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Missie 
 

 Het VBT vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de belangen van de 

Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit.  

 Het VBT werkt daar waar nodig samen met andere organisaties, federaties of betrokken stakeholders.  

 Het VBT biedt haar leden een platform aan voor overleg en uitwisseling.  

 Het VBT verstrekt sectorrelevante informatie aan haar leden. 

 Het VBT kan in welbepaalde domeinen optreden als dienstverlener. 

 
 
Leden 
 

Het VBT telt negen leden. Zij realiseerden in 2018 een globale productomzet van ruim 1 miljard euro, met 60% groenten 

voor de versmarkt, 31% fruit en 9% industriegroenten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structuur en activiteiten 
 

 Het VBT is de overkoepelende belangenorganisatie voor de Belgische tuinbouwcoöperaties. Het Verbond ontstond 

in 1991 uit een samengaan tussen twee sectorfederaties uit de groente- en fruitsector. 

 De Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Bestuurscomité staan in voor de beleidsmatige aansturing 

van het VBT.  

 Met vertegenwoordigers van de leden vindt specifiek en technisch overleg plaats in diverse werkgroepen. De 

besprekingen worden gevoerd met het oog op het collectief bereiken van resultaten. 

 Het VBT is vertegenwoordigd in diverse nationale en internationale organisaties. Op die wijze kan rechtstreeks 

overlegd worden met partners en beleidsverantwoordelijken – van onder meer het Departement Landbouw en 

Visserij (DLV), de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), de Nationale Raad voor de 

Coöperatie (NRC), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de VLAM, de 

adviesgroepen van de Europese Commissie, COPA-COGECA, Assemblée des Régions Européennes Fruitières, 

Légumières et Horticoles (AREFLH), VCBT, Freshfel, World Apple & Pear Association (WAPA), OVPG en Vegaplan, 

GLOBALG.A.P., Qualiät und Sicherheit (QS) en COMEOS. 

 Het VBT is beheerder van het collectief duurzaamheidskeurmerk 

Responsibly Fresh. Het is een engagement van de producenten en 

producentenorganisaties in het kader van duurzame ontwikkeling.  

Zie ook: www.responsiblyfresh.eu  
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