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EDITO
Coöperatief ondernemen, sociale betrokkenheid, aandacht voor mens, maatschappij en milieu 
waren ook in 2016 enkele krachtlijnen in het streven om duurzaam ondernemen om te zetten in 
concrete actiepunten en projecten.

Met het voorliggende duurzaamheidsrapport toont BelOrta aan dat economische activiteiten wel 
degelijk kunnen samengaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Interne en externe stakeholders werden betrokken in tal van acties. Nieuwe projecten werden 
gelanceerd en uitgewerkt maar de dagelijkse aandacht voor de bestaande verworvenheden blijft 
consequent op een hoog peil.

Ook dit jaar houden we eraan om een specifieke publicatie te wijden aan de verslaggeving die 
verder en dieper gaat dan de wettelijke boekhoudkundige en sociale verplichtingen. Het is goed om 
de aandacht te richten op de realisaties van zowel BelOrta als coöperatie als deze van haar leden 
inzake sociale betrokkenheid, implementeren van duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken, 
stimuleren van onderzoek naar duurzame toekomstgerichte oplossingen, samenwerken aan een 
veilige en groene logistieke impact en tal van andere maatschappelijk belangrijke aandachtspunten.

We blijven dit doen vanuit de kracht van de coöperatie en in samenwerking met alle partijen die 
kunnen bijdragen aan de realisatie van onze missie en het kwaliteitsbeleid. Interne stakeholders 
dragen de organisatie. Externe stakeholders vormen mee het economische, sociale en maatschap-
pelijke draagvlak dat we willen uitbouwen. 

Redefining fruit and vegetables is onze baseline. Deze doelstelling realiseren met een duurzame 
aanpak en met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is de uitdaging die 
we dagelijks willen aangaan. 

Dit rapport geeft onze realisatie over kalenderjaar 2016 weer maar is tevens de basis om ook in de 
toekomst verder te bouwen aan onze coöperatieve missie.

We wensen u veel lees- en kijkgenot. 

Chris De Pooter Filip Fontaine
Directeur Directeur
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BelOrta kerncijfers 2016

Boekhoudkundige  
omzet: 

496  
miljoen euro

400
kopers 

391
medewerkers 

1.275
leden-telers 

465.545
ton product 
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2016 werd door de Verenigde Naties 
uitgeroepen tot het Internationaal 
Jaar van de Peulvrucht. Peulvruchten 
vormen een rijke bron van eiwitten 
en kunnen dan ook bijdragen tot 
een evenwichtige voeding. BelOrta 
heeft een rijk aanbod inzake peul-
vruchten en er werd dan ook een 
speciale bijdrage opgenomen in 
BelOrta News (3de kwartaal 2016).

Internationaal  
Jaar van de Peulvrucht
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Samenwerking met Komosie 
Komosie is de koepelorganisatie van Milieuondernemers in de sociale economie. De vzw werd 
door de Vlaamse Overheid als coördinator aangesteld om een inventaris te maken van be-
staande initiatieven en om voorstellen voor verbeteracties uit te werken en pilootprojecten op 
te starten. Met BelOrta nemen we actief deel aan de overlegmomenten en zijn we partner in de 
pilootprojecten zoals Depot Margo (sociaal distributieplatform voor BelOrta groenten en fruit) 
en SuperSoep (gezonde soep voor scholen met groenten van BelOrta). 

Minister Jo Vandeurzen bezoekt Depot Margo 

Depot Margo en BelOrta startten in 2016 een samenwerking om groente- en fruitoverschotten 
via een centraal verdeelsysteem beschikbaar te stellen voor sociale organisaties. Depot Margo 
beschikt over een centrale vestiging in Diepenbeek en verdeelt de groenten en fruit van daaruit 
naar 21 Sint-Vincentiusverenigingen en andere aangesloten organisaties die steun bieden aan 
behoeftigen. 
Voor BelOrta is dit een interessant project omdat we hiermee ervaring kunnen opdoen met de 
werking van centrale verdeelpunten per provincie of regio. Ook de aanpak van Depot Margo 
via elektronische schenkingsbeurzen trok de aandacht. Deze aanpak kreeg ook belangstelling 
van Vlaams Minister voor Sociale Zaken Jo Vandeurzen. Hij bezocht Depot Margo op 22 
november en vernam dat in 2016 ongeveer 28 ton groenten en 4 ton fruit op deze manier hun 
weg naar de behoeftigen vond.

SuperSoep voor Antwerpse jeugd

BelOrta zette in 2016 zijn schouders onder “SuperSoep”, een uniek pilootproject in de sector 
van de sociale economie. Het project loopt in samenwerking met Sense, een netwerk van so-
ciale restaurants in Antwerpen. Zij kopen groenten tegen producentenprijs aan bij BelOrta en 
maken er verse soep van. De soep wordt aan zeer lage prijs geleverd aan verschillende scholen in 
het Antwerpse. Het gaat daarbij om scholen met een grote concentratie leerlingen met sociale 
achterstand. Het project creëert sociale tewerkstelling en brengt bovendien een gezonde maal-
tijd binnen handbereik van vele kinderen. Het Provinciebestuur van Antwerpen steunde Sense 
bij de realisatie van dit project.

Sociale betrokkenheid
ALS GROENTE- EN FRUITVEILING 

ZITTEN WE AAN DE BRON OM VERS 

EN GEZOND VOEDSEL BINNEN 

HANDBEREIK TE BRENGEN VAN JONG 

EN OUD. EEN BEVOORRECHTE POSITIE!
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Overleg voedselbanken

Samen met de Nationale federatie van voedselbanken zoeken we naar een effici-
entere manier voor het transport van voedseloverschotten. Voor momenten met 
een groter aanbod zoeken we naar een efficiëntere manier van logistieke aanpak. 
Verlading per volle pallet en, waar mogelijk, overpakken op gecentraliseerde lokale 
platformen is een mogelijkheid om de volumes sneller te laten doorstromen. Dit 
geeft meer armslag aan de sociale organisaties en biedt BelOrta de mogelijkheid 
om sneller de grotere volumes ter beschikking te stellen.

Gezonde geest  
in gezond lichaam
Personeelsleden en leden-telers kregen 
steun en aanmoedigingen voor deelname 
aan de Dwars door Mechelen loopwed-
strijd. De fietsmarathon ‘1000 km voor 
Kom op Tegen Kanker’ was ook in 2016 
plaats van afspraak voor de BelOrta 
fietsploeg.

Primeurverkopen ten voordele  
van goede doelen 

Van twee primeurverkopen gin-
gen de opbrengsten naar het goede 
doel. De primeurverkoop van as-
perges bracht 3.200 € op. BelOrta 
legde 1.600 € bij en schonk het 
totaalbedrag van 4.800 € aan de 
stichting ‘To Walk again’. Ook de 
opbrengst van de primeurverkoop 
van de braambessen werd aan een 
goed doel geschonken: € 2.500, 
volledig ten voordele van Buso 
Zonnebos. 

G-sport 
BelOrta is een trouwe partner van 
G-sport, het initiatief dat ervoor ijvert 
dat sporters met een beperking zich kun-
nen aansluiten bij sportclubs voor valide 
atleten. 
Ook in 2016 gaven we opnieuw onze 
steun aan de fundraising van G-sport in 
de Provincie Antwerpen. Tijdens een ga-
ladiner aan boord van een restaurantboot 
in het Kattendijkdok gingen sterrenchefs 
Viki Geunes en Axel Colonna-Cesari aan 
de slag met groenten en fruit, geleverd 
door BelOrta. 
Daarnaast verleenden we onze steun aan 
het G Karate wereldkampioenschap in 
Antwerpen.
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Lancering nieuw Voka Charter Duurzaam Ondernemen
Op 10 november 2016 werd in de gebouwen van BelOrta een infosessie georganiseerd 
voor bedrijven met interesse in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Dit nieuwe 
charter baseert zich inhoudelijk op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
die midden 2016 door de Verenigde Naties werden gelanceerd.
Tijdens de infosessie kregen geïnteresseerde bedrijven toelichting omtrent de procedu-
res en de organisatie van het nieuwe charter zoals dat vanaf 2017 toegepast zal worden.
Na de inhoudelijke algemene toelichting volgde een voorstelling van de actiepunten 
die BelOrta uitvoerde en een rondleiding door de veilinggebouwen. Uiteraard werd 
daarbij veel aandacht besteed aan duurzame investeringen.

Duurzaamheidscharter 2016 Sint-Katelijne-Waver, Zellik en Borgloon
BelOrta nam met zijn drie sites deel aan het Charter Duurzaam Ondernemen. Voor 
elk van de sites werden, naast de algemeen overkoepelende aandachtspunten, specifieke 
actiepunten uitgewerkt. BelOrta mocht dan ook drie certificaten in ontvangst nemen.

Duurzame oplossingen met 
een hart voor het milieu
DE DRAAGKRACHT VAN ONZE PLANEET 

IS BEPERKT. DOOR DUURZAME, 

MILIEUVRIENDELIJKE INITIATIEVEN 

TE NEMEN, TRACHT BELORTA HAAR 

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK TE 

VERKLEINEN. DAG NA DAG.

MVO-charter voor onze 
afdeling in Borgloon

MVO-charter voor onze  
afdeling in Sint-Katelijne-Waver

Uitreiking MVO-
charter Limburg

MVO-charter voor 
onze afdeling in 
Zellik
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Milieuvriendelijk onderhoud van gebouwen
Bij de aankoop van onderhoudsmachines trachten we steeds voor milieuvriendelijke 
oplossingen te kiezen. Alle sites beschikken nu over een schrobzuigmachine voor het 
onderhoud van de vloeren in de loodsen. Deze machines werken op basis van elektro/
watertechnologie. Dankzij deze technologie kan je poetsen zonder chemisch reini-
gingsproduct te gebruiken. Aangezien we de vloeren van onze gebouwen op dagelijkse 
basis reinigen, betekent dit niet alleen een fikse besparing op de aankoop van reini-
gingsproducten maar vermijden we ook de verontreiniging van oppervlaktewater door 
afspoeling. Bovendien maken onze schrobzuigmachines gebruik van regenwater dat we 
opvangen in onze spaarbekkens. Extra duurzaam dus!
 
Optimalisatie en aanpassingen infrastructuur
Op alle sites van BelOrta was er (bouw)activiteit om bestaande situaties, procedures en 
manieren van werken te optimaliseren.
In Sint-Katelijne-Waver namen we op 1 april de volledig afgewerkte geconditioneerde 
ruimte voor continue verlading in gebruik. Zellik kreeg een volledig nieuwe invulling 
met integratie van product- en leeggoedwerking. Aan de site Borgloon werd de gewest-
weg volledig heringericht. Er werd een aansluiting gemaakt met het bedrijvenpark aan 
de overzijde van de straat. Daardoor is de site nu beter verbonden (verkeerstechnisch) 
en veiliger ontsloten. De activiteiten van site Kampenhout werd eind 2016 volledig 
overgedragen naar Sint-Katelijne-Waver.
We verwachten dat al deze veranderingen zeer snel tot een duurzamere werking van 
onze organisatie zullen leiden. Zowel interne transporten als transporten tussen sites 
worden immers geoptimaliseerd. Aan- en aflevering van product gaat vlotter en door-
stroming van product en transport loopt efficiënter. 
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Energiebesparing in onze gebouwen
Ingebruikname vloerverwarming op warmterecuperatie 
Samen met de ingebruikname van de geklimatiseerde geconditioneerde 
ruimte voor continu verlading werd ook de vloerverwarming op basis van 
warmterecuperatie uit de koeling in gebruik genomen. Hiermee kunnen 
de kantoorruimten gekoppeld aan dit gebouw en de verladingsruimtes op 
een gecompartimenteerde wijze verwarmd worden. Zo ontstaat er dus een 
gesloten circuit van warmterecuperatie uit de koeling die elders met vloer- 
en ruimteverwarming hergebruikt kan worden.

Ledverlichting in combinatie met gecompartimenteerde lichtsturing
In 2016 werd verder gewerkt aan de vervanging van de bestaande verlichting 
door led-toepassingen. Met deze laatste fase is het volledige DC gebouw 
(inclusief keursas en restpallettenhal) nu uitgerust met ledverlichting. Deze 
verlichting is bovendien aangesloten op bewegingsmelders per comparti-
ment, waardoor de verlichting gecompartimenteerd en gefaseerd wordt 
aan- en uitgeschakeld naargelang de lokale activiteit.

Nieuwe toegangspoorten (dockshelters) aan laadkaaien
Voor de verladingen (aan- en afvoer) in de nieuwe geklimatiseerde ruimte 
werd geopteerd voor een nieuw systeem van toegangspoorten (dockshel-
ters) en laadbruggen. Ze zijn aan de buitenkant van het gebouw gehecht. 
Daardoor kan er optimaler gebruik gemaakt worden van de binnenruimte 
in het gebouw. Bovendien is er daardoor minder verlies aan koude/warmte 
door openstaande laadbruggen. De meerkost van deze investering zal dus 
gerecupereerd worden vanuit de besparingen op onze energieverliezen.

Selectieve inzameling afval bevordert recyclage
Bedrijfseigen afstromen
Bedrijfseigen afvalstromen worden maximaal gescheiden ingezameld en waar mogelijk voor re-
cyclage afgevoerd. Op Belorta onderscheiden we deze 15 gescheiden ingezamelde afvalstromen:

Medewerking aan AgriRecover
BelOrta blijft vaste partner in het faci-
literen van de nationaal georganiseerde 
ophaling van lege verpakkingen van 
fyto en eventueel vervallen producten. 
Deze ophaaloperatie wordt uitgevoerd 
door AgriRecover en kan op onze steun 
rekening om tot een maximaal resultaat te 
komen.

Info plastiekophaling gemeente  
Sint-Katelijne-Waver
Op vraag van het gemeentebestuur van 
Sint-Katelijne-Waver bezorgden wij onze 
leden de nodige informatie om deel te ne-
men aan de gemeentelijke gecoördineerde 
inzameling van tuinbouwfolie. Hiermee 
wordt een alternatief geboden om ge-
bruikte folie in te zamelen en af te voeren 
voor recyclage.
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Aandacht voor duurzame energie
Eigen duurzame energieproductie

2013 2014 2015 2016

Totaalproductie 
zonnepanelen 4.326.298 kwh 5.216.801 kwh 5.655.800 kwh 5.081.527 kwh

% elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen 26 28 29 27,2

Verspreid over al haar sites beschikt BelOrta in totaal over 28 798 zonnepanelen. Zoals blijkt, is 
de productie over de laatste jaren vrij stabiel en uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid zon. Dit 
zorgt ervoor dat bijna 30% van ons totaal energieverbruik uit hernieuwbare (zonne)energie komt. 
Belangrijk daarbij is eveneens dat er een maximale aanwending van deze stroom op locatie wordt na-
gestreefd. Dit betekent dat de energie uit de zonnepanelen gebruikt wordt voor inhouse aanwending 
zoals verlichting, domotica en kantoorapparatuur.

WKK bij telers 
2013 2014 2015 2016 2017

Aantal telers 129 134 127 127 128

Vermogen (MW) 233 251 242 248 250 

Dankzij warmtekrachtkoppelingen (WKK) produceren onze leden-glastuinders tegelijkertijd warmte 
én elektriciteit voor hun bedrijf. Het aantal telers met toepassing van WKK stijgt lichtjes net als de 
totale productiecapaciteit. Ook hier worden inspanningen geleverd om de opgewekte elektriciteit ter 
plaatse te gebruiken en kenden we in 2016 een uitbreiding van belichte teelten. 

Resta
fval

Antwoord op energievraagstukken  
van leden-telers
BelOrta zorgt voor een praktijkgerichte ondersteuning van vraagstukken met betrek-
king tot energie op glastuinbouwbedrijven. Samen met de collega-veilingen en LAVA 
is er geïnvesteerd in het Kenniscentrum voor Duurzame Glastuinbouw en dat via een 
structurele samenwerking met het energieloket van de Thomas More Hogeschool ves-
tiging Geel. Bij dit Kenniscentrum voor Duurzame Glastuinbouw kunnen leden-telers 
terecht voor onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd advies inzake energie-
vraagstukken op hun bedrijf. Ze kunnen er individuele begeleiding krijgen voor hun 
energieprojecten en kunnen er terecht met alle vragen over eigen energieopwekking of 
alternatieve toepassingen van energie (bijvoorbeeld belichte teelten).
Daarnaast stelt het kenniscentrum zijn expertise ter beschikking voor beleidsmatige 
evaluaties en studies die het sectorbelang in het algemeen aanbelangen.

Steeds minder papier
BelOrta wil zo weinig mogelijk papier gebruiken in haar administratie. Ook in 2016 
werden er opnieuw een aantal nieuwe initiatieven in die richting genomen. In januari 
werd voor alle personeelsleden het systeem van elektronische loonbons en elektroni-
sche facturatie ingevoerd. Maar liefst 30% van de personeelsleden gaven akkoord om 
onmiddellijk over te schakelen op elektronische informatiedragers. Heel wat medewer-
kers staan dus achter onze doelstelling om ons papierverbruik te verminderen.
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Infovergadering  
omschakeling naar bio
Op woensdag 14 september verzamelden 
een 30-tal BelOrta-groentetelers voor een 
infovergadering rond omschakeling naar 
bio. Onder het aandachtige publiek bevon-
den zich zowel vollegronds- als glastelers. 
Zij kregen onder meer info van Sander Van 
Haver van Bio zoekt boer, Justine De Witte 
van PCG Kruishoutem en Katrijn Spiessens 
van het Proefstation voor de groenteteelt 
in Sint-Katelijne-Waver. Daarnaast waren 
er getuigenissen van Peter Bartels en Frank 
Schelfhout, 2 producenten die de afgelopen 
jaren omgeschakeld zijn. 
Uit de vele vragen die er nadien gesteld 
werden tijdens het panelgesprek, blijkt dat 
bij een aantal telers de interesse leeft om ook 
de overstap te maken naar bio-teelt. Tegelijk 
onderstreept BelOrta de intentie om ook in 
dit groeiende marktsegment verder te ont-
wikkelen. 

Deelname aan lerend netwerk VLEEN 
Op 14 januari gaf toenmalig minister van energie Annemie Turtelboom het startschot 
voor VLEEN, het eerste Vlaams Lerend Energie Efficiëntie Netwerk. Negen bedrijven, 
waaronder BelOrta, schreven zich in en engageren zich om gedurende 4 jaar te werken 
aan energiebesparing in de eigen organisatie. Zij zetten een lerend netwerk op waarbij 
men uit elkaars ervaringen ideeën kan opdoen en verbeteringen in versneld tempo kan 
implementeren.

Bezoek aan 
geothermie-project  
in Nederland

BelOrta onderzoekt actief de mogelijkheden 
om zelf alternatieve energie te produceren. Zo 
namen we op 23 maart  deel aan het bezoek 
dat de Provincie Antwerpen organiseerde 
aan het geothermie-project te IJsselmuiden 
(Nederland). Deze technologie maakt ge-
bruik van diepe bronnen warm aardwater 
om bijvoorbeeld serres en gebouwen te ver-
warmen. De studiereis gaf inzicht in de mo-
gelijkheden en de moeilijkheden die gepaard 
gaan met deze hoogtechnologische techniek.
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GlobalG.A.P.-opleidingen  
voor telers

In 2016 organiseerde BelOrta voor haar leden-telers elf informatiesessies 
over de nieuwe versie van het GLOBALG.A.P.-lastenboek (versie 5). De 
nieuwe bijhorende documenten werden toegelicht door Wim Hubrechts.

Locatie Aantal sessies Aantal deelnemers

Sint-Katelijne-Waver 7 411

Borgloon 2 94

Zellik 1 49

Visé 1 15
Totaal 11 569

Responsibly Fresh bevraging 
bij telers
Responsibly Fresh is het duurzaamheidsproject en 
-keurmerk van het VBT (Verbond van Belgische 
Tuinbouwcoöperaties). De deelnemende producenten en 
coöperaties engageren zich om collectief, stap voor stap 
vooruitgang te boeken op alle aspecten van duurzaamheid. 
Ook BelOrta onderschrijft deze visie en aanpak. In 2016 
werkten we zeer actief mee aan de opvolgingsbevraging van 
Responsibly Fresh bij onze leden-telers. Alle telers werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan een online bevraging 
over de bedrijfseigen implementatie van de duurzaam-
heidsprincipes uit Responsibly Fresh. 
In deze bevraging werd getoetst naar initiatieven inzake 
waterverbruik, energie, personeel, milieu en natuur, … 
De grote respons van de BelOrta telers getuigt van hun 
interesse en aandacht voor duurzaam ondernemen. 
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BelOrta leerstoel aan  
Katholieke Universiteit Leuven 
Op dinsdag 12 april vond de plechtige ondertekening plaats van de overeenkomst tus-
sen BelOrta en de KU Leuven tot oprichting van de “BelOrta leerstoel voor duurzame 
productinnovatie in de tuinbouw”.
Met deze leerstoel wil BelOrta aan de KU Leuven ruimte en middelen geven om zich 
te verdiepen in alle aspecten die kunnen leiden tot verduurzaming van de tuinbouw en 
de ontwikkeling van innovatieve tuinbouwproducten. 

Onderzoek en ontwikkeling,  motor van vooruitgang

ALS DUURZAME COÖPERATIE STEUNT 

BELORTA ONDERZOEK EN NIEUWE 

ONTWIKKELINGEN DIE EEN POSITIEVE 

STEMPEL DRUKKEN OP DE TOEKOMST.    
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Less CO2 focust op 
optimalisatie van 
kistenwasserij 
Voor het tweede academiejaar op 
rij werken BelOrta, Katholieke 
Universiteit Leuven en VOKA 
Mechelen samen in het Less CO2-
project. Onder het motto “Meer 
doen met minder - Less CO2” 
werkten we nauw samen met enkele 
studenten om onze ecologische voet-
afdruk te verminderen. 
Onder academische begeleiding bo-
gen masterstudent Mathias Hermans 
(ingenieurswetenschappen) en 
bachelorstudenten Dean Persoons 
en Jacques Vandecruys (economie) 
zich over de mogelijkheden om de 
kistenwasserij te optimaliseren, zodat 
we volgende doelstellingen zouden 
bereiken: 
• het beperken van de energie-input, 
• het besparen op energieverliezen 

en 
• de mogelijkheden om energie uit 

waswater te recupereren. 
Door het Less CO2-project biedt 
BelOrta kansen aan studenten om 
op praktijkschaal ervaring op te doen 
en om bij te dragen tot de realisatie 
van energiezuiniger bedrijfsvoering.

StIA onderzoek naar duurzaam 
materialen- en energiebeleid in 
ondernemingen
BelOrta werkte in 2016 mee aan “Samen werken aan materialen en energie. Aanpak 
en werknemersbetrokkenheid in acht ondernemingen”, een onderzoeksrapport 
van Stichting Innovatie & Arbeid (StIA), de onderzoeksafdeling van de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen. Zowel managementafgevaardigden als personeels-
leden van BelOrta deden hun inbreng. Daardoor kon BelOrta, samen met 7 andere 
Vlaamse bedrijven waaronder Colruyt, BOSS Paints, Nyrstar en Volvo Trucks, een 
mooi beeld schetsen van de aanpak en werknemersbetrokkenheid inzake transitiepro-
cessen voor materialen en energie. 
De resultaten werden opgenomen in een wetenschappelijke publicatie en uitgebreid 
toegelicht op de studiedag rond Circulaire Economie van de Minaraad en SERV op 13 
september in Mechelen.

Onderzoek en ontwikkeling,  motor van vooruitgang

BelOrta werkt voor onderzoek en 
ontwikkeling ook samen met:
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DE GROEIENDE AANDACHT VOOR 

DUURZAAM ONDERNEMEN WAKKERT 

WERELDWIJD OOK DE INTERESSE IN 

COÖPERATIEF ONDERNEMEN AAN. 

WIJ MERKEN DEZE TOEGENOMEN 

BELANGSTELLING HEEL DUIDELIJK EN 

ZIJN ALTIJD BEREID OM ONZE KENNIS EN 

ERVARING OP DAT VLAK UIT TE WISSELEN.

De kracht van cöoperaties 

Deelname aan  
International  
Summit of  
Cooperatives

Op uitnodiging van Coopburo nam 
BelOrta deel aan de International 
Summit of Cooperatives in Quebec (9-
14 oktober 2016). We maakten van de 
gelegenheid gebruik om lokale coöpera-
tieve initiatieven te bezoeken, zowel in de 
agrarische sfeer als daarbuiten.
Tijdens een bezoek aan de coöperatieve 
lokale markt van Sainte-Foy (deelge-
meente van Quebec-city) zagen we hoe 
lokaal geproduceerde groenten en fruit 
in een coöperatief opgezette marktplaats 
rechtstreeks verkocht werden door de 
teler aan de consument. Bij gebrek aan 
andere coöperatieve afzetstructuren biedt 
dit een volwaardig alternatief voor de 
telers. 
Andere bezochte lokale initiatieven 
betroffen een coöperatieve bouwonder-
neming die eigendom is van de mede-
werkers en een vleesversnijderij in coö-
peratieve mede-eigendom van veetelers, 
medewerkers en consumenten.

Buitenlandse bezoekers
Op 23 juni bracht mevrouw Mkindi, executive director of TAHA (Tanzania 
Horticultural Association), een werkbezoek aan BelOrta. Op de agenda stonden 
de werking van BelOrta en de implementatie van de ICA-principes.

Op uitnodiging van TRIAS en VBT brachten afgevaardigden van ANPE uit Peru 
en PACAT uit Equador een studiebezoek aan BelOrta. Op 13 september kregen 
zij toelichting bij de algemene werking van BelOrta als coöperatie. Ze bezochten 
de klokzaal en de gebouwen van site Sint-Katelijne-Waver. De dag nadien waren 
ze te gast op site Borgloon voor een kennismaking met de werking in de fruitteelt.

Daarnaast ontvingen we ook studiebezoeken van volgende Europese collega-telers 
en collega-coöperaties: 
24 februari: UMG (Union Maraichere Geneve)
21 september: 29 aspergetelers uit Duitsland, regio Nordbaden/Karlsruhe
23 september: 15 paprikatelers van de Nederlandse telersvereniging Pamosa, 
samen met een afvaardiging van het management van ZON Fruit&Vegetables
2 november: bestuur, management, personeel en leden van het Duitse 
Pfaltzmarkt
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Lid van Coopkracht en  
ambassadeur van ICA-kompas
BelOrta is lid van Coopkracht. We werken actief mee aan het versprei-
den van informatie en het stimuleren van initiatieven inzake coöperatief 
ondernemen.
Samen met een aantal andere grote coöperaties zijn we tevens ambas-
sadeur van het ICA-kompas. Het ICA-kompas werd ontworpen door 
Coopkracht. Het is een innovatief e-learninginstrument dat bedrijven 
helpt om de ICA-principes sterker in hun bedrijfsvoering te verankeren. 
ICA (International Cooperative Alliance) is een wereldwijde organisatie 
ter stimulering van coöperatief ondernemen. 

BelOrta is één van de 10 officiële 
ambassadeurs van het ICA-kompas
www.icakompas.be

Boeiende ontmoetingen met  
ondernemers uit eigen land
Op 13 januari waren de cursisten van “Besturen van agrarische coöpe-
raties. Een vak op zich” te gast bij BelOrta. De deelnemers bespraken 
de commerciële visie en strategie van coöperaties en maakten meer 
specifiek kennis met de aanpak van BelOrta ter zake.

Op 8 november was BelOrta in Sint-Katelijne-Waver gastheer voor 
een forumontmoeting rond coöperatief ondernemen in de agrarische 
sector. Op uitnodiging van CERA bogen een dertigtal bestuurders, 
directeurs en medewerkers van agrarische coöperaties uit de groenten- 
en fruitsector, de melk- en vleessector, de toelevering, … zich over de 
mogelijkheden en moeilijkheden van samenwerken tussen coöperaties 
en andere vennootschapsvormen in hybride structuren.

Werkgroep duurzaam-
heidsverslaggeving  
InC/sustenuto

In samenwerking met verschillende collega-coöpera-
ties en onder coördinatie van studiebureau Sustenuto 
gaf BelOrta in meerdere sessies haar medewerking 
aan het opstellen van een specifiek draaiboek voor 
duurzaamheidsrapportage voor coöperaties. We ho-
pen dat kleinere of startende coöperaties dankzij dit 
draaiboek makkelijker hun weg vinden in de veelheid 
aan informatie die circuleert omtrent duurzaamheid 
en rapportering. 

Promotie van  
coöperatief  
ondernemerschap  
via FarmCafe 

FarmCafe is een elektronisch platform waarop 150 
experten uit de land- en tuinbouwsectoren hun ex-
pertise beschikbaar stellen aan de sector. Met open 
vraag-en-antwoordsessies, mogelijkheden voor 
individueel advies en sectorgetuigenissen houdt 
FarmCafe de vinger aan de pols. 
BelOrta is partner vanaf het eerste uur en stelt 
zijn expertise ter beschikking van iedereen die 
geïnteresseerd is in het coöperatief model van 
vermarkten van groenten en fruit.
www.farmcafe.be
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Samen werken aan een  
veiliger en groener verkeer 

VERKEERSVEILIGHEID IS EEN ZAAK 

VAN ALLE WEGGEBRUIKERS. OMDAT 

TRANSPORT EEN BELANGRIJKE ROL 

SPEELT IN DE DISTRIBUTIE VAN ONZE 

VERSE PRODUCTEN, VERLENEN WE 

GRAAG ONZE MEDEWERKING AAN 

INITIATIEVEN VOOR EEN VEILIGER EN 

GROENER VERKEER.

Rijopleidingen voor telers
Heel wat telers brengen hun product zelf naar de veiling met hun vrachtwagen. Om 
dat veilig te kunnen doen, is er heel wat rijvaardigheid vereist. BelOrta stelt haar infra-
structuur graag ter beschikking van gespecialiseerde instellingen zoals NCBL (AGRO 
CAMPUS vanaf 01-01-2017) om rijopleidingen te geven aan de leden-telers. In 2016 
vonden er bij BelOrta in Sint-Katelijne-Waver en Zellik 36 lesdagen plaats met in 
totaal 632 deelnemers. 

Aantal sessies Aantal deelnemers

Sint-Katelijne-Waver 28 496

Zellik 8 136
Totaal 36 632

Veilig op de  
veilingterreinen
Veilingterreinen worden gekenmerkt 
door een constant vertrek en aanko-
men van vrachtwagens, tractors en 
personenwagens.
In 2016 investeerde BelOrta in een 
mobiele snelheidsmeter die flexibel 
kan ingezet worden om de rijsnelheid 
te controleren.
Deze mobiele installatie zal wisselend 
gebruikt worden in de verschillende 
sites op diverse locaties. Dit moet de 
chauffeurs bewust maken van hun 
eigen rijgedrag om aldus tot een veili-
gere verkeerssituatie op de veilingter-
reinen te komen. Voorkomen is beter 
dan genezen is daarbij ons motto.

18   |   BELORTA



Aandacht voor duurzaam vervoer
BelOrta streeft naar een verduurzaming van het woon-werkverkeer van zijn personeel. 
Om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren, bieden we volgende maatregelen en 
faciliteiten aan:
• fietsvergoeding voor personeel: 0,22€/gereden km
• wettelijke terugbetaling van 75% abonnementen openbaar vervoer
• gratis gebruik van oplaadpunten voor elektrische fietsen
• overdekte fietsenstallingen
• kleedruimtes met douches voor fietsers
• ruim bedrijfsfietsenpark voor interne verplaatsingen 
• verplaatsingen extern met bedrijfswagens (blue motion tech)
• voldoende en veilige parkeerplaatsen voor personeel
• voldoende en veilige parkeerplaatsen voor bezoekers
• ruime en afgesloten parking voor vrachtwagens van klanten 

Verkeersopleiding lagere scholen
Ook in  2016 verleende BelOrta haar medewerking aan initiatieven voor verkeersop-
leidingen in het lager onderwijs. 
Samen met de cel verkeerseducatie van de politiezone Bodukap kregen 220 leerlingen 
uit de lagere scholen van Sint-Katelijne-Waver theoretische en praktische informatie 
omtrent de dodehoekproblematiek van vrachtwagens. 
In samenwerking met de cel verkeerseducatie van de Federale Politie werd er ook tijde-
lijk een verkeerspark aangelegd in de hallen van de veiling. Meer dan 440 leerlingen uit 
Sint-Katelijne-Waver en Duffel kregen er voorbereiding op hun fietsexamen. 
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Bouwen aan goede relaties 
en een open dialoog

BELORTA IS GEEN EILAND OP ZICH. 

WE WILLEN EEN GOEDE BUUR 

EN EEN GOEDE PARTNER ZIJN; 

EEN ORGANISATIE DIE OPEN EN 

CONSTRUCTIEF OVERLEG VOERT 

OVER ZAKEN DIE OOK ANDEREN 

AANBELANGEN. 

Burenoverleg 
BelOrta vindt een open buurtoverleg heel waardevol. In 2016 werden infoactiviteiten 
georganiseerd met betrekking tot de windmolenprojecten die we plannen in het kader 
van onafhankelijke en eigen alternatieve energieproductie. In samenwerking met en 
onder coördinatie van Gouverneur Berx werd van gedachten gewisseld. 
Ook voor minder spectaculaire aangelegenheden vinden we burenoverleg belangrijk. 
Zo kwamen in 2016 onder andere ook volgende onderwerpen aan bod: lokale aanpas-
singen aan gebouwen om geluidshinder te beperken, aandacht voor geluid van gepar-
keerde koeltrailers, onderhoud van groene zones en hagen op specifieke vraag. 
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Jaarvergadering AVEVE-NVKK bij BelOrta
De samenwerking tussen coöperaties kreeg op 23 juni weer een specifieke invulling. Het 
Nationaal Verbond van Klantenkringen van AVEVE organiseerde zijn algemene verga-
dering immers op locatie bij BelOrta. Een ideale gelegenheid om wederzijds kennis te 
maken, zeker aangezien uittredend voorzitter Hendrik Soete afscheid nam en Eric Lauwers 
voorgesteld werd als zijn opvolger.

Deelname aan overleg  
met lokale besturen
Milieuraden en GECORO zijn belangrijke lokale overlegorganen met betrekking tot milieu-
aangelegenheden en aspecten van ruimtelijke ordening. Zij behandelen zowel thema’s die van 
belang zijn voor onze hele coöperatie, als voor onze telers. In 2016 stond vooral de invulling van 
de glastuinbouw in het kader van het burgemeestersconvenant op de agenda. Tijdens verschil-
lende overlegmomenten met gemeentelijke overheden en coördinatoren werden belangrijke 
aandachtspunten inzake land- en tuinbouw onder de aandacht gebracht.

In de verkeersraad van Sint-Katelijne-Waver heeft BelOrta een vaste afgevaardigde. Deze 
adviesraad bespreekt de verkeerstechnische aandachtspunten en stelde in 2016 een nieuw 
circulatieplan voor vrachtwagenverkeer in dienst. Met het stadsbestuur van Borgloon en de 
infrastructuurdiensten van Wegen en Verkeer afdeling Limburg was er intens overleg met be-
trekking tot de aanleg van de nieuwe verkeerswisselaar ter hoogte van de inrit site Borgloon en 
de toegang tot het te ontwikkelen bedrijvenpark. 

China export monitoring. BelOrta ondersteunt de export van fruit naar China door het op-
starten van monitoringprojecten ter bestrijding van bacterievuur. Zowel de boomgaarden als 
de omliggende terreinen worden opgevolgd. We organiseerden info- en overlegmomenten met 
alle betrokken gemeentebesturen. Tijdens die ontmoeting werd technische toelichting gegeven 
door het PC Fruit. Deze open communicatie met openbare besturen moet alle kansen bieden 
aan export van BelOrta fruit naar deze verre bestemming.
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Scholen en socioculturele  
verenigingen op bezoek
De sites Sint-Katelijne-Waver en Borgloon ontvangen regelmatig bezoekers. Dat 
kunnen zowel scholen zijn als socioculturele verenigingen. Zij worden ontvangen 
en rondgeleid door onze gespecialiseerde bedrijfsgidsen. Sinds midden 2016 geldt er 
een maximumaantal van 25 personen per groep. Zo willen we de kwaliteit van de 
bezoeken optrekken. In een kleinere groep is er een beter contact tussen de gids en de 
bezoekers, zodat alle informatie beter overkomt.

Locatie 2016

Aantal groepen Sint-Katelijne-Waver 101

Borgloon 58
Totaal 159

Aantal personen Sint-Katelijne-Waver 2711

Borgloon 2149

Totaal 4860
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Sociaal overleg  
binnen BelOrta
Ook een goed sociaal overleg vinden we 
belangrijk. In 2016 werden er sociale ver-
kiezingen georganiseerd. De sociale verte-
genwoordiging binnen BelOrta is belangrijk 
om het sociale overleg binnen het bedrijf te 
organiseren en te stroomlijnen. Met de ver-
kiezing van nieuwe afgevaardigden voor de 
ondernemingsraad en voor het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het werk werd 
de basis gelegd voor het sociale overleg voor 
de komende jaren.
Fijne informele contacten met het personeel 
waren er tijdens de midzomerparty en het 
THX feest voor het personeel in de Schorre 
in Boom.

Betrokken bij het onderwijs
BelOrta onderschrijft de Vlajo doelstelling om jongeren beter te informeren en te betrek-
ken bij  het economische weefsel. Wij zijn dan ook graag ingegaan op drie uitnodigingen 
om als gastspreker op treden in Heist-op-den-Berg (1 februari, 15 leerlingen), SUI 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver (22 februari, 15 leerlingen) en SUI Mechelen (21 januari, 
20 leerlingen). 

We werkten een BelOrta policy uit voor het secundair onderwijs. Daarin staan duidelijke 
beleidslijnen voor de samenwerking met secundaire scholen en dit zowel voor algemene 
als voor vaktechnische richtingen in tuinbouwonderwijs en horeca.

BelOrta is actief lid van de Onderwijsraad Bio KU Leuven Campus Geel en brengt 
zijn expertise aan in het overleg tussen academische wereld, studenten en werkveld met 
betrekking tot inhoud en organisatie van hun onderwijs en onderzoeksopdracht.

We schenken jaarlijks een waarderingsprijs aan de student van de Faculteit Natuur en 
Techniek van de HOGent met het meest praktijkgerichte en best uitgewerkte eindwerk. 
Voor het academiejaar 2015-2016 bekroonden we het eindwerk van Laura Santens. Zij 
deed een uitmuntende stage en bachelorsproef over led-belichting in de tomatenteelt. 
Niet alleen de technische kant van het vraagstuk was degelijk uitgewerkt maar Laura 
keek ook naar de economische impact van deze vernieuwende technologie.
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BelOrta steunt de mondiale 
doelstellingen voor duurzaamheid

In 2017 werken we aan de implementatie van deze SDG’s (Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties) op bedrijfsniveau:

BelOrta op social media
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Like BelOrta op Facebook en volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en 
You Tube!

facebook.com/ VeilingBelOrta @VeilingBelOrta linkedin.
com/company/BelOrta

belorta.be/youtube @VeilingBelOrta
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