
REPORT
DUURZAAMHEIDSRAPPORT | 2017

•  PEACE •  PROFIT •  PARTNERSHIP •  PL ANET •  PROSPERIT Y •



INHOUD

Colofon 

“DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2017” is een uitgave van BelOrta cvba.

Werkten mee aan dit verslag: 

Marc Cools, Rudy Luytens, Jo Op de Beeck, Kris Jans, Nadine Ory, Gerda Baets, Glenn Sebregts,  

Jan Van der Auwera, Geert Van Asch, Wim Huybrechts, Paul Liekens, Inge Vermeylen, Luc Peeters, 

Chris De Pooter, Sofie Lambrecht, Werner Vertommen, Yves Souvereyns

Verantwoordelijke uitgever:

Chris De Pooter, Directeur BelOrta cvba

Mechelsesteenweg 120, 2860 Sint Katelijne Waver

Overname zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever is niet toegestaan. 

Het BelOrta Duurzaamheidsrapport 2017 wordt met aandacht voor vorm en inhoud samengesteld. 

Desondanks is de redactie niet verantwoordelijk voor eventueel onjuiste of onvolledige berichtgeving.

Duurzaamheidsrapport 2017 is een bijlage bij BelOrta News editie april 2018

 

53520-1502-1005

Doelstelling 1 en 2: Geen Armoede en Geen Honger ....................................... 6

Doelstelling 3: Goede gezondheid en welzijn ..................................................... 7

Doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs ...................................................................... 8

Doelstelling 7: Betaalbare en duurzame energie .............................................10

Doelstelling 12: Verantwoorde consumptie en productie ..............................10

Doelstelling 8: Eerlijk werk en economische groei .........................................11

Doelstelling 9: Industrie, innovatie en infrastructuur ....................................13

Doelstelling 10: ongelijkheid verminderen .......................................................15

Doelstelling 6: Schoon water en sanitair ...........................................................16

Doelstelling 13: Klimaatactie................................................................................17

Doelstelling 14: Leven in het water ....................................................................18

Doelstelling 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten ....................20

Doelstelling 11: duurzame steden en gemeenschappen.................................22

Doelstelling 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken ......................23

2    BELORTA



EDITO
Sustainable Development Goals –  
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  
als leidraad.

Door ons in te schrijven in het vernieuwde Vlaamse Charter Duurzaam Ondernemen 
(VCDO ) onderschreef BelOrta ook zijn engagement om de Sustainable Development Goals 
( SDG) / Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ( DOD ) te implementeren.

Van waar komen deze SDG’s ?
In de plenaire vergadering van 25 september 2015 en met inwerkingtreding op 1 januari 2016 keurde 
de algemene vergadering van de Verenigde Naties het globale actieplan voor de Duurzame Ontwikkelings 
Doelstellingen goed.

Met deze SDG/DOD’s willen de UN met een globale mobilisatie burgers, bedrijven en overheden aanzetten 
om werk te maken van een Agenda voor duurzame ontwikkeling. Deze agenda wil tegen 2030 aan de 
hand van 17 doelstellingen en 169 mogelijke actiepunten belangrijke vooruitgang boeken inzake vrede  
(peace), mensen (people), welvaart (prosperity), planeet (planet) en samenwerking (partnership). 

Dat men eenieder wil betrekken bij de uitwerking van deze doelstellingen blijkt uit de aanstelling van 
18 wereldambassadeurs die de implementatie van deze duurzaamheidsprincipes zullen ondersteunen. 
De Belgische koningin Mathilde maakt deel uit van dit selecte gezelschap onder andere samen met 
stervoetballer Leo Messi en Jack Ma van Alibaba.

BelOrta wil op zijn eigen bescheiden niveau bijdragen om deze doelstellingen in het dagelijkse reilen en 
zeilen van een groente en fruitveiling te integreren. Daarom werden een twintigtal actiepunten geselecteerd 
waarrond we in 2017 hebben gewerkt in het kader van het Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

Het voorliggende duurzaamheidsrapport 2017 is dan ook gebouwd rond deze BelOrta actiepunten in het 
bijzonder en de SDG ’s in het algemeen.

We engageren ons om binnen de 3 jaar voor elk van de 17 SDG minstens 1 actiepunt uit te werken en tot 
een goed einde te brengen. Dit vraagt een engagement van al onze interne en externe stakeholders; maar 
we zien deze uitdaging als een realistische bijdrage aan het globaal tot stand brengen van een duurzame 
ontwikkeling.

We wensen u als geïnteresseerde stakeholder van BelOrta veel leesplezier met dit BelOrta 
Duurzaamheidsreport 2017.

Chris De Pooter
Directeur
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In dit rapport verwijzen we per thema naar de betreffende Doelstelling. 
Wil u meer lezen en weten over de 17 SDG’s en de onderliggende  

169 subdoelstellingen zie: 
www.sdgs.be 

De 17 SDG en hun logo’s.
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BelOrta werkte aan het herdefiniëren 
van de missie en doelstellingen

• MISSIE : 
BelOrta concentreert en vermarkt, op een transparante en 
betrouwbare wijze als partner, verse groenten en fruit van en  
voor haar coöperatieve producenten.  

We willen de consumenten gezond laten genieten  
van onze producten.

• VISIE : 
BelOrta wil de meest toonaangevende veiling zijn met 
kwaliteitsproducten en -diensten. We innoveren continu  
binnen een snel evoluerende marktomgeving.  

Duurzaam en uitmuntend zijn als onderneming  
voor producenten, klanten en medewerkers is ons streven.

• WAARDEN die in de dagdagelijkse werking van BelOrta primeren.

Samenwerken slaat op ervaringen en kennis delen met anderen, op een constructieve manier samenwerken en met conflicten omgaan. 

Teamgericht staat voor respect voor de inbreng van anderen en het consequent houden aan gemaakte afspraken met anderen.

E ngagement staat voor het zich verbonden voelen met de organisatie en de job. Met een ‘hart voor de zaak’ zich inspannen om de doelen te 
behalen die de organisatie nastreeft.

E erlijkheid en integriteit is de persoonlijke eigenschap van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet om-
koopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en 
veinst geen emoties.   

Respect is de waardering voor iemand omwille van zijn/haar kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.  

K lantgerichtheid staat voor een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers, en aan het verlenen van service 
of hulp en daarnaar handelen.

STE2RK
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Doelstelling 1 en 2:  
Geen Armoede en Geen Honger 

Actiepunt BelOrta : Lokale en regionale distributieplatformen voedselhulp verder uitbreiden

• Overleg en acties voedselverliezen o.a. studiedag 
hefboomprojecten Leuven, KOMOSIE projecten,  
stuurgroep Vlaanderen

 BelOrta heeft in 2017 zijn engagementen in acties en projecten 
met betrekking tot voedseldistributie verder opgenomen  
en uitgebouwd. 

 Op 9 februari stonden de BelOrta projecten in de kijker 
tijdens de studiedag “Sociaal aan de slag met Voedselverlies”. 
Deze hefboomprojecten werden ook van nabij opgevolgd door 
actieve deelname aan de talrijke overlegmomenten die werden 
georganiseerd door sociale organisaties en de Vlaamse Overheid.

• Depot Margot Diepenbeek
 Met de uitbouw van de samenwerking met Depot Margot in 

Diepenbeek slaagde we er samen in om 17 Sint Vincentius 
conferenties te bevoorraden met verse groenten en fruit. Dit 
eerste volledige werkjaar kon succesvol afgesloten worden; 
50.000 kg groenten en fruit vonden hun weg naar een zinvolle 
bestemming.

• Werking sociale organisaties
 Voor BelOrta blijft de verdeling van niet verkochte groenten  

(en fruit) naar de sociale organisaties een belangrijke pijler in 
ons duurzaam ondernemen. Ook in 2017 konden meer dan 75 
erkende organisaties terecht in het verdeelpunt voor groenten op 
site BelOrta Sint Katelijne Waver. Op maandag , woensdag en 
vrijdag is onze “loods V 24” de draaischijf van eenieder die in 
België bezig is met de verdeling van gratis groenten naar sociale 
organisaties. 

• BelOrta werkte ook mee aan meerdere eindejaarprojecten 
voor zowel secundair, hoger als universitair onderwijs waarbij 
voedselverliezen en sociale projecten met betrekking tot 
voedseloverschotten werden bestudeerd.  
Met onze inbreng aan praktijkkennis kunnen we bijdragen 
aan eindwerken met een weergave van de reële situatie, en dat 
gecombineerd met een innovatieve benadering die een effectieve 
meerwaarde biedt voor het eindwerk.
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Training KOTK/DDM 

Ook dit jaar deden onze personeelsleden en leden-telers weer 
mee aan KOTK en DDM. Zo was het reeds de zevende keer 
dat ons BelOrta fietsteam deelnam aan de 1000 km van ‘Kom 
Op Tegen Kanker’ en hadden meer dan 60 BelOrta-lopers de 
5 of 10 km gelopen in de binnenstad van Mechelen. 
Teneinde zich optimaal te kunnen voorbereiden werd er de 
mogelijkheid geboden om gezamenlijke trainingssessies te 
organiseren over de middag. 

Fruit in refters 

Personeelsleden kunnen gratis gebruik maken van het aan-
bod fruit dat beschikbaar is in de refters. Telkens een gezonde 
en welgekomen aanvulling van de lunch; of een snelle hap 
tussendoor.
Ook aan de onthaalbalie voorzien we een keuze aan fruit voor 
de bezoekers.

Actiepunt BelOrta : tevredenheid enquêtes

Werknemers tevredenheid

Ter gelegenheid van de kadermeeting in Antwerpen (pag. 9) bracht 
extern deskundige Bart De Bondt een gesmaakte presentatie inzake 
werknemerstevredenheid. Hij ging dieper in op het thema : welke 
componenten kunnen de tevredenheid van werknemers verhogen, 
wetende dat gelukkige werknemers beter presteren en zorgen voor 
extra productiviteit en retentie.
Als verdere implementatie van deze principes gaf BelOrta opdracht 
aan IDEWE om in de loop van 2017 een werknemersbevraging 
gevolgd door een kwalitatieve bevraging van een ruime selectie van 
het personeel te organiseren. Deze inventarisatie zal in 2018 gevolgd 
worden door de opmaak van een actieplan met effectieve acties

Telers tevredenheid 

In de tevredenheidsenquête bij telers werden verschillende cate-
gorieën bevraagd: algemene werking, logistiek, kwaliteit, verkoop, 
administratie en marketing. Als algemene tevredenheidsscore kreeg 
BelOrta 7 op 10, wat aangeeft dat de producenten vertrouwen heb-
ben in onze globale dienstverlening. Op de verscheidene onderdelen 
onderling scoorde BelOrta ook vaak hoog. Zo kregen we scores van 
85% en hoger op algemene werking, logistiek en administratie.
Er waren echter ook enkele werkpunten aanwezig. Zo bleek de func-
tie en werking van de product- en telersadviesgroepen niet altijd even 
duidelijk. Verder bleken er nog vragen te zijn over de verscheidene 
verkoopsystemen die door BelOrta gehanteerd worden. Tot slot was 
er ook onduidelijkheid over de rol van de Raad van Bestuur, het doel 
van onze marketingcampagne en de langetermijnvisie van de veiling. 
Om deze vragen zo grondig en duidelijk mogelijk te beantwoorden 
en toe te lichten aan onze telers werd de Roadshow ‘BelOrta komt 
naar je toe’ georganiseerd (ook pag. 11).

Doelstelling 3: 
Goede gezondheid en welzijn

PEOPLE
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Actiepunt BelOrta : Werking jongerenforum 

Op 23 februari blies BelOrta het jongerenforum nieuw leven in met 
als doel om de communicatie tussen jonge telers onderling en tussen 
jonge telers en BelOrta te verbeteren. Alle telers jonger dan 35 jaar 
werden uitgenodigd voor een bezoek aan het distributiecentrum van 
Colruyt in Halle. Verder kregen de jonge telers uitleg van directeur 
Filip Fontaine over de toekomstvisie en -strategie van BelOrta. 
De najaar activiteit stond in het teken van nieuwe teelttechnieken 
waarbij een bezoek werd gebracht aan “Vertical Farming”. Deze 
teelttechniek met teelten in een gesloten ruimte en met de moge-
lijkheid om deze teeltruimte in een stedelijke/industriele omgeving 
te plaatsen krijgt zeer veel belangstelling in de reguliere pers. Het is 
dan ook nuttig en nodig om vanuit de professionele sector voeling 
te houden met deze nieuwe ontwikkelingen en trends.

Actiepunt BelOrta : EHBO cursussen  
voor leden en personeel

BelOrta organiseert EHBO cursussen die bijdragen aan een veiliger 
werkomgeving op de bedrijven. Deze cursussen staan niet alleen 
open voor leden telers maar sinds 2017 willen we ook de BelOrta 
medewerkers de kans geven hun kennis en kunde inzake eerste hulp 
bij ongevallen op punt te stellen . Naast de algemene EHBO prin-
cipes krijgen de cursisten ook bijscholing inzake gebruik van AED 
toestellen.

Locatie Aantal deelnemers

Sint Katelijne Waver 71
Borgloon 85
Zellik 76
Totaal 232

Actiepunt BelOrta : Interne opleiding voor  
externe gidsen

BelOrta beschikt over een schare van sterk gemotiveerde en geën-
gageerde bedrijfsgidsen. Zij zijn het gezicht van BelOrta naar de 
meer dan 4500 bezoekers verdeeld over 171 groepen die we in 2017 
mogen ontvangen. 
Teneinde onze gidsen over de meest actuele stand van zaken te in-
formeren werden ze uitgenodigd op informatie sessies waar werd 
stilgestaan bij de nieuwe aanpak inzake het marketing beleid, de aan 
gang zijnde en nog geplande verbouwingswerken. Uiteraard bleef 
er voldoende tijd voor bespreking van alle andere nuttige aangele-
genheden.
Aanvullend werden op 14 april de gidsen van Dijleland ontvan-
gen. Zij staan in voor de toeristische bezoeken aan het Dijleland 
in het algemeen en de witloofstreek (inclusief witloofmuseum te 
Kampenhout) in het bijzonder. Met 15 personen namen zij deel 
aan de infovergadering en de rondgang doorheen BelOrta site Sint 
Katelijne Waver.

Doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs

PEOPLE
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Gastles ondernemers voor de klas

BelOrta schrijft zich graag in als gastspreker voor studenten secun-
dair om hen te laten kennismaken met de wereld van ondernemers 
en ondernemingen. Uiteraard leggen we in deze lessen de nadruk 
op de coöperatie als ondernemersvorm en blijven we uiteraard ook 
stilstaan bij de interne werking van BelOrta en onze core business 
zijnde gezonde groenten en fruit telen en tot bij de consument 
brengen.

Kaderopleidingen 
Antwerpen :

BelOrta nodigde alle kaderleden uit op een informa-
tiesessie annex informeel samenzijn in een inspirerende 
omgeving; er werd gekozen voor het splinternieuwe 
Havenhuis in Antwerpen als vergaderlocatie. Externe 
inbreng kregen we van het Havenhuis zelf waarbij doel 
en ontstaan van het instituut Havenhuis en de realisatie 
van deze moderne locatie werd belicht. Ook bracht 
Bart De Bondt een gesmaakte toelichting omtrent te-
vredenheid als persoon en tevredenheid als werknemen 
en hoe hiermee omgaan als bedrijf. Interne informatie 
werd gebracht door Sofie Lambrecht – divisiemanager 
Marketing die stilstond bij de nieuwe aanpak en filoso-
fie van het BelOrta marketing beleid. 

Cursussen rijopleiding  
voor telers 

BelOrta stelt ook dit jaar weer haar infrastructuur ter beschik-
king van gespecialiseerde instellingen zoals Agrocampus om 
rijopleidingen te geven aan de leden-telers. Aangezien veel 
van onze telers hun producten zelf naar de veiling brengen is 
het belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Hierdoor 
geven wij ze de mogelijkheid om een opleiding te volgen om 
rijbewijs C te behalen. In 2017 vonden er bij BelOrta in Sint-
Katelijne-Waver en Zellik 5 lesdagen plaats met in totaal 78 
deelnemers. 

Aantal sessies Aantal deelnemers

Sint-Katelijne-Waver 3 54

Zellik 2 24

Totaal 5 78

PEOPLE
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Actiepunt BelOrta :  
Vervanging oude gasketels 

BelOrta koos voor de vervanging van de 
oude gasketels voor de verwarming van het 
Distributiecentrum. Er werd gekozen, rekening 
houdende met de benodigde/ optimale ener-
gie toepassing, voor 2 ketels van 1.000 kW in 
plaats van 3 ketels van 935 kW. Ook het ganse 
verdeelnet en warmtewisselaars in de stookruimte 
werden vervangen. 

Doelstelling 7: Betaalbare en duurzame energie
Doelstelling 12: Verantwoorde consumptie  
en productie

Actiepunt BelOrta : Productie groene energie

Tabel productie groene energie 
a) zonnepanelen 
Het BelOrta zonnepanelen park deed ook in 2017 zijn bijdrage aan de productie van groene energie. Naar goede traditie werd deze 
lokaal opgewekte energie maximaal lokaal gebruikt. Volgende tabel geeft de evolutie van productie en aandeel van zonne energie in 
totaal energie verbruik weer

jaar 2013 2014 2015 2016 2017
zonnepanelen in kwh 4.326.298 5.216.801 5.655.800 5.464.980 5.227.300
% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 26 28 29 27.2 22

De daling van dit percentage elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is toe te schrijven aan de lagere productie van energie uit 
WKK.

b) WKK bij BelOrta telers
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aantal telers 129 134 127 127 128 124
Vermogen in MW 233 251 242 248 250 252

Actiepunt BelOrta : Less CO2  
project – KUL – VOKA 

Voor het derde jaar op rij nam BelOrta deel 
aan het Less CO² project. In samenwerking met 
VOKA Mechelen; KULeuven campus De Nayer 
in Sint Katelijne Waver en de KULeuven facul-
teit economie en bedrijfswetenschappen campus 
Antwerpen krijgen master ingenieursstudenten en 
bachelor economie studenten de kans om via een 
praktijkcase hun theoretische kennis te toetsen aan 
de reële situatie op de werkvloer.
Ir. Mathias Hermans bestudeerde de technische 
mogelijkheden om warmte te recupereren uit het 
koelsysteem en deze restwarmte te gebruiken als 
warmtebron in de kastenwasserij. De technische 
plannen werden uitgetekend; maar de economie 
studenten Dean Persoons en Jacques Vandecruys 
kwamen met een negatief advies met betrekking 
tot de economische haalbaarheid van het project. 
Voor alle studenten een mooie case studie die zij met 
goede jury punten beloond zagen. Bedrijfseconomisch 
volgden we hun goede raad en gingen dus niet over tot 
implementatie in de praktijk.
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Actiepunt BelOrta : Road shows voor de leden 

Op 15 en 16 maart organiseerde BelOrta twee roadshows onder 
het motto: ‘BelOrta komt naar je toe’. Deze roadshows hadden 
als doel om onze telers antwoorden te bieden op al hun vragen of 
onduidelijkheden. Hierin wisselden presentaties, filmpjes en een 
panelgesprek elkaar af. Eerst lichtte kwaliteitsmanager Isabel De 
Blaiser de resultaten van de tevredenheidsenquête toe. Vervolgens 
ging Directeur Fontaine dieper in op het commerciële beleid en 
toekomstvisie met betrekking tot standvastige relaties met telers en 
klanten. Daarna konden de telers hun vragen stellen aan voorzitter 
Leo Baestaens en directeur Chris de Pooter. De avond werd afgeslo-
ten met een grappige noot door komiek-mentalist Gili. 

Doelstelling 8: 
Eerlijk werk en economische groei

Actiepunt BelOrta : Sociale module lastenboek 
implementeren – GRASP 

De GRASP-module is een aanvul-
ling op het Global G.A.P.-certificaat 
en bestaat uit een eenvoudige check-
list waarin vragen staan over de 
sociale omstandigheden van de on-
derneming. Hierbij zal de GRASP 
module een bedrijf beoordelen op 

sociale zaken zoals de personeelsadministratie, pensioenen 
en uitbesteding van het werk. Omdat steeds meer markten 
vragen dat iedereen in orde is met deze module, vroegen 
ook wij aan al onze telers om deze checklist in te vullen.
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Actiepunt BelOrta : Certificaten vernieuwd : continue evalueren en continue verbeteren 

Voor BelOrta was 2017 een jaar vol activiteiten inzake vernieu-
wing van certificaten. Keurmerken – voedselveiligheid- duur-
zaamheid – autocontrole – sociale aandachtspunten allen pas-
seerden zij de revue en werden doorgelicht door externe auditors 
en evaluatoren.

Volgende certificaten werden vernieuwd :
• Gids voor autocontrole handel ( Gids 014)
• IFS – International Food Safety
• BRC – British Retail Consortium
• Q &S – Qualität und Sicherheit

• GlobalG.A.P. – optie 2
• Certificaat Flandria Keurmerk
• Bio certificaat BelOrta
• Charter Duurzaam Ondernemen

Op niveau van de telers kunnen we dit lijstje nog aanvullen met :
• Gids autocontrole primaire productie ( G040)
• Vegaplan / Q&S met wederzijdse erkenning
• GlobalG.A.P
• Individuele BIO certificaten
• Vrijwillige checklijst GRASP 
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BelOrta werkt structureel 
samen met volgende 
onderzoekinstellingen : 

• Proefstation voor de groenteteelt in SKW
• Proefcentrum Fruit in Sint Truiden
• Nationale proeftuin Witloof in Herent
• Vlaams centrum bewaring tuinbouwproducten

Daarnaast werd ook in 2017 aandacht besteed aan de 
KULeuven- BelOrta Leerstoel Innovatieve tuinbouw.

Actiepunt BelOrta : BelOrta merkbekendheid 

Om de visibiliteit van de BelOrta-naam te vergroten zijn er reeds 
verscheidene initiatieven uitgevoerd. Zo zijn er gedurende het jaar 
verschillende tv-spots in Vlaanderen en Wallonië uitgezonden over 
hard fruit, zacht fruit, tomaten, asperges, bloemkool en aardbeien 
om deze producten nog eens extra te promoten.
Verder zijn we ook op verschillende manieren in het straatbeeld te 
vinden. Zo sierden de reclames van appelen en peren trams en bus-
sen doorheen het hele land en rijden er nu ook BelOrta auto’s rond. 
Zelfs de trailers en vrachtwagens van onze telers werden omgetoverd 
tot rijdende reclameborden. 

Doelstelling 9: Industrie, innovatie  
en infrastructuur

Actiepunt BelOrta : Beleidsnota samenwerking met 
onderzoeksinstellingen uitwerken
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Actiepunt BelOrta : Mobiele snelheidsmeter 

In 2016 investeerde BelOrta 
in mobiele snelheidsmeters 
om de rijsnelheid van de 
chauffeurs te kunnen con-
troleren. De snelheidsmeters 
werden gebruikt op diverse 
locaties en op de verschillende 
sites en hebben als doel om 
onze chauffeurs hun rijgedrag 
bewust te maken en zo te 
zorgen voor een veiligere ver-
keerssituatie.
Deze investering bleef ook in 

2017 vruchten afwerpen teneinde de verkeersveiligheid op de ter-
reinen te versterken.

Innovatie 

BelOrta was op Fruit Logistica in Berlijn van 8 tot 10 
februari weer prominent aanwezig met zijn “Wall of 
innovations”.
Met dit initiatief willen we onze opdracht “redefining 
fruit and vegetables” omzetten in praktijkvoorbeelden. 
Zowel nieuwe producten als nieuwe verpakkingen wor-
den voorgesteld aan het grote internationale publiek.
Ook doorheen het jaar werkt BelOrta aan nieuwighe-
den; seizoensgebonden worden innovaties geïntrodu-
ceerd; vaak ondersteund door opvallende mediacam-
pagnes.
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Actiepunt BelOrta : Noord zuid werking: extension service coöperaties

Noord-Zuid werking

• Bezoeken o.a. Water4Ghana
Op 18 oktober brachten Rector Prof. Salifu Asuro en Decaan Prof. 
Salifu Gumah van de Tamale Technical University uit Ghana een 
studiebezoek aan de Mechelse regio in het kader van de Noord Zuid 
werking. Dit studiebezoek kaderde in het project Water4Ghana en 
heeft als doel om dorpen in Ghana te voorzien van drinkbaar water. 
Tijdens hun bezoek werd er ingegaan op de werking van onze veiling 
in het algemeen, maar werd er in het bijzonder gefocust op de ma-
nier waarop BelOrta duurzaam omgaat met water. Dit doen we door 
captatie en hergebruik van regenwater in de dagelijkse operationele 
werking.

Overleg Trias

BelOrta wil een prominente rol opnemen in de Noord Zuid engage-
menten die collectief op VBT niveau worden opgenomen. Tijdens 
de overlegmomenten met het nationale secretariaat van TRIAS, en 
ter gelegenheid van de aanwezigheid van de landen/regiodirecties in 
België namen we met een ruime delegatie deel aan het werkoverleg. 
Hier werden plannen gesmeed en afspraken gemaakt om de samen-
werking in de toekomst verder uit te diepen en te profileren.

Doelstelling 10: 
ongelijkheid verminderen
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Actiepunt BelOrta : Vervangen plastiek shopping zakjes naar duurzame shopping tas

BelOrta wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van 
shopping activiteiten. Meerdere grootwarenhuizen – klanten 
van BelOrta - schakelen consequent om naar de vervanging van 
plastiek wegwerpzakjes naar meer duurzame en herbruikbare 
winkeltasjes.
BelOrta volgt deze beweging en stelt herbruikbare winkeltassen 
in verschillende afmetingen en gebruiksmogelijkheden – bijvoor-
beeld opvouwbaar en makkelijk weg te bergen – ter beschikking. 

Actiepunt BelOrta : Ecodesign Veiling Zuid 

Veiling Zuid is een bedrijventerrein van POM Antwerpen dat zich 
specifiek richt op bedrijven binnen de agro-industrie. Het gaat 
hierbij dus om verwerkingsbedrijven, maar ook toeleverings- en 
dienstenverleningsbedrijven. Veiling Zuid bestaat uit 30 ha waarvan 
BelOrta er 5 heeft gekocht waarop ze 3 loodsen zullen plaatsen. 
Dit geeft BelOrta de mogelijkheid om zijn activiteiten verder uit 
te breiden en zo de klanten nog een betere service te bieden. Deze 
loodsen hebben een uitgebreide uitrusting: gepolierde betonvloer, 
geïsoleerd dak met roofing en waterdichting, geïsoleerde wanden, 
laadbruggen, gelijkgrondse toegang, facilitaire ruimte, regenwaterre-
cuperatie, nutsvoorzieningen en branddetectie. De BelOrta-loodsen 
zullen in voorjaar 2018 in gebruik genomen worden.

Actiepunt BelOrta : Onderhoud productloods

Begin 2017 kreeg de productloods in Sint-Katelijne-Waver 
een grondig onderhoud. Naar jaarlijkse gewoonte werden 
de koelcellen gereinigd, ontsmet en werd ook een deel van 
de technische installatie boven de koelcellen grondig onder 
handen genomen. Verder werden ook enkele defecten weg-
gewerkt in de vloer en werden er rookgordijnen tussen de 
compartimenten vervangen. Tot slot werden de wanden en 
koeltechnische installaties ook volledig aangepakt in de oud-
ste productloods. Dit alles werd wetenschappelijk in kaart 
gebracht door middel van controlemetingen en de hulp van 
het VCBT.

Doelstelling 6: Schoon water en sanitair 

16    BELORTA

PLANET



Actiepunt BelOrta : LED relighting 

Vanuit de LESS CO² studie cyclus 2015-2016 leerden we dat 
LED verlichting gekoppeld aan zonale sturing een belang-
rijke bijdrage zou leveren aan de reductie van het elektrici-
teitsverbruik voor verlichting. 
Dit project werd in een tweejarige cyclus geïmplementeerd 
waarbij nu het volledige DC inclusief keur sas werd voorzien 
van LED verlichting. Ook bij de vernieuwing van de kan-
toorruimte oa in Borgloon werd resoluut gekozen voor LED 
verlichting.

Doelstelling 13: Klimaatactie

Actiepunt BelOrta : Analyse alternatieve voertuigen 
in wagenpark

BelOrta evalueerde zijn bijdrage tot verduurzaming van auto mo-
biliteit. 
Op de vestigingen SKW en Borgloon werd geïnvesteerd in oplaad-
punten voor elektrische voertuigen; terwijl in site SKW er verlen-
ging werd gegeven aan het opstalrecht voor de CNG tankterminal.

      BELORTA    17

PLANET



Doelstelling 14: Leven in het water

Actiepunt BelOrta: WADI en natuur 

Om de wateropvang aan onze nieuwbouwprojecten optimaal en 
milieuvriendelijk te organiseren investeerden we in een WADI = 
bovengrondse wateropvang in een overloop bekken. Dat deze aan-
pak ook natuurlijke meerwaarde met zich mee brengt, konden we 
vaststellen aan de nieuw gerealiseerde WADI, gelegen aan de nieuwe 
geklimatiseerde ruimte. Een broedend eenden koppel koos deze 
locatie om zijn nest te bouwen en zijn kroost ter wereld te brengen. 
Deze eenden waren al langer gesignaleerd op de veiling terreinen 
maar hebben nu blijkbaar hun preferente stek gevonden.

Actiepunt BelOrta : deelname aan VLEEN Limburg

VLEEN staat voor Vlaams Lerend Energie-Efficiënte Netwerk.
Van bij de start is BelOrta een actief lid van dit eerste Vlaamse 
netwerk. De doelstelling van de 9 deelnemende bedrijven is om op 
een efficiënte en strategische manier het energieverbruik van hun 
onderneming te analyseren en dan, waar kan, energiebesparende 
maatregelen toe te passen.
Voor elk van de bedrijven is een specifieke energie-audits voorzien 
die zal uitgevoerd worden door Encon.
Het project loopt over 4 jaar en er zijn 4 netwerkevents per jaar; 
BelOrta site Borgloon mocht reeds gastheer zijn voor een eerste 
netwerkevent.
De bedoeling is om van elkaar te leren hoe er energie bespaard kan 
worden, en dit vanuit het principe gluren bij de buren.
Voor BelOrta zijn koeling ,verlichting , WKK, windenergie en pv-
installaties belangrijke topics. 

Actiepunt BelOrta : Verpakkingsaudit

BelOrta wil zich extern laten doorlichten inzake verpakkingsbeleid. 
Daartoe werd op aanvraag van Fost Plus en VAL-I-PAC en in op-
dracht van BelOrta een verpakkingsaudit / verpakkingsdiagnose 
uitgevoerd door het Verpakkingscentrum IMO-IMOMEC van de 
UHasselt.
Tijdens hun auditbezoek aan de verpakkingsafdeling BelOrta kon-
den de auditors - projectingenieurs kennis nemen van het beleid ter 
zake. Ze kregen toelichting bij de algemene werking en de werking 
van de verpakkingsafdeling gevolgd door een plaats bezoek met 
bijzondere aandacht voor alle facetten van verpakken die bij de wer-
king van een groenten en fruit veiling aan bod komen; Zij formu-
leerden hun bevindingen in het eindrapport “Verpakkingsdiagnose 
BelOrta”. Dit eindrapport vormt een inspiratiebron naar de toe-
komstige aanpak van het verpakkingsbeleid van BelOrta en kunnen 
we verder werken met de geformuleerde voorstellen van mogelijk uit 
te voeren preventiemaatregelen.
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Actiepunt BelOrta: Samenwerking en coöperatie 

BelOrta wil zijn missie en maatschappelijke rol waarmaken in 
samenwerking met relevante partners en externe stakeholders.
Voor zijn coöperatieve  grondslag baseren wij ons op de 7 ICA 
principes die we ten volle onderschrijven en in de praktijk 
brengen.
Deze 7 principes zijn :

De 7 ICA-principes
1. Autonomie en onafhankelijkheid »
2. Samenwerking tussen coöperaties »
3. Democratische controle door de leden »
4. Economische participatie door de leden »
5. Aandacht voor de gemeenschap »
6. Vrijwillig en open lidmaatschap »
7. Onderwijs, vorming en informatiestrekking »
  
BelOrta wil deze principes ook promoten en kenbaar maken ; 
daarom treden we ook op als een ambassadeur van het ICA 
kompas waar jonge coöperaties een leidraad vinden om de ICA 
principes te integreren in hun werking. 
Meer info zie : www.icakompas.be  

BelOrta gelooft ook in de kracht van samenwerking  
en is lid van : 
Freshfel
VIL
VBT
KDT
LAVA
Primoris
EFC VOKA
Better3fruit
Etion
Coopkracht 
Farmcafe
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Actiepunt BelOrta: Brandweeroefening 

Op zaterdag 29 april 2017 stelde BelOrta zijn site in Sint-
Katelijne-Waver ter beschikking voor de Brandweerzone 
Rivierland. Hierbij werden de terreinen en gebouwen ge-
bruikt voor een grootschalige oefening waarbij er gedurende 
de ganse dag intensieve trainingen en evaluatiesessies plaats-
vonden. 

Doelstelling 16: Vrede, veiligheid en sterke 
publieke diensten 

Actiepunt BelOrta: Europese Ambtenaren 

Dit jaar bracht het hele Food Task Force van het 
Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese 
Commissie een bezoek aan BelOrta. Hierbij werd eerst 
een rondleiding gegeven en waarna er uitgebreid werd 
stilgestaan bij de opeenvolgende fusies en marktaande-
len van BelOrta. 
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Bezoeken overheden 
Op 6 juni mochten we in de afdeling Borgloon bezoek ontvangen 
van FOD Volksgezondheid tijdens hun studiebezoek aan de (klein-) 
fruitteelt er werd stilgestaan bij de problematiek van de beschikbaar-
heid van gewasbescherming voor kleine teelten.

Opvallende bezoeken van buitenlandse overheden betroffen :
• Ambassade van Thailand
• China – Chengdu commissie landbouw

Directie GARAK  
MARKET Seoul

China – Chengdu commissie landbouw

Verkeersopleiding 
BODUKAP en actie  
Dode hoek

Ook in 2017 verleende BelOrta zijn medewerking aan de 
sessies verkeersopleiding voor de derde graad van de lagere 
scholen uit het werkgebied Bodukap. Jongeren krijgen een 
theoretische sessie verkeersopleiding om hen voor te berei-
den op hun fietsexamen op de openbare weg. We mochten 
270 kinderen uit het zesde leerjaar van de Katelijnse scholen 
verwelkomen .
Speciaal dit jaar was tijdens de opleiding een demon-
stratie dode hoek bij vrachtwagens in combinatie met 
de campagne“Ik zie je niet”. van de mini onderneming 
Blindspot. 
Studenten van het Sint Theresiacollege uit Kapelle op den 
bos ontwierpen stickers die op de zijkant van vrachtwagens 
kan aangebracht worden om fietsers er attent op te maken 
dat ze zich in de dode hoek bevinden. Tijdens de dode hoek 
opleiding van Bodukap op de terreinen van BelOrta werd 
de sticker aangebracht op enkele vrachtwagens. Deze actie 
kreeg heel wat respons in de media.
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Persbezoek EU  

De familie Schelfhout in Bornem, bioteler bij BelOrta, 
mocht dit jaar journalisten uit 15 EU lidstaten verwelkomen 
voor een rondleiding op hun bio groenteteeltbedrijf. Deze 
gespecialiseerde pers was uitgenodigd door het Directoraat-
Generaal Landbouw van de Europese Commissie voor een 
event in Brussel. BelOrta was graag beschikbaar om de prak-
tische zaken voor dit unieke bezoek te organiseren. 

Actiepunt BelOrta : externe bezoekers ontvangen  
en informeren

Ook in 2017 waren groepen bezoekers – scholen , socio culturele 
verenigingen , enz. - voor een bedrijfsbezoek welkom op de sites 
te Sint Katelijne Waver en Borgloon. Het aantal groepen ging in 
stijgende lijn terwijl het netto aantal bezoekers daalde. Deze evolutie 
is een gevolg van de strikte toepassing van de beperkingen van het 
aantal deelnemers per bezoek en dit niet alleen omwille van veilig-
heidsredenen maar ook om het comfort van de bezoekers en de gid-
sen te verhogen. Beperktere groepen geeft de mogelijkheid voor een 
directer contact tussen bezoeker en gids en geeft ook meer ruimte 
voor het beantwoorden van individuele vragen en opmerkingen. We 
blijven ondertussen zeker tevreden over de belangstelling die er is bij 
groepen en individuen die van nabij kennis willen met de werking 
en de producten van BelOrta en zijn leden telers.

Locatie 2016 2017

Aantal groepen Sint Kat Waver 101 108

Borgloon 58 63

totaal 159 171

Aantal bezoekers Sint Kat Waver 2711 2538

Borgloon 2149 1968

totaal 4860 4506

Doelstelling 11: duurzame steden en 
gemeenschappen

Actiepunt Belorta : Buurtoverleg 

Buurtvergadering 28 april
Op 28 april 2017 vond er een buurtoverleg plaats bij BelOrta. 
Het is namelijk zeer belangrijk om een goede buur en part-
ner te zijn die open staat voor constructief overleg. Hierbij 
werden infomomenten georganiseerd en werden individuele 
vragen beantwoord en aandachtspunten opgevolgd. In 2017 
kwamen volgende onderwerpen aan bod: nieuwbouw loods 
op perceel Veiling Zuid , interne verkeersregeling en zonering 
door afsluitpoorten, bijkomende aanleg geluidsberm ter 
hoogte van containerpark, onderhoud begroeiing bestaande 
geluidsberm, …
Tevens werden de naaste buren in de loop van de werken 
aan de nieuwe loods via omzendbrief op de hoogte gehouden 
van eventuele mogelijke hinder tijdens de werken. Ook de 
gebruikelijke communicatie via mail en telefoon blijven de 
kanalen voor snelle uitwisseling van informatie.
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Actiepunt BelOrta : Samenwerking met coöperaties: 
partnerschappen

Sponsoring Cera in the City

BelOrta feliciteerde collega coöperatie CERA met het 125 jarig 
bestaan. Tijdens een grote happening onder het motto CERA in 
the City werden 10.000 bezoekers op 7 november 2017 in Leuven 
ontvangen op het verjaardagsfeestje. BelOrta zorgde er voor dat 
chef kok Felix Alen van Hof ten Rhode voldoende vers fruit ter 
beschikking kreeg om iedereen te voorzien van een lekkere wafel 
met fruittopping . 

Doelstelling 17: Partnerschap om  
doelstellingen te bereiken

Actiepunt BelOrta : Sponsoring goede doelen

Sponsoring goede doelen 

Ook dit jaar zijn er weer enkele primeurverkopen ten voor-
delen van het goede doel. De primeurverkoop van asperges 
werd geschonken aan SOS Kinderdorpen. Deze cheque werd 
persoonlijk in ontvangst genomen door ambassadrice Kim 
Gevaert. Ook de primeurverkoop van braambessen werd 
geschonken aan het goede doel: G-Karate. 

Jongerenforum Milcobel

Op 30 augustus bracht de Milcobel Jongerenwerking een 
bezoek aan veiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver. Hierbij 
bezochten ze de verkoopzaal, DC en de verpakkingsafdeling. 
Verder werd er tijdens de introductievergadering vooral inge-
gaan op BelOrta als een coöperatie in het algemeen en op de 
werking van BelOrta’s jongerenforum in het bijzonder. 
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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 @VeilingBelOrta linkedin.
com/company/BelOrta

belorta.be/youtube @VeilingBelOrta

5 jaar BelOrta

Dit lustrum komt in 2018 aan bod bij meerdere aangelegenheden.
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