

Waterverbruik volgens bron bij Responsibly Freshafzetcoöperaties in 2017
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Het waterverbruik bij de producenten wordt
sterk bepaald door de bedrijfssituatie, de teelt
en de weersomstandigheden. Met ondersteuning van de afzetcoöperaties hebben de
producenten de afgelopen jaren ingezet op een
rationeel waterverbruik. Meer dan 83% van de
producenten neemt in 2017 maatregelen om
het verbruik van leiding- en grondwater op hun
bedrijf te beperken, een stijging van 8% tegenover 2013. Daarnaast neemt 65% maatregelen
om meer water te hergebruiken, wat een stijging
is van 14%. Daarenboven zorgt 82% van de
producenten voor opvang van hemelwater op
hun bedrijf.

Van de producenten van groenten in openlucht
neemt 68% maatregelen om het verbruik van
was- en spoelwater te verminderen bij het
marktklaar maken van het product.
Bijna 70% van de producenten past in de teelt
irrigatie of fertigatie toe. Daarvan neemt 87%
maatregelen om het waterverbruik te beperken,
bijvoorbeeld door het gebruik van waterspaarzame systemen of door aanpassing van
het teeltsysteem.
Ongeveer 17% van de producenten zuivert het
afvalwater op het bedrijf.
De producenten zijn steeds meer bewust van
het waterverbruik. Het registreren en het
evalueren ervan zijn bovendien opgenomen in
de GLOBALG.A.P. Standaard.

‘‘

Sterkens Bert

Aardbei

Reeds zeven jaar hebben wij een trayveld. Door het
watertekort twee jaar geleden is op ons bedrijf het
idee ontstaan om het water van het trayveld op te
vangen en te hergebruiken. Momenteel wordt het
water van het trayveld opgevangen in een bassin van
4.000 m³ waarna het gezuiverd wordt. Het opgevangen
water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
loopt door een trage zandfilter, waarna het hergebruikt
wordt in onze substraatteelt. Naast het opvangen
van het trayveldwater, hebben wij een bassin voor
hemelwater met een opvangcapaciteit van 9.000 m³.
Het biedt de mogelijkheid om ons bedrijf meer los te
koppelen van grondwater en tegelijk te voldoen aan de
strenge eisen rond lozing van bedrijfsafvalwater.

Opslag hemelwater

’’
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‘‘

Leenaerts Peter
Komkommer, kiwibes en blauwe bes

Op ons bedrijf hebben wij drie teelten. In onze serre
produceren we een jaar rond komkommers aangevuld met de teelt van blauwe bessen en kiwibessen. De blauwe bessen worden gedurende vijf
tot zes maanden per jaar overkapt met folietunnels.
Om het leiding- en grondwaterverbruik op ons
bedrijf te beperken, vangen wij zo veel mogelijk
hemelwater van onze serre en tunnels op waarmee
wij onze teelten irrigeren. Voor de opvang van het
hemelwater hebben wij een ringsilo van 2.100 m³.
Daarnaast wordt in onze komkommerteelt het
drainwater opgevangen, ontsmet met een UVontsmetter en hergebruikt. Ons bedrijf probeert
maximaal gebruik te maken van het opgevangen
hemelwater. Enkel indien nodig, wordt grondwater
aangewend.

’’

Teelt blauwe bes onder folietunnels met opvang van hemelwater

Geïntegreerde teelt en biodiversiteit
Collectief dossier

Groenten en fruit hebben voedingsstoffen nodig
om te groeien. Tijdens de productie is bemesting
dan ook essentieel. Het nutriëntenmanagement
wordt bepaald door het bedrijfstype en de teelt.
Het bemesten volgens adviezen en analyses, dat
bij het collectief dossier in 2015 al door 95% van
de producenten werd uitgevoerd, is opgenomen
in zowel de GLOBALG.A.P. Standaard als de
Vegaplan Standaard. Ook voor het toepassen
van organische meststoffen zijn aanbevelingen
opgenomen in beide standaarden. Bij openluchtteelten geeft 96% van de producenten aan maatregelen te nemen om uitspoeling van nutriënten
te voorkomen, wat een stijging betekent ten
opzichte van de voorgaande jaren.
Bij openluchtteelten is de bodem een cruciaal productiemiddel. Behoud van bodemtype, -structuur en voedingsstoffengehalte is

essentieel om duurzaam te produceren. In de
GLOBALG.A.P. en Vegaplan standaarden zijn
verschillende eisen opgenomen die de producent stimuleren om de kwaliteit van de bodem
te behouden. Producenten nemen maatregelen
om enerzijds, de bodemstructuur te behouden
en anderzijds, erosie te beperken. Ook het toepassen van teeltrotatie wordt sterk aanbevolen.
Al jaren ondersteunen de afzetcoöperaties
hun producenten in het correct toepassen van
de principes van Integrated Pest Management
(IPM). De maatregelen voor preventie,
observatie en interventie zijn opgenomen in
de GLOBALG.A.P. Standaard, alsook in de
Vegaplan Standaard. Aangezien het wettelijke
karakter zijn deze criteria niet meer opgenomen
in het collectief dossier van 2017.
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Collectief dossier

Als, ondanks de preventiemaatregelen toch
(chemische) interventie noodzakelijk is, moet
het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen
gebeuren volgens adviezen. Aangezien in het
collectief dossier van 2015 zowat alle producenten (97%) aangaven dit te doen, is de vraag
niet meer herhaald in 2017.
De producenten zorgen bij het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen voor een minimale
impact op het milieu. Zo neemt 92% van de
producenten bewust maatregelen om puntvervuilingen te vermijden, een stijging van 11% tegenover 2013 en 4% tegenover 2015. Het opvangen
van restanten van gewasbeschermingsmiddelen
bij het vullen en spoelen van het toestel wordt
door 40% van de producenten toegepast. Nog
14% geeft aan dit de komende jaren te zullen
doen. Ruim één vijfde van de producenten
(21%) zorgt voor een systeem van afbraak van
restanten van gewasbeschermingsmiddelen

(bijvoorbeeld fytobak of biofilter) en 14% wil dit
de komende jaren uitbouwen. Het nemen van
maatregelen voor het bekomen van een gelijkmatige verspreiding tijdens de bespuiting is meer
en meer gangbaar bij de Responsibly Freshproducenten (85%). Voorbeelden hiervan zijn
het gebruik van elektronisch gestuurde doppen,
spuitapparatuur uitgerust met computer en
het behouden van een constante rijsnelheid.
Tegen onkruid hanteert 70% van de Responsibly
Fresh-producenten een mechanische bestrijding.
Ook biodiversiteit is een aandachtpunt voor
de Responsibly Fresh-producenten. Concrete
maatregelen voor het behoud van biodiversiteit
zijn bedrijfstype afhankelijk.
Zo onderhoudt 80% van de openluchtproducenten kleine landschapselementen zoals
slootkanten, houtkanten en bloemenweides.
Steeds meer openluchtproducenten zaaien
hun perceelsgrenzen in of onderhouden er de
natuurlijke vegetatie. Dit percentage steeg van
64% in 2015 naar 79% in 2017.
Natuurlijke bestuiving is essentieel voor een
goede vruchtzetting en productie. Het merendeel van de producenten (77%) zorgt voor het
verbeteren van de natuurlijke bestuiving door
het plaatsen van insectenhotels, het inzetten
van hommels en het aanleggen van bloemenweides of het samenwerken met een imker. Het
aandeel producenten dat momenteel deelneemt
aan een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
is licht gedaald tegenover afgelopen jaren (15%
in 2013, 17% in 2015 en 12% in 2017). Daarbij wordt opgemerkt dat niet alle gemeenten
een natuurontwikkelingsplan aanbieden. Een
bedrijfseigen milieuontwikkelingsplan daarentegen, wordt aanbevolen in de GLOBALG.A.P.
Standaard.

Antidriftdoppen bij interventie in het kader van IPM
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‘‘

Meyers Wim

Ecologische impact

Zachtfruit

De hoofdteelt op ons bedrijf is aardbei geteeld op
substraat onder bescherming. Tien jaar geleden
hebben wij gekozen voor teeltdiversificatie. Zo
telen wij nu naast aardbei verschillende soorten
zachtfruit zoals braambes, rode bes en frambozen,
ook onder bescherming. Om economisch sterk in
de markt te staan en zo lang mogelijk producten op
de markt aan te bieden spreiden wij onze teelten.
Tijdens de teelt wordt getracht zo weinig mogelijk
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Wij
zetten dan ook sterk in op nuttigen voor de plaagbestrijding en hommels voor de bestuiving. Door
het opvangen van het hemelwater en het hergebruik
van drainwater gebruikt ons bedrijf geen leiding- en
grondwater. Het drainwater wordt hergebruikt na
zuivering door een filtersysteem. Verder zet ons
bedrijf in op duurzame energie- en warmteproductie.
Recent hebben wij een WKK geïnstalleerd waarmee
wij elektriciteit produceren. Om de geproduceerde
warmte efficiënt te gebruiken beschikken wij over
een geïsoleerde tank als warmtebuffer. Zo wordt
de warmte opgeslagen en gebruikt, wanneer nodig,
om de serres te verwarmen. Onze serres zijn bovendien voorzien van energieschermen om warmte- en
energieverliezen te beperken.

’’

Bestuiving

‘‘

Costermans Gert
Hardfruit en kers

Om een goede productie te bekomen is voor hardfruit en de kersenteelt een goede bestuiving essentieel.
Aangezien de laatste jaren de bestuiving van de
bloesems steeds moeilijker verloopt, hebben wij
deelgenomen aan het project ‘Meer natuur voor
pittig fruit’. Binnen dit project is op ons perceel met
appel- en kersenbomen een gemengde haag van
300 meter aangeplant. Dit om de bomen te beschermen tegen de wind en om nuttigen en wilde
bijen te lokken. Deze haag met meerdere soorten
struiken bloeit op verschillende tijdstippen, zodat
ook na het bloesemseizoen de wilde bijen voedsel
vinden. Door het plaatsen van kasten voor de wilde
bijen voorzien we nestgelegenheid, zodat in onze
boomgaarden een duurzame populatie opgebouwd
en in stand gehouden wordt. In onze boomgaarden
zetten wij selectieve gewasbeschermingsmiddelen in
om de omgeving en insecten niet te schaden.
Nestgelegenheid voor wilde bijen
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Verpakkingen
Het verpakken van groenten en fruit heeft verschillende functies. De verpakking zorgt voor een vlotte
logistiek en de noodzakelijke traceerbaarheid. Het laat toe hygiënisch te werken en staat mee borg voor
het kwaliteitsbehoud van de verse producten in de keten. Door het verpakken worden de producten
optimaal gepresenteerd en de consumenten passend geïnformeerd. Verpakkingen dragen daardoor bij tot
voedingsspaarzaamheid, maar hebben wel een milieu-impact. Het optimaal beheren van verpakkingen
en afvalpreventie zijn aandachtspunten waar de Responsibly Fresh-afzetcoöperaties en -producenten de
afgelopen jaren sterk op ingezet hebben.
AFZETCOÖPERATIES

Door de afzetcoöperaties wordt, wettelijk verplicht, driejaarlijks een sectoraal afvalpreventieplan opgesteld om hun inspanningen en uitdagingen rond rationeel gebruik van verpakkingen te duiden en het mogelijke verpakkingsafval te verminderen. In 2016 is voor de vijfde
maal gezamenlijk een sectoraal plan opgesteld,
gecoördineerd door het VBT. Het plan is in 2017
goedgekeurd door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en wordt volop geïmplementeerd door de afzetcoöperaties.
HET VBT SECTORAAL AFVALPREVENTIEPLAN 
2016 – 2019, WERKPUNTEN
• Vermijden van herverpakken

Op de afzetcoöperaties wordt een onderscheid
gemaakt tussen bedrijfsmatige verpakkingen en
huishoudelijke verpakkingen.
Bedrijfsmatige verpakkingen zijn transport- en
handelsverpakkingen die niet bij de consument
terechtkomen. In 2016 en 2017 ligt het totale
gewicht op de Belgische markt gebracht hoger
dan in de voorgaande jaren, hoofdzakelijk door
de hogere productaanvoer. Van de in totaal
75.979 ton bedrijfsmatige verpakkingen, over
alle Responsibly Fresh-afzetcoöperaties, is 94,8%
herbruikbaar en 3.982 ton of 5,2% eenmalige
verpakking. Slechts in bepaalde gevallen wordt
gekozen voor eenmalige verpakkingen, afhankelijk van het product en de bestemming.

• Inzetten op innovatieve verpakkingsmaterialen
• Verhogen van het aandeel meermalige verpakkingen
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Gewicht bedrijfsmatige verpakkingen (eenmalig en herbruikbaar) op Belgische markt
gebracht door Responsibly Fresh-afzetcoöperaties (in 1.000 ton)

Bedrijfsmatige verpakkingen volgens type op Belgische markt
gebracht door Responsibly Fresh-afzetcoöperaties in 2017
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Ecologische impact

AFZETCOÖPERATIES

Voor huishoudelijke verpakkingen bestemd voor
de consument worden hoofdzakelijk eenmalige
verpakkingen gebruikt. Het is vooral hier dat
specifieke verpakkingen, op vraag van afnemers
en vooral retailers, steeds in belang toenemen
ten opzichte van uniforme, gestandaardiseerde
verpakkingen. Het totale gewicht aan huishoudelijke verpakkingen schommelt jaarlijks.
Dit is een gevolg van enerzijds, het gewicht
van het verhandeld product en anderzijds, de
specifieke vragen van klanten.
De samenstelling van de verpakkingen is de
laatste jaren sterk geëvolueerd. Er wordt steeds
meer ingezet op het gebruik van papieren en
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kartonnen verpakkingen (17,4%). Het gebruik
van plastic verpakkingen (73,9%) verminderde
in 2017 sterk ten opzichte van 2015 (89,7%).
In het kader van verduurzaming van eenmalige
huishoudelijke verpakkingen pleit het VBT reeds
enkele jaren voor de opname van groente- en
fruitpunnets, vervaardigd uit mono-materiaal
PET-plastic, in het systeem van selectieve
sortering, ophaling en recyclage van PMD-afval.
Fost Plus evalueerde haar proefprojecten hieromtrent en kondigde eind 2017 aan dat vanaf
2019 de PMD-inzameling mogelijks wordt uitgebreid tot alle restplastics waaronder punnets.

518,6

Gewicht huishoudelijke verpakkingen op Belgische markt gebracht door Responsibly Freshafzetcoöperaties (in ton)

Plastic
73,9%
Huishoudelijke verpakkingen volgens materiaal op Belgische
markt gebracht door Responsibly Fresh-afzetcoöperaties
in 2017
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Bedrijfsafval
COLLECTIEF DOSSIER

In 2017 registreert en evalueert 73% van de
producenten hun bedrijfsafval. Dit is een stijging
van 13% tegenover 2013. Daarenboven sorteren
vrijwel alle producenten (98%) hun bedrijfsafval
en voeren het gescheiden af, wat een stijging
betekent van 7% ten opzichte van 2013.
Voorbeeld hiervan is het gescheiden afvoeren

van landbouwfolie (97%). Juist 85% van de producenten die substraat gebruiken, recycleert
dit zelf of laat dit recycleren door derden. Bijna
de helft van de producenten (47%) gebruikt
biologisch afbreekbare bedrijfsmaterialen. Dit
is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van
2013 en 2015.

‘‘

Vlaemynck Dirk

Tomaten

Op ons bedrijf streven we ernaar ons bedrijfsafval te
beperken. Zo maken we voor onze tomatenteelt
gebruik van een biologische mat met organisch substraat en bio-afbreekbare hoes. Het plantproces en
de fertigatie verlopen op een andere manier dan bij
een steenwolsubstraat, maar de productie is gelijk.
De biologische matten zijn makkelijk te composteren.
Om het plantafval beter te kunnen verwerken gebruiken we op ons bedrijf geen plastic clipsen meer
om de tomatenplanten te leiden, maar worden de
planten manueel rond de touwen gedraaid.
Ook op sociaal vlak nemen wij maatregelen. Gezien
het vele handwerk tijdens de productie van tomaten,
proberen we voor onze medewerkers het werk zo
aangenaam en ergonomisch mogelijk te maken. De
processen zijn zo veel mogelijk geautomatiseerd met
o.a. zelfrijdende oogstwagens. Voor extra comfort
zijn de wagens voor gewasonderhoud uitgerust met
ergonomische rubbermatten en zijn ze ook in de
hoogte verstelbaar. Een naderingsschakelaar in plaats
van een voetpedaal zorgt voor minder belasting van
de medewerkers.

Daarnaast loopt op het bedrijf een unieke samenwerking tussen glastuinbouw en viskwekerij. Wij
leveren elektriciteit, warmte en het nodige water
aan de viskwekerij en wij ontvangen het (afval)water
van de vissen dat vol nutriënten zit. Dit wordt gebruikt
als voedingswater voor onze tomaten. Zo besparen
wij meststoffen, wat zowel ons bedrijf als het milieu
ten goede komt.
Tomatenteelt op biologische mat

’’
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Voedingsspaarzaamheid
Omwille van marktsituaties, economische fluctuaties en seizoenmatige productieomstandigheden kunnen
verschillen ontstaan tussen de vraag en het aanbod. Hierdoor vinden niet alle groenten en fruit aangevoerd op de afzetcoöperaties, op dezelfde dag een afnemer. Onder het thema voedingsspaarzaamheid
streven de Responsibly Fresh-afzetcoöperaties en hun producenten ernaar zo veel mogelijk product
effectief op de versmarkt te commercialiseren. Belangrijke instrumenten daarbij zijn goede bewaaromstandigheden, inspelen op de marktvraag en promotie volgens het aanbod.
AFZETCOÖPERATIES

De afzetcoöperaties passen de cascade van
waardebehoud toe om voor niet-verkochte
producten een andere bestemming te zoeken.
In 2017 werd 1.045.624 ton product aangevoerd
op de vijf Responsibly Fresh-afzetcoöperaties
waarvan slechts 1,1% (11.059 ton) niet werd
vermarkt. Niet-verkochte volumes worden in
eerste instantie gratis uitgereikt aan sociale
organisaties (1.273 ton in 2017). Onder meer
Voedselbanken, OCMW’s en Poverello staan in
voor de verdeling aan de behoeftigen over gans
België. Deze uitreiking is gebonden aan een wetgevend kader. Een zestigtal erkende instellingen
kunnen product ophalen bij de afzetcoöperaties
tot 150 kg per geregistreerde hulpbehoevende
per jaar. Verder worden niet-verkochte producten gevaloriseerd als veevoeding (8.556 ton),
bemesting (518 ton) of vergisting (712 ton).

Het grootste deel van de niet-verkochte producten wordt uit de markt genomen binnen de
Europese regeling voor marktinterventie. Nog
steeds ondervindt de sector de gevolgen van de
Russische importban, ingesteld in augustus 2014.
Voordien bedroeg het aandeel niet-verkochte
producten minder dan 1% van de aanvoer op de
afzetcoöperaties.
In samenwerking met de Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie (KOMOSIE),
ondernemen de afzetcoöperaties verschillende
acties om voedselverliezen te beperken en de
distributie te optimaliseren. Naast de aanlevering
van groenten en fruit, zorgen zij voor kennisoverdracht rond voedselveiligheid en verpakkingen.
Het verwerken van niet-verkochte groenten tot
soep is een voorbeeldproject. Daarmee wordt
sociale en economische waarde gecreëerd door
enerzijds, de sociale tewerkstelling en anderzijds,
het voordelig aanbieden van soep aan kinderen.
Verder hebben de afzetcoöperaties verschillende
acties rond fruit op school ondersteund.
Producten die niet aan de vooropgestelde
kwaliteitseisen voldoen, vinden hun weg naar
de markt via alternatieven, zoals industriële
verwerking. Afhankelijk van de kwaliteit van
de producten en de marktomstandigheden
kan een goede combinatie tussen de versmarkt
en de verwerkende industrie gekozen worden.
Typische voorbeelden zijn de verwerking van
bloemkolen en prei door de diepvriesgroentebedrijven, de verwerking van hardfruit tot
compote en sappen, en de verwerking van
aardbeien en zachtfruit tot confituur.

Gratis uitreiking aan sociale organisaties
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COLLECTIEF DOSSIER

Tussen de productie en de aanvoer naar de afzetcoöperaties kunnen verschillende nevenstromen
optreden tijdens het oogsten, sorteren en verpakken. De Responsibly Fresh-producenten werken
steeds meer aan de valorisatie van nevenstromen.
Oogstafval en andere niet-vermarktbare producten
worden gevaloriseerd als diervoeder (22% van de
producenten), groenbemesting (63%), compost

(46%) of afgevoerd naar een biogasinstallatie (5%).
De toepassing als diervoeding en voor biogasinstallaties ligt in de lijn van de voorgaande jaren.
Het composteren van nevenstromen en het
aanwenden als bemesting op het eigen bedrijf
of bij een collega-landbouwer is gestegen met
respectievelijk 9% en 6% tegenover 2013.

‘‘

De Paepe Joost

Witloof

Op ons bedrijf hebben wij enkele jaren geleden geïnvesteerd in een biogasinstallatie. Zo kunnen we de
reststromen van witloofwortelen na de forcerie nuttig
valoriseren. Bij de oogst van het witloof blijven dagelijks
ongeveer 12 ton wortelresten over. Deze wortelen
worden verhakseld en gaan naar de biogasinstallatie
gedurende zes weken. In de vergister worden de verhakselde wortelen omgezet van vaste naar vloeibare
massa waarbij methaangas geproduceerd wordt,
ongeveer 30 m³ per ton witloofwortelen. Het methaangas wordt doorgestuurd naar een warmtekrachtkoppeling met een 100 kW gasmotor die elektriciteit
opwekt en warmte produceert. De geproduceerde
warmte verwarmt het landbouwbedrijf, de sorteer- en
verpakkingsruimtes en de trekkamers voor het witloof.
De resterende hoeveelheid wordt verkocht aan
derden. De elektriciteit wordt voornamelijk gebruikt
op het bedrijf en voorziet ongeveer 30% van onze
jaarlijkse energiebehoefte.

Biogasinstallatie

‘‘

Schietecatte Kevin

’’

Trostomaten

Wij telen op ons bedrijf trostomaten. Bij de oogst en
sortering is er altijd een beperkt aandeel losse tomaten.
Deze tomaten zijn kwalitatief in orde, maar zijn losgekomen van de tros en worden tegen een lagere prijs
verkocht. Voor ons bedrijf was de uitdaging om deze
losse tomaten op te waarderen. Stilaan groeide het
idee om deze nevenproducten te verwerken tot puree
en zo op de markt te zetten. Ondertussen bieden we
naast tomatenpuree ook gazpacho en groentesaus aan.
Het opstarten van de verwerking hield risico in en er
kwam veel bij kijken, maar de opwaardering van een
nevenproduct geeft veel voldoening.
Valorisatie nevenproducten
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Mobiliteit
AFZETCOÖPERATIES

De aan- en afvoer van producten op de afzetcoöperaties brengt veel logistieke activiteiten
met zich mee. De aanvoer door de producenten
wordt afgestemd op de werking van de productiebedrijven, de verhandeling op de afzetcoöperaties
en de mobiliteit in de omgeving. Door het verzamelen van de producten op de afzetcoöperaties
kan de afvoer efficiënter georganiseerd worden

via one-stop-shopping. Een zekere flexibiliteit
wordt daarin nagestreefd door de Responsibly
Fresh-afzetcoöperaties. Zo kunnen de kopers
praktisch op elk moment van de dag en nacht
via beveiligde toegangssystemen de gekochte
producten afhalen. Deze maatregelen zorgen
voor een efficiënt transport en bijgevolg een
lagere impact op de omgeving.

COLLECTIEF DOSSIER

Van de Responsibly Fresh-producenten geeft
25% aan zijn producten collectief te transporteren naar de afzetcoöperatie, dit in samenwerking met andere producenten of transportfirma’s. Ook op deze manier vermindert het
transport op de wegen en op de bedrijventerreinen.  

Logistieke activiteiten op een afzetcoöperatie
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Democratische besluitvorming
Doordat de producenten eigenaar zijn van
de afzetcoöperatie, besturen zij de coöperatie
democratisch. De Algemene Vergadering
(AV) bestaat uit de producenten van de afzetcoöperatie en bepaalt de globale visie en doelstellingen. Uit de AV wordt een Raad van
Bestuur (RvB) gekozen. De RvB kiest onder zijn
leden een voorzitter. Het dagelijks management
van de afzetcoöperatie wordt uitgevoerd door

een professionele directie en medewerkers. De
coöperatieve organisatievorm vraagt enerzijds
vertrouwen tussen de producenten onderling
en anderzijds tussen producenten en de directie
en medewerkers van de afzetcoöperatie. De
democratische besluitvorming draagt bij aan de
transparantie naar de producenten en zorgt voor
een grote betrokkenheid van de leden bij hun
afzetcoöperatie.

LEDEN 
AANDEELHOUDERS
ALGEMENE 
VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR

VOORZITTER

DIRECTIE

MEDEWERKERS

Structuur van een afzetcoöperatie
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Medewerkers
AFZETCOÖPERATIES

De Responsibly Fresh-afzetcoöperaties creëren
werkgelegenheid. Het aantal vaste werknemers
steeg in 2017 ten opzichte van de vorige jaren.
De stijging kan toegeschreven worden aan
de verdere marktgerichte ontwikkelingen van
de betrokken afzetcoöperaties. Tijdens piekperiodes van aanvoer wordt beroep gedaan
op interim medewerkers. In 2016 en 2017 is
dit aantal gestegen. De aanwezigheid van een
afzetcoöperatie zorgt bijkomend voor werkgelegenheid bij bedrijven gelinkt aan de afzetcoöperaties.
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Binnen de afzetcoöperaties wordt een gediversifieerd personeelsbestand beoogd waarin iedereen
mogelijkheden krijgt om een duurzame loopbaan
uit te bouwen met ruimte voor competentieontwikkeling en uitdagingen. Van de 786 werknemers die in 2017 tewerkgesteld waren bij de
Responsibly Fresh-afzetcoöperaties was 20,4%
vrouw en 79,6% man. Deze verhouding blijft ten
opzichte van de afgelopen jaren vrijwel ongewijzigd. Het significante verschil tussen beide
genders is hoofdzakelijk te wijten aan historische
redenen en de aard van het werk.
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Aantal vaste werknemers en interim medewerkers bij Responsibly Fresh-afzetcoöperaties

Werknemers volgens gender bij Responsibly Freshafzetcoöperaties in 2017
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AFZETCOÖPERATIES
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De verschuiving naar hogere leeftijdscategorieën
die in 2015 merkbaar was, zet zich in 2017 verder.
Bijna 40% van de directie en werknemers heeft
een leeftijd boven de 50 jaar. De werknemers
kiezen dus voor een steeds langere loopbaan
binnen de afzetcoöperaties. Dit toont aan dat
de afzetcoöperaties een stabiele werkomgeving
creëren.

0,1%

Werknemers volgens leeftijdsgroep bij Responsibly Fresh-afzetcoöperaties in 2017
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De meeste werknemers (53,8%) van de afzetcoöperaties vallen onder het Paritair Comité
voor handel in de voedingswaren (PC 119) en
41,6% onder het Aanvullend Nationaal Paritair
Comité voor bedienden (PC 200). De andere
4,6% behoort tot het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf (PC 145).
Naast een duurzame loopbaan is ook de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers een
belangrijk aandachtspunt. De afzetcoöperaties
hebben doorheen de jaren veel inspanningen
geleverd waardoor voor het aantal arbeidsongevallen een dalende trend waarneembaar is.
Het ziekteverzuim op de afzetcoöperaties toont
lichte schommelingen met een dalende trend
over de afgelopen jaren. Bovendien kan gesteld
worden dat dit lager ligt dan het gemiddelde.
Volgens het onderzoek van SD Worx, een
HR-dienstverlener, bedraagt het gemiddelde
ziekteverzuim in de Belgische privésector in
2017 namelijk 5,54%.

Werknemers volgens Paritair Comité bij Responsibly Freshafzetcoöperaties in 2017
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Ziekteverzuim en arbeidsongevallen bij Responsibly Fresh-afzetcoöperaties
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COLLECTIEF DOSSIER

Meer dan de helft van de Responsibly Freshproducenten (56%) doet beroep op externe
medewerkers. Dit is een stijging in vergelijking
met de afgelopen jaren (51% in 2013 en 52%
in 2015). De overige producenten (44%) leiden
hun bedrijf zonder externe werkkrachten,
eventueel wel met hulp van familiale medewerkers. Een derde van de producenten (30%)
geeft aan mensen met beperkte kansen op de
arbeidsmarkt tewerk te stellen.
Veiligheid en gezondheid van het personeel is
een prioritair aandachtspunt op een tuinbouwbedrijf. Daarom zijn hieromtrent richtlijnen en

verplichtingen opgenomen in de kwaliteitssystemen. Bij een certificatie voor de Vegaplan
en/of GLOBALG.A.P. standaarden wordt
beoordeeld of de verplichte voorzieningen voor
het personeel voldoen en of gewerkt wordt aan
preventie en bescherming van de medewerkers
inzake veiligheid. Het voorzien van opleidingen
van medewerkers wordt ook geëvalueerd.
Gezien de externe controle op deze punten,
zijn deze elementen niet opgenomen in het
Responsibly Fresh-collectief dossier van 2017.
Juist 87% van de Responsibly Fresh-producenten
neemt specifieke maatregelen voor een goede
ergonomie en werkomstandigheden tijdens het
productieproces (van planten tot oogsten en
verpakken). Een derde van de producenten (32%)
voorziet bovendien een jaarlijkse gezondheidscontrole voor zijn medewerkers.
Om een vlotte samenwerking te bekomen
tussen bedrijfsleiders en medewerkers is
communicatie zeer belangrijk. Meer dan drie
vierden van de producenten (77%) spreken en
verstaan de taal van hun medewerkers. De
bedrijfsleiders zetten hier steeds meer op in
(63% in 2013 en 67% in 2015). Daarenboven
voorziet 89% van de producenten hun bedrijfsdocumenten in de taal van de medewerkers.
Op sociaal vlak organiseren steeds meer
producenten (58%, een stijging van 7% tegenover 2013 en 2015) sociale en ontspannende
activiteiten voor hun werknemers, zoals een
personeelsfeest of uitstap, om de onderlinge
verstandhouding te bevorderen.

Medewerkers bij een producent
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‘‘

Vanhellemont Mario

Hardfruit

Als fruitteeltbedrijf besteden wij veel aandacht aan de
diversiteit van ons personeel. Reeds verschillende jaren
stellen wij mensen tewerk die in België wonen, maar
een andere afkomst hebben. Om de communicatie
tussen de werknemers te bevorderen hebben wij
meegewerkt aan het diversiteitsplan van de overheid.
Zo hebben wij driemaal een cursus Nederlands en
een cursus interculturele communicatie aangeboden.
Dit naast de gebruikelijke cursussen rond EHBO en
ergonomische hef- en tiltechnieken. Als bedrijfsleiders
volgden wij ook reeds een opleiding rond het delegeren
en sturen van een groep. Voor nieuwe werknemers
wordt een peter- en meterschap opgezet, zodat zij
steeds met hun vragen terecht kunnen. Wij hebben
ook een gevisualiseerde onthaalbrochure gemaakt en
organiseren jaarlijks een teambuildingsactiviteit voor de
medewerkers.
We willen een bedrijf van de buurt zijn. Er worden
verschillende activiteiten georganiseerd om het bedrijf
in de omgeving en buurt te integreren. Een voorbeeld
is het jaarlijkse straatfeest en de burenbarbecue die
plaatsvinden op ons bedrijf. Ook openen wij graag
onze deuren voor nieuwsgierige groepen en scholen
en geven wij met veel plezier rondleidingen.
Naast het sociale zet ons bedrijf in op het gebruik
van milieubewuste technieken. Zo waren wij voortrekker van het gebruik van antidriftdoppen en
hechten wij veel belang aan het in stand houden van
de solitaire bijenpopulatie in onze boomgaarden.
Rond het bedrijfsgebouw zijn nestkasten geplaatst
om de regionale vogelpopulatie te handhaven.

Diversiteit personeel

’’
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Maatschappelijk engagement
PRODUCT-
VERANTWOORDELIJKHEID
Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde in de
voedselketen. Zowel de afzetcoöperaties als
de producenten beheersen en controleren de
processen op hun bedrijf om voedselveiligheid
te garanderen. Ook de producten zelf worden
systematisch gecontroleerd. Daarnaast streven
de Responsibly Fresh-deelnemers naar producten
van uitstekende kwaliteit. Via het toepassen van
kwaliteitssystemen die gecontroleerd worden
door externe, onafhankelijke instellingen,
proberen de deelnemers hun processen en
producten continu te verbeteren. Voor afzet-

coöperaties gaat het om de kwaliteitssystemen
van BRC, IFS, QS en om kwaliteitsborging via
ISO-normen en FSSC22000. De vergelijkbare
certificatie bij de producenten voor de Vegaplan
en/of GLOBALG.A.P. standaarden is een voorwaarde tot deelname aan Responsibly Fresh.
Tot slot worden keurmerken gebruikt om
producten van topkwaliteit te onderscheiden.
Enkel wanneer de producten voldoen aan de
eisen voorgeschreven in de betreffende lastenboeken, mogen de keurmerken gebruikt worden.

GOED NABUURSCHAP
Zowel de afzetcoöperaties als de producenten
zijn sterk lokaal verankerd en kunnen verschillende invloeden hebben op hun omgeving.

COLLECTIEF DOSSIER

De Responsibly Fresh-producenten engageren
zich om hun bedrijf te integreren in hun omgeving en te betrekken bij de lokale gemeenschap. Meer dan 62% communiceert open met
zijn buurtbewoners door bijvoorbeeld een
bedrijfsbezoek of opendeurdag te organiseren.
Daarnaast zijn veel producenten (63%) actief
in het socio-culturele leven van hun gemeente
of omgeving. Hiermee zetten de Responsibly
Fresh-producenten hun maatschappelijk engagement in de verf. Het aandeel producenten
dat lid is van een vak- of landbouworganisatie, is
gestegen met bijna 10% tot 84% in 2017 (76%
in 2013). Het overgrote deel (91%) neemt
regelmatig deel aan technische of commerciële

vergaderingen en opleidingen, wat aangeeft dat de
producenten steeds hun kennis willen bijschaven
en zo op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen betreffende duurzame ontwikkeling.
Bijna drie kwart van de producenten (72%)
zorgen voor een goede integratie van het bedrijf
in de omgeving en in het landschap door onder
meer het plaatsen van groenschermen of het
aanpassen van bouwmaterialen en bouwstijl.
Bij glastuinbouwproducenten die assimilatiebelichting toepassen in de serre, neemt reeds
80% maatregelen om de belichting af te schermen voor de omwonenden door bijvoorbeeld
het plaatsen van zij- en dakschermen.
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ZUIDWERKING
Vanuit de coöperatieve gedachte en de brede
kijk op duurzame ontwikkeling werd in 2015
door het VBT en de Responsibly Fresh-deelnemers een luik Zuidwerking uitgewerkt binnen
het duurzaamheidsproject. Concreet werd,
in samenwerking met Trias, het peterschap

opgenomen van een ledenorganisatie in het
Zuiden, namelijk ANPE (Asociación Nacional
de Productores Ecológicos del Perú). Aangezien producenten in het Zuiden werken
in moeilijke omstandigheden en vaak geen
correcte prijs krijgen voor hun producten, is
het organiseren in coöperaties een mogelijkheid om sterker te staan binnen de keten. De
Responsibly Fresh-deelnemers hebben binnen
het peterschap getracht kennis over te brengen
voor de uitbouw van een kwaliteitslabel en de
vermarkting van producten van ANPE-leden op
regionaal en nationaal niveau. Ook de logistieke
activiteiten en de collectieve werking van een
afzetcoöperatie werden geduid. Het project
geeft aan dat om duurzaam te produceren, ook
in het Zuiden, een coöperatieve vermarkting
een waardevolle manier is om weerstand te
bieden aan moeilijke productie- en marktomstandigheden. Verschillende Responsibly
Fresh-afzetcoöperaties en -producenten zetten
zich ook individueel in rond de ontwikkeling en
de ondersteuning van boerenorganisaties over
de hele wereld.

Bezoek VBT aan ANPE-producenten

GRASP
GLOBALG.A.P. biedt naast haar klassieke IFA
Standaard aan retailers ook de mogelijkheid om
via een specifieke GRASP-module leveranciers
te beoordelen inzake ‘Risk Assessment on Social
Practice’. Deze add-on-module is specifiek gericht
op het sociale luik binnen duurzaamheid. De
module beoordeelt of een producent voldoet
aan een aantal eisen betreffende tewerkstelling.
Vanuit het VBT en de afzetcoöperaties is reeds in
2013 een overzicht opgesteld met de Belgische
invulling van de controlepunten. Hoewel de
relevantie voor België, omwille van een duidelijke arbeids- en sociale wetgeving en inspectie,
in vraag gesteld kan worden, heeft het VBT in
2017 het VBT-PO-project opgestart. Enerzijds,
heeft het VBT een voorstel van Belgische interpretatie bij GRASP uitgewerkt. De interpretatie

werd in 2017 door GLOBALG.A.P. goedgkeurd.
Anderzijds, heeft het VBT met haar leden alternatieven uitgewerkt voor de beoordeling van
GRASP bij de producenten. Dit gebeurt op een
efficiënte manier en met de nodige garanties. Het
VBT-PO-project steunt op een zelfbeoordeling
door de producenten, onder toezicht van de
afzetcoöperaties en op basis van de Belgische
nationale interpretatie. Het project omvat in
de pilootfase verplichtingen opgelegd door
GLOBALG.A.P.. Het kwaliteitsmanagementsysteem van alle afzetcoöperaties en de GRASPbeoordeling bij een steekproef van producenten
moeten extern geverifieerd worden. Eind 2017
is het eerste jaar van de pilootfase afgewerkt
met de GRASP-beoordeling van nagenoeg alle
betrokken producenten van de vijf VBT-afzetcoöperaties. In 2018 loopt het tweede pilootjaar.
50

Besluit
Sinds 2012 hebben de VBT-afzetcoöperaties en hun producenten duidelijk progressie gemaakt op vlak van duurzame ontwikkeling binnen het kader van het gezamenlijk Responsibly
Fresh-project. Zowel op economisch als op ecologisch en sociaal vlak is een sterke evolutie
merkbaar. In dit rapport is de afgelegde weg naar duurzaamheid binnen het project geduid.
De Responsibly Fresh-afzetcoöperaties hebben door hun deelname aan het charter
Duurzaam Ondernemen concrete inspanningen geleverd en gestreefd naar een continue
verbetering van hun prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. Sinds 2012 behaalden
de afzetcoöperaties jaarlijks het certificaat voor het charter Duurzaam Ondernemen. Het
definiëren van nieuwe relevante actiepunten binnen het strikte kader van het charter is
niet langer evident na de continue reeks van deelnames.
De Responsibly Fresh-producenten benadrukken hun inspanningen voor duurzaamheid
door hun certificatie voor de Vegaplan en GLOBALG.A.P. standaarden. Binnen deze
kwaliteitssystemen zijn verschillende duurzaamheidscriteria opgenomen. De herhaalde
certificatie geeft aan dat de producenten bewust bezig zijn met duurzame ontwikkeling.
Daarnaast toont ook het collectief dossier dat de producenten progressie maken op
meerdere duurzaamheidscriteria.
Door met de hele coöperatieve fruit- en groentesector samen te werken, heeft het
Responsibly Fresh-project een impact en neemt de sector zijn verantwoordelijkheid voor de
verduurzaming van de keten. Duurzame ontwikkeling impliceert progressie. Daarom zullen
de afzetcoöperaties en hun producenten ook de komende jaren de uitdaging aangaan.
Als sector zal collectief verder gewerkt worden aan duurzaamheid. Na een grondige
evaluatie van het Responsibly Fresh-project en overleg tussen het VBT, de afzetcoöperaties
en de stakeholders zal een vernieuwde aanpak aangewend worden om verder duurzaam
te ondernemen.
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GRI Content Index
De GRI-richtlijnen bepalen standaardindicatoren die moeten gerapporteerd worden. Ook de geselecteerde specifieke
indicatoren bij de relevante materiële aspecten moeten in het rapport opgenomen worden. De indicatoren worden
omschreven en de locatie in het rapport aangegeven.

GRI 
STANDAARD

OMSCHRIJVING

REFERENTIE

PAGINA

GRI 102 ALGEMEEN
ORGANISATIEPROFIEL
102-1

Naam van de organisatie

Cover

1

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Waardeketen

24

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Back-cover

59

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Omzet en export

25

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Responsibly Fresh
Democratische besluitvorming
VBT: vzw; afzetcoöperaties: cvba

4
44

102-6

Afzetmarkten

Omzet en export

25

102-7

Omvang

Omzet en export

25

102-8

Medewerkers

Medewerkers

45

102-9

Beschrijf de toeleveringsketen

Waardeketen

24

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode
voor de organisatie en haar toeleveringsketen

Zie VBT-jaarverslag en jaarverslag Responsibly
Fresh-afzetcoöperaties

102-11

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe
wordt gehanteerd

Gebruiksvoorwaarden collectief
duurzaamheidskeurmerk

6

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

Gebruiksvoorwaarden collectief
duurzaamheidskeurmerk
Charter Duurzaam Ondernemen
Duurzaamheid binnen kwaliteitssystemen

6

102-12

102-13

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

Deelnemers
Zie ook VBT-jaarverslag

5

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

Voorwoord

3

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

Gebruiksvoorwaarden collectief
duurzaamheidskeurmerk

6

Bestuursstructuur

Democratische besluitvorming

44

11
19

STRATEGIE
102-14

ETHIEK EN INTEGRITEIT
102-16
BESTUUR
102-18

STAKEHOLDERS ENGAGEMENT
102-40

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de
organisatie heeft betrokken

Stakeholders

7

102-41

Percentage medewerkers dat onder een collectieve
arbeidsovereenkomst valt

Medewerkers

45

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

Stakeholders

7

102-43

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

Stakeholders

7

102-44

Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe
de organisatie hierop heeft gereageerd

Stakeholders

7
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GRI 
STANDAARD

OMSCHRIJVING

REFERENTIE

PAGINA

RAPPORTAGEMETHODE
102-45

Operationele structuur, afbakening van het rapport

Responsibly Fresh

4

102-46

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het
rapport en toepassing verslaggevingsprincipes

Rapportering

9

102-47

Oplijsting materiële aspecten

Thema's

6

102-49

Significante veranderingen naar rapportering ten
opzichte van vorige verslagperiodes

Rapportering

9

102-50

Verslagperiode

Rapportering

9

102-51

Datum meest recente verslag

15/06/2016

102-52

Verslaggevingscyclus

Rapportering

9

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de
inhoud ervan

Cover

1

102-54

Rapportering conform GRI-standaarden

Core

102-55

GRI inhoudstafel

GRI inhoudstafel

102-56

Externe verificatie

52
NVT

SPECIFIEKE INDICATOREN MATERIELE ASPECTEN
ECONOMISCH
Economische prestaties
103

Managementbenadering

Omzet en export

201-1

Directe economische waarden die zijn
gegenereerd en gedistribueerd

Zie jaarrekening Responsibly Fresh-afzetcoöperaties

25

Indirecte economische impact
103

Managementbenadering

203-2

Significante indirecte economische impact

Coöperatieve meerwaarde
ICA-principes

26
26

Coöperatieve meerwaarde
ICA-principes

26
26

Verpakkingen
Voedingsspaarzaamheid

37
40

Energie

28

Water

32

Geïntegreerde teelt en biodiversiteit

34

Bedrijfsafval

39

Aankoopbeleid
103

Managementbenadering

204-1

Lokaal aankoopbeleid

MILIEU
Materialen
103

Managementbenadering

301-1

Gebruikte materialen naar gewicht of volume

Energie
103

Managementbenadering

302-1

Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie

Water
103

Managementbenadering

303-1

Totale wateronttrekking per bron

Biodiversiteit
103

Managementbenadering

304-2

Significante impact van activiteiten, producten en
diensten op de biodiversiteit

304-3

Beschermde en herstelde habitats

Afval en afvalwater
103

Managementbenadering

306-2

Totaalgewicht afval naar type en
verwijderingsmethode
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GRI 
STANDAARD

OMSCHRIJVING

REFERENTIE

PAGINA

Duurzaamheid in kwaliteitssystemen

19

Medewerkers

45

Maatschappelijk engagement

49

Duurzaamheid in kwaliteitssystemen                       
GRASP

19
50

Maatschappelijk engagement

49

Milieubeoordeling leverancier
103

Managementbenadering

308-2

Potentiële negatieve milieu-impact in de
toeleveringsketen en ondernomen acties

SOCIAAL
Gezondheid en veiligheid
103

Managementbenadering

403-2

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en
verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde
sterfgevallen per regio en per geslacht

Lokale gemeenschap
103

Managementbenadering

413-1

Activiteiten met lokaal gemeenschapsengagement,
impact beoordeling en ontwikkelingsprogramma's

Sociale beoordeling leverancier
103

Managementbenadering

414-2

Potentiële negatieve sociale impact in de
toeleveringsketen en ondernomen acties

Gezondheid en veiligheid van de consument
103

Managementbenadering

416-1

Beoordeling van de gevolgen inzake gezondheid en
veiligheid van producten met het oog op verbetering
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Collectief dossier 2013-2015-2017

(1)

Zal ik doen
(komende drie jaar)

Doe ik niet

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

Doe ik recent
(sinds 2015)

Zal ik doen
(komende drie jaar)

Doe ik niet

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

Deed ik reeds maar
nog verbeterd

Doe ik recent
(sinds 2017)

Zal ik doen
(komende drie jaar)

Doe ik niet

2017

Doe ik recent
(sinds 2013)

2015

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

2013

Registratie van het energieverbruik

34%

8%

7%

51%

66%

7%

5%

22%

-

-

-

-

-

Evaluatie van het energieverbruik

35%

9%

8%

48%

59%

9%

6%

26%

-

-

-

-

-

Maatregelen om het
energieverbruik te beperken

53%

10%

6%

31%

61%

8%

6%

24%

53%

19%

4%

4%

20%

-

-

-

-

-

-

-

-

9%

0%

0%

0%

91%

Productie bedrijfseigen groene
stroom

32%

4%

2%

62%

39%

2%

4%

55%

41%

1%

2%

4%

52%

Productie elektriciteit
door fotovoltaïsche cellen
(zonnepanelen)

32%

0%

0%

68%

37%

0%

0%

63%

38%

0%

0%

0%

62%

Productie elektriciteit door
warmtekrachtkoppeling (WKK)

7%

0%

0%

93%

8%

0%

0%

92%

6%

0%

0%

0%

94%

Energie

Uitvoeren energiescan

Gebruik van restwarmte

-

-

-

-

-

-

-

-

4%

0%

0%

0%

96%

Grond ter beschikkingstellen voor
vestiging windmolens

-

-

-

-

-

-

-

-

6%

0%

0%

0%

94%

Aanpassingen aan koelsysteem
voor energiebesparing

-

-

-

-

-

-

-

-

41%

8%

5%

6%

40%

Warmterecuperatie uit
koelsysteem

-

-

-

-

-

-

-

-

12%

1%

1%

4%

82%

Omschakeling naar energiearme
teelten

-

-

-

-

-

-

-

-

44%

5%

2%

3%

46%

Geen productie in koude periode

-

-

-

-

-

-

-

-

43%

3%

1%

3%

50%

Gebruik spaar- en/of LED-lampen

-

-

-

-

-

-

-

-

56%

11%

7%

9%

17%

Automatische lichtschakelaars met
bewegingssensoren

-

-

-

-

-

-

-

-

38%

6%

4%

8%

44%

Gebruik elektrische
transportmiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

61%

5%

2%

3%

29%

Registratie van het waterverbruik

57%

6%

5%

32%

72%

5%

5%

18%

-

-

-

-

-

Evaluatie van het waterverbruik

49%

6%

7%

38%

63%

6%

6%

25%

-

-

-

-

-

Maatregelen om het verbruik van
leiding- en grondwater te beperken

71%

4%

4%

21%

75%

4%

3%

18%

75%

7%

1%

3%

14%

Maatregelen om water te
hergebruiken

42%

4%

4%

50%

47%

4%

4%

45%

58%

6%

1%

4%

31%

-

-

-

-

-

-

-

-

82%

0%

0%

0%

18%

Maatregelen om het verbruik van
was- en spoelwater te beperken
(exclusief hergebruik)(2)

48%

4%

3%

45%

52%

3%

4%

41%

62%

5%

1%

2%

30%

Toepassen van irrigatie of fertigatie

54%

2%

2%

42%

64%

0%

0%

36%

70%

0%

0%

0%

30%

Maatregelen om het verbruik
van irrigatiewater te beperken
(exclusief hergebruik)(3)

80%

4%

2%

14%

82%

4%

3%

11%

76%

10%

1%

2%

11%

Zuivering van afvalwater

12%

1%

4%

83%

15%

1%

4%

80%

15%

1%

1%

6%

77%

Water

Opvang hemelwater
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Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

Deed ik reeds maar
nog verbeterd

Doe ik recent
(sinds 2017)

Zal ik doen
(komende drie jaar)

1%

5%

93%

2%

1%

4%

-

-

-

-

-

Bemesting met organische mest
(inclusief dierlijke mest)

74%

2%

1%

23%

76%

1%

1%

22%

-

-

-

-

-

Maatregelen om de uitspoeling
van nutriënten / voedingsstoffen te
voorkomen (4)

77%

3%

1%

19%

80%

3%

2%

15%

86%

8%

2%

1%

3%

Maatregelen voor het behoud
van de bodemstructuur en tegen
bodemcompactheid (4)

68%

2%

1%

29%

70%

3%

1%

26%

-

-

-

-

-

Erosiebestrijding (4)

57%

2%

2%

39%

58%

3%

2%

37%

-

-

-

-

-

Toepassen van teeltrotatie (5)

79%

1%

1%

19%

79%

1%

1%

19%

-

-

-

-

-

Doe ik niet

Zal ik doen
(komende drie jaar)

2%

Doe ik niet

Doe ik recent
(sinds 2015)

92%

Doe ik niet

Bemesting uitvoeren op basis van
analyses en adviezen

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

2017

Zal ik doen
(komende drie jaar)

2015

Doe ik recent
(sinds 2013)

2013

Bodem en nutriëntenmanagement

Gewasbescherming en IPM (Integrated Pest Managment)
Gewasbescherming volgens
adviezen

94%

2%

0%

4%

96%

1%

0%

3%

-

-

-

-

-

Preventieve maatregelen in
het kader van IPM (exclusief
teeltrotatie)

64%

2%

2%

32%

68%

2%

2%

28%

-

-

-

-

-

Observaties in het kader van IPM

63%

3%

3%

31%

70%

2%

2%

26%

-

-

-

-

-

Interventie in het kader van IPM

82%

3%

1%

14%

86%

3%

1%

10%

-

-

-

-

-

Toepassen van driftreducerende
maatregelen (4)

56%

4%

7%

33%

60%

4%

8%

28%

-

-

-

-

-

Vermijden van puntvervuilingen

78%

3%

4%

15%

86%

2%

4%

8%

84%

7%

1%

3%

5%

Spuittoestel of -apparatuur
uitgerust met computer,
elektronisch gestuurde doppen of
sectie

34%

2%

2%

62%

39%

2%

3%

56%

-

-

-

-

-

Opvang restanten
gewasbeschermingsmiddelen bij
vul- en spoelplaatsen

-

-

-

-

-

-

-

-

34%

5%

1%

14%

46%

Gebruik systeem voor
afbraak restanten
gewasbeschermingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

18%

2%

1%

14%

65%

Maatregelen om
gelijkmatige verspreiding
gewasbeschermingsmiddelen te
bekomen

-

-

-

-

-

-

-

-

75%

8%

2%

3%

12%

Toepassen mechanische
onkruidbestrijding

-

-

-

-

-

-

-

-

63%

6%

1%

2%

28%

Onderhouden van kleine
landschapselementen (4)

74%

2%

1%

23%

78%

2%

2%

18%

74%

5%

1%

3%

17%

Inzaaien van perceelgrenzen en/
of onderhoud van de natuurlijke
vegetatie (4)

58%

2%

3%

37%

60%

4%

4%

32%

72%

6%

1%

4%

17%

-

-

-

-

-

-

-

-

72%

4%

1%

3%

20%

Deelname aan gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan (GNOP)

14%

1%

5%

80%

15%

2%

5%

78%

12%

0%

0%

0%

88%

Uitvoeren van een bedrijfseigen
natuurbeheersplan

48%

2%

5%

45%

48%

4%

6%

42%

-

-

-

-

-

Biodiversiteit

Verbeteren bestuiving en
vruchtzetting
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Doe ik recent
(sinds 2015)

Zal ik doen
(komende drie jaar)

Doe ik niet

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

Deed ik reeds maar
nog verbeterd

Doe ik recent
(sinds 2017)

Zal ik doen
(komende drie jaar)

Doe ik niet

56%

4%

4%

36%

63%

4%

4%

29%

66%

6%

1%

3%

24%

Evaluatie van de bronnen en de
afzet van bedrijfsafval

48%

4%

6%

42%

54%

5%

6%

35%

66%

6%

1%

3%

24%

Sorteren volgens fractie en
gescheiden afvoer van bedrijfsafval

88%

3%

1%

8%

89%

3%

1%

7%

90%

7%

1%

0%

2%

Gescheiden afvoer landbouwfolie

-

-

-

-

-

-

-

-

93%

3%

1%

1%

2%

Recyclage van substraat op bedrijf
of door derden

-

-

-

-

-

-

-

-

81%

3%

1%

1%

14%

Gebruik van biologisch afbreekbare
bedrijfsmaterialen

27%

2%

2%

69%

26%

2%

3%

69%

42%

4%

1%

4%

49%

Gebruik van oogst- en
productresten als diervoeder
op eigen bedrijf of bij collegaveehouder

21%

1%

1%

77%

24%

1%

0%

75%

20%

2%

0%

0%

78%

Gebruik van oogst- en
productresten als groenbemesting
op eigen bedrijf of bij collegalandbouwer

54%

1%

1%

44%

58%

1%

1%

40%

59%

3%

1%

0%

37%

Compostering van biologische afval
op bedrijf of door derden

35%

2%

1%

62%

37%

2%

1%

60%

44%

2%

0%

1%

53%

Afvoer van biologische afval naar
biogasinstallatie

4%

1%

1%

94%

5%

1%

1%

93%

5%

0%

0%

1%

94%

-

-

-

-

-

-

-

-

24%

1%

0%

1%

74%

Tewerkstelling van personen
met beperkte kansen op de
arbeidsmarkt

39%

2%

1%

58%

33%

2%

2%

63%

27%

2%

1%

2%

68%

Afdoende voorzieningen voor de
medewerkers

91%

2%

2%

5%

92%

2%

2%

4%

-

-

-

-

-

Medewerkers wijzen op gevaren
en risico's en hen afdoende
beschermen

95%

2%

0%

3%

95%

2%

1%

2%

-

-

-

-

-

Voorzien in interne (technische)
opleidingen voor de medewerkers
(op bedrijf zelf)

54%

2%

3%

41%

57%

3%

3%

37%

-

-

-

-

-

Voorzien in externe (technische)
opleidingen voor de medewerkers
(opleidingen buiten bedrijf)

13%

1%

3%

83%

13%

2%

4%

81%

-

-

-

-

-

Maatregelen voor ergonomie en
goede werkomstandigheden van
planten tot verpakken

80%

2%

2%

16%

81%

2%

2%

15%

77%

9%

1%

1%

12%

Voorzien in jaarlijkse
gezondheidscontrole voor de
medewerkers

33%

2%

2%

63%

34%

2%

3%

61%

30%

1%

1%

3%

65%

Zelf de taal spreken en verstaan
van de medewerkers

59%

4%

4%

33%

63%

4%

5%

28%

55%

21%

1%

4%

19%

Bedrijfsdocumenten in taal van de
medewerkers

-

-

-

-

-

-

-

-

81%

7%

1%

2%

9%

Voorzien in sociale en
ontspannende activiteiten voor de
medewerkers

49%

2%

1%

48%

50%

2%

2%

46%

52%

5%

1%

2%

40%

Doe ik recent
(sinds 2013)

Registratie van de bronnen en de
afzet van bedrijfsafval

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

2017

Doe ik niet

2015

Zal ik doen
(komende drie jaar)

2013

Afvalpreventie en valorisatie nevenstromen

Mobiliteit
Collectief transport van producten
naar veiling
Medewerkers (6)

57

<< Inhoudstafel

Zal ik doen
(komende drie jaar)

Doe ik niet

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

Doe ik recent
(sinds 2015)

Zal ik doen
(komende drie jaar)

Doe ik niet

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

Deed ik reeds maar
nog verbeterd

Doe ik recent
(sinds 2017)

Zal ik doen
(komende drie jaar)

Doe ik niet

2017

Doe ik recent
(sinds 2013)

2015

Deed ik reeds
(voorbije drie jaar)

2013

52%

1%

2%

45%

58%

1%

2%

39%

57%

4%

1%

2%

36%

Maatregelen afscherming belichting
in serre (indien toepassing
assimilatieverlichting)

-

-

-

-

-

-

-

-

70%

0%

10%

2%

18%

Deelname aan het socio-cultureel
leven in gemeente en/of omgeving

58%

1%

1%

40%

60%

1%

2%

37%

63%

0%

0%

0%

37%

Lid zijn van een vak- of
landbouworganisatie

75%

1%

1%

23%

79%

1%

1%

19%

84%

0%

0%

0%

16%

Deelnemen aan technische/
commerciële vergaderingen en
opleidingen

82%

1%

3%

14%

85%

2%

2%

11%

91%

0%

0%

0%

9%

Integratie van bedrijf in de
omgeving en het landschap

62%

2%

3%

33%

65%

2%

3%

30%

68%

4%

1%

4%

23%

Maatschappelijk engagement
Open communicatie met de
omwonenden

Om te kunnen vergelijken met percentages vorige jaren, dient voor de antwoordmogelijkheid “Deed ik reeds” de som genomen te worden van
het percentage onder “Deed ik reeds” en “Deed ik reeds maar nog verbeterd”.
(2)
Enkel van toepassing voor producenten die groenten telen in openlucht
(3)
Enkel van toepassing voor producenten die irrigatie of fertigatie toepassen
(4)
Enkel van toepassing voor producenten die groenten of fruit telen in openlucht
(5)
Enkel van toepassing voor producenten die groenten of zachtfruit telen in openlucht
(6)
Enkel van toepassing voor producenten die externe medewerkers tewerkstellen
(1)
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