
De coöperatieve groente- 
en fruitsector 

verduurzaamt verder
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Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties is eigenaar  
van het Responsibly Fresh collectief duurzaamheidskeurmerk.

VOORUITGANG 
MET RESPECT VOOR DE 
NATUURELEMENTEN
Met hun duurzaamheidsinspanningen leveren 
de groente- en fruittelers en hun VBT-
tuinbouwcoöperaties een belangrijke bijdrage 
aan de verwezenlijking van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties.

Vooruitgang
Lekker en gezond eten met 
aandacht voor voedselveiligheid, 
voedingsspaarzaamheid en 
verantwoord verpakken.

Groente- en fruittelers en hun 
coöperaties hechten veel belang aan 
de gezondheid, de veiligheid en het 
welzijn van hun medewerkers.

De coöperatief georganiseerde 
tuinbouwsector besteedt jaarlijks een 
aanzienlijk budget aan wetenschappelijk 
en toegepast onderzoek, om actief te 
zoeken naar innovatie en verbetering.

Vanuit de coöperatieve gedachte en een 
brede kijk op duurzame ontwikkeling 
engageren de telers en hun coöperaties 
zich ook in projecten met het Zuiden.

Respect voor de natuurelementen
Zuinig omspringen met water is 
essentieel. De tuinbouwsector maakt 
zoveel mogelijk en in toenemende 
mate gebruik van hemelwater. Voor 
sorteerprocessen wordt omwille van 
voedselveiligheid drinkbaar water 
 gebruikt, maar dan zo zuinig mogelijk.

Drie kwart van de telers neemt reeds 
maatregelen om het energieverbruik 
te verminderen. Bijna de helft 
produceert energie op het eigen 
bedrijf, voornamelijk met zonnepanelen, 
warmtekrachtkoppeling en zelfs 
restwarmte.

De geteelde gewassen capteren CO2 
en diverse vormen van uitstoot worden 
zoveel mogelijk beperkt. De VBT-
tuinbouwcoöperaties hebben diverse 
acties uitgewerkt om de impact van het 
transport te beperken.

Telers nemen maatregelen 
om bodemstructuur en 
voedingsstoffengehalte te behouden 
en erosie tegen te gaan. De VBT-
tuinbouwcoöperaties ondersteunen 
hun telers bij het correct toepassen van 
geïntegreerde teelt en gewasbescherming. 
Biodiversiteit is van cruciaal belang en 
natuurlijke bestuiving is essentieel voor 
een goede vruchtzetting en productie.



De voordelen van 
samenwerken 
in coöperaties

• De VBT-tuinbouwcoöperaties adviseren hun 
telers bij de productie- en verkoopplanning, 
zodat het aanbod zoveel mogelijk wordt 
afgestemd op de vraag.

• De VBT-tuinbouwcoöperaties zien erop toe dat 
kwaliteitssystemen correct worden toegepast 
en doen aan kwaliteitscontrole voor, tijdens en 
na de oogst.

• Aanvullend op de activiteiten van de telers 
kan het bewaren, sorteren en verpakken ook 
gebeuren door de coöperaties. 

• De VBT-tuinbouwcoöperaties delen 
marktkennis met hun leden-telers en 
stimuleren innovatie op allerlei vlakken.

• De VBT-tuinbouwcoöperaties creëren sterke 
merken. Samen met het VBT werd ook het 
Responsibly Fresh duurzaamheidskeurmerk 
ontwikkeld. Gezamenlijke initiatieven die 
marktondersteunend werken.

COOPERATIEF ONDERNEMEN 
IS DUURZAAM ONDERNEMEN

Samen
De coöperatie is een bedrijfsvorm die 
zich kenmerkt door een democratische 
besluitvorming. Het lidmaatschap is vrijwillig 
en open. De coöperanten, die hun autonomie 
en onafhankelijkheid behouden, zijn mede-
eigenaar en hebben inspraak in het beleid van de 
coöperatie.

Sterk
Typisch voor de coöperatie is dat ze geen winst 
nastreeft, maar wel haar doel wil maximaliseren: 
de leden-telers een eerlijke prijs bezorgen voor 
de producten die ze telen. De afzetmarkten 
gezamenlijk benaderen geeft hen meer slagkracht. 

In goede en kwade dagen
De VBT-tuinbouwcoöperaties doen er alles aan 
om een zo groot mogelijk deel van de binnen- 
en buitenlandse markten voor hun leden te 
veroveren. Zoals dat het geval is voor de hele 
landbouwsector, staat de tuinbouw onder druk. 
Maar de kracht van de coöperatie helpt de sector 
over moeilijke periodes heen.

DE KLEMTONEN VAN EEN 
VERNIEUWDE AANPAK 

VAN NATURE GEZOND
Vanaf 2019 zetten de groente- en fruittelers 

en hun VBT-tuinbouwcoöperaties hun 
duurzaamheidsinspanningen voort onder 
het motto ‘Goodness by nature’. Om te 

beklemtonen dat hun producten, die van nature 
gezond zijn, worden geteeld met minimale 

impact op milieu en omgeving.

IN COÖPERATIE MET DE 
WAARDEKETEN

Waar en wanneer mogelijk zullen de groente- 
en fruittelers en hun VBT-tuinbouwcoöperaties 

andere stakeholders in de markt benaderen 
om initiatieven te nemen die gezonder eten 

en verdere verduurzaming bevorderen. 
In coöperatie met de schakels van de 

waardeketen.

GEZONDER ETEN
Een prioriteit van de  groente- en fruittelers en 

hun VBT-tuinbouwcoöperaties is het bevorderen 
van de consumptie van hun gezonde en 

duurzame producten én tegelijkertijd ook 
van voedingsspaarzaamheid. Uit respect voor 

waardevolle voeding en in coöperatie met 
consumenten.

DUURZAME  
ONTWIKKELINGS DOELSTELLINGEN

Hun duurzaamheidsinspanningen zullen 
de groente- en fruittelers en hun VBT-

tuinbouwcoöperaties inbedden in de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties. Ze hebben er acht met stip aangeduid. 

In coöperatie met de wereldgemeenschap.

Met ‘Responsibly Fresh’ hebben de groente- en 
fruittelers en hun coöperaties, aangesloten bij het 
VBT, collectieve inspanningen geleverd richting 
duurzaamheid. Ze hebben daarbij eerst orde op 
zaken gesteld in eigen huis. Het behalen van 
certificaten en de controle door externe organismen 
tonen betekenisvolle progressie aan. 
Zes jaar en drie duurzaamheidsrapporten later is de 
tijd gekomen om naar buiten te treden.


