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Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?  

Casus: BelOrta cv 

 

 

Kenmerken  

• Opgericht dd. 24/9/2012, operationeel vanaf 1/1/2013 

• Coöperatie van groente- en fruittelers 

• 480 miljoen EUR omzet groente & fruit 

• 1.050 actieve telers-vennoten 

• 400 werknemers 

• Afnemers : binnen- en buitenlandse grootdistributie, import/exportbedrijven, groothandel 

en verwerking  

• Meer dan 150 verschillende soorten groenten, 30 soorten fruit en 20 soorten kruiden 

• Vestigingen te Sint-Katelijne-Waver, Borgloon, Zellik, Fernelmont, Sint-Truiden en Visé 

 

Ontstaan & missie 

De “groentetuin van Europa": zo werd tuindersdorp Sint-Katelijne-Waver genoemd waar in 1950 de 

Mechelse Tuinbouwveiling, kortweg MTV, werd opgericht.  In 1994 fusioneerde  MTV en Centrale voor 

Glasgroenten tot Mechelse Veilingen.  Tien jaar later ontstond BelOrta als resultaat van een fusie 

tussen Mechelse Veilingen en Coöbra.  Met de toevoeging van Veiling Borgloon op 1 januari 2014 werd 

BelOrta een groente- én fruitveiling.   Anno 2021 kan BelOrta met hoofdsites te Sint-Katelijne-Waver, 

Borgloon en Zellik, een “one stop shop” aan lokaal geteelde groenten en fruit aanbieden.  Heerlijk 

verse streekproducten die met trots het BelOrta merk dragen, een kwaliteitslabel dat ze danken aan 

de toewijding en zorg van alle producenten en medewerkers.   

@VeilingBelOrta 



2 

 

 

Met een omzet van 480 miljoen EUR en een boekhoudkundige omzet van 525 miljoen EUR vormt 

BelOrta de grootste coöperatieve groente- en fruitveiling van Europa.  

 

BelOrta is een zuivere producentencoöperatie, waarbij lidmaatschap en bestuursmandaat uitsluitend 

toekomt aan actieve telers van groenten en fruit. Het productieaanbod omvat meer dan 150 

verschillende soorten groenten, 30 soorten fruit en 20 soorten kruiden; alles geteeld door de 

aangesloten telers-vennoten van BelOrta.  
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Vrijwillig en open lidmaatschap  

BelOrta is een producentencoöperatie pur sang. Bij BelOrta kunnen professionele groente- en 

fruittelers, als natuurlijke persoon of rechtspersoon, vennoot worden door onderschrijving van vijf 

aandelen op naam met een nominale waarde van 25 EUR, die elk volstort dienen te zijn.   Er is slechts 

één type van aandelen.   

Toetredingsvoorwaarden worden aan de kandidaat-vennoot telkens persoonlijk toegelicht. Bij dit 

gesprek zal de kandidaat zowel mondelinge als schriftelijke informatie ontvangen over de rechten en 

plichten, voortkomende uit de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de raad 

van bestuur.   

Wanneer de kandidaat uiteindelijk beslist tot het indienen van zijn aanvraag tot toetreding worden de 

nodige documenten ingevuld en ondertekend. Elke aanvraag van een groente- en/of fruitteler als 

vennoot van BelOrta wordt behandeld op de eerstkomende raad van bestuur, zonder discriminatie 

naar ras, sociale status, politieke of religieuze overtuiging.  Indien de raad van bestuur een kandidaat-

vennoot zou weigeren, zal dit op objectieve wijze geargumenteerd worden. 

Eénmaal aanvaard, dienen vennoten minimum een jaar lid te blijven van BelOrta.  

Tevens wordt een bijzonder engagement gevraagd aan de hand van het uniek lidmaatschap en de 

veilplicht. 

Uniek lidmaatschap : BelOrta is sinds haar opstart dd. 1/1/2013 een erkende producentenorganisatie 

in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit, kortweg GMO.  In deze 

context kan een vennoot slechts lid zijn van één producentenorganisatie.  

Veilplicht : Elke vennoot, alsook iedere met de vennoot verbonden of geassocieerde onderneming in 

de zin van artikel 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de juridische 

of natuurlijke persoon die met de vennoot een technische bedrijfseenheid vormen op basis van de wet 

van houdende organisatie van het bedrijfsleven van 20/09/1948, is verplicht zijn volledige productie 

te verkopen via de vennootschap, alsook van de diensten van de vennootschap gebruik te maken 

volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur of bepaald in het huishoudelijk reglement. 

Telers-vennoten die hun bedrijf beëindigen ter gelegenheid van bijvoorbeeld pensionering behouden 

hun aandelen in de vennootschap.   

Algemene vergadering  

Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering, ongeacht type product, grootte van het 

       … 

Jaarlijks beslist de algemene vergadering over de toekenning van een dividend.  Tot op heden werd 

steeds 6% dividend toegekend (het maximumdividend dat door coöperaties, erkend door de Nationale Raad 

voor de Coöperatie, kan worden toegekend).   

Tevens wordt jaarlijks, na afsluiting van het boekjaar, door de raad van bestuur een beslissing genomen  

over het bedrag aan coöperatieve teruggave (restorno) dat wordt voorzien om in het jaar daarop 

coöperatief terug te geven.  De coöperatieve teruggave is een percentage op de waarde van de door 

de telers aangevoerde producten.  
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Democratische controle door de leden  

Gelijkheid van vennoten 

Bij BelOrta wordt het dividend gekapitaliseerd totdat een maximum van twintig aandelen bereikt 

wordt.  Vanaf het moment een vennoot twintig aandelen heeft, wordt het dividend uitgekeerd in 

speciën.  Hierdoor kan een vennoot nooit een meerderheidsparticipatie of meer impact bij het 

beslissingsproces in de algemene vergadering verwerven.   

Algemene vergadering 

Elk jaar vindt een algemene vergadering plaats in de eerste zes maanden na de afsluitingsdatum van 

het boekjaar op de maatschappelijke zetel te Sint-Katelijne-Waver.  Alle vennoten ontvangen hiervoor 

een uitnodiging.  

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter 

stelt de secretaris aan en wijst twee stemopnemers onder de aanwezige vennoten aan. De voorzitter, 

de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.  

De raad van bestuur is verplicht, op verzoek van ten minste honderdvijftig vennoten en dit minstens 

drie weken voor de vergadering, een of meerdere agendapunten op te nemen in de dagorde van de 

betrokken algemene vergadering. 

De vergadering kan ook in een bijzondere zitting worden bijeengeroepen. De raad van bestuur is 

hiertoe verplicht op schriftelijk verzoek van een vijfde van de vennoten.  

De vennoten krijgen de kans om op voorhand een aantal documenten (jaarverslag, jaarrekening) in te 

kijken. Er is ruimte voor vragen van vennoten op de algemene Vergadering.  

Stemrecht 

Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal onderschreven 

aandelen, de bedrijfsgrootte etc...  

De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime 

stemming verplicht tenzij alle aanwezige vennoten eenparig akkoord gaan om anders te stemmen. De 

geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste een vierde van de aanwezige vennoten hierom 

verzoeken. Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, worden de beslissingen genomen bij 

gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco- en ongeldige 

stemmen worden niet als geldig uitgebracht aangezien.   

Raad van bestuur (“                       ”) 

De raad van bestuur (of           “h                          ”         h   N                 

vennootschappen) is het bestuursorgaan van BelOrta dat bestaat uit maximum twintig bestuurders.   

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar; om de drie jaar worden minimum tien 

bestuurders aan herverkiezing onderworpen.  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.  

Elk lid, dat voldoet aan de statutaire hoedanigheidsvoorwaarden, kan zich kandidaat stellen voor een 

bestuursmandaat.  

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van 

hun mandaat uitsluitend de terugbetaling van de gedane kosten of lasten. 

De raad van bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en drie ondervoorzitters, waarvan 

(naargelang de herkomst productgroep van de voorzitter) er één of twee afkomstig zijn van de 

productgroep glas, één van de productgroep vollegrond en één van de productgroep fruit. De 

Voorzitter en de Ondervoorzitters worden verkozen voor een termijn van drie jaar. 
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Het aanbod van groenten en fruit, aangevoerd op BelOrta, wordt ingedeeld in een aantal 

productgroepen. De productgroepen, waarover sprake in de statuten en het huishoudelijk reglement, 

stellen een classificatie voor van een aantal gelijkaardige groenten en/of fruit die op gelijkaardige wijze 

worden geteeld :   

In de raad van bestuur is er een evenwichtige vertegenwoordiging in functie van volgende 

productgroepen :  Productgroep glas  Productgroep vollegrond 

Productgroep hardfruit  Productgroep zachtfruit 

Productgroep bio 

De raad van Bestuur vergadert om de drie weken.  Hierbij rapporteert de directeur aan de raad van 

bestuur.  

Voor de dagdagelijkse aansturing van de coöperatie zorgt het managementteam, bestaande uit de 

directeur en zes managers. 

In productaviesgroepen en telersadviesgroepen komen issues, direct gelinkt met een bepaald product 

of teelt, op de agenda.   Deze            PAG’     TAG’  hebben een adviserende bevoegdheid naar 

de raad van bestuur.  Het voorzitterschap van een product- en teleradviesgroep wordt waargenomen 

door één of meer leden van de raad van bestuur.  Dit waarborgt de doorstroming van informatie in de 

twee richtingen.  De ondervoorzitter is een jongere teler.  

Tenslotte bestaat er een jongerenforum waarbij specifieke activiteiten voor jonge telers of 

toekomstige telers (< 35 jaar) worden georganiseerd.  

Economische participatie door de leden  

Bij BelOrta is de kapitaalinbreng door de telers beperkt tot een minimum. Vennoten moeten minimaal 

5 aandelen van 25 euro onderschrijven.  Het aantal aandelen kan door kapitalisatie van het jaarlijks 

dividend aangroeien tot een maximum van 20 aandelen.  Er worden uitsluitend aandelen op naam 

uitgegeven.  

De aandelen kunnen slechts aan vennoten worden overgedragen na voorafgaandelijke en schriftelijke 

toestemming van de raad van bestuur.  De echtgenoot van de vennoot, zijn afstammelingen in de 

rechte lijn en de echtgenoten van deze afstammelingen, en in het algemeen iedere andere persoon, 

natuurlijke- zowel als rechtspersoon, die de exploitatie overneemt van de vennoot die zijn 

bedrijvigheid stopzet, of diens aandelen wenst over te nemen kunnen toegelaten worden als vennoot 

en komen voor de overdracht van aandelen in aanmerking,. 

Het aandeel in het kapitaal van elke vennoot is echter niet gerelateerd aan de transactierelatie met de 

coöperatie.  

Vennoten engageren zich tot de statutaire leverings- en veilplicht, het uniek lidmaatschap en nemen 

deel aan de jaarlijkse areaalenquêtes. De basisdoelstelling van BelOrta is markttoegang te creëren voor 

haar leden.  

De coöperanten zijn economisch betrokken door hun product (groenten en fruit) af te zetten via 

BelOrta. Ze zijn dus zowel eigenaar van BelOrta als gebruiker van de diensten van de veiling. 
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In ruil voor het engagement van de vennoot, wordt – naast het veilen of de verkoop van hun product 

- een brede waaier van diensten aan een zo laag mogelijke kostprijs aan alle vennoten aangeboden.  

Hierbij vindt u een greep uit het aanbod van diensten :  

• de voorziening van meermalige bruikbare kisten (die worden gewassen in de kistenwasserij), 

pallets, palloxen, verloren verpakking en inpakmaterialen; 

• het inkoelen van aangevoerde groenten/fruit in het kader van het behoud van de koudeketen 

en de lange termijn ULO bewaring van hardfruit;  

• het sorteren en verpakken van groenten & fruit; 

• de ondersteunende diensten : B2B en B2C marketing acties, debiteurenbeheer, facturatie via 

“self billing” en snelle uitbetaling, ontwikkeling     ICT                             ….  

 

Autonomie en onafhankelijkheid  

BelOrta is er door, van en voor haar telers-vennoten.  Uitsluitend professionele telers kunnen vennoot 

worden van BelOrta.  Werknemers of externe investeerders kunnen niet participeren in BelOrta.  

De besluitvorming van de veiling is volledig in de handen van de raad van bestuur die bestaat uit 

democratisch (onder en door de leden) verkozen bestuurders.  

De raad van bestuur heeft hierbij de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van 

bestuur als van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk 

door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, 

ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. 

De raad van bestuur mag bepaalde van haar bevoegdheden delegeren aan een of meerdere van haar 

leden of aan andere personen, maar blijft verantwoordelijk voor de beheerscontrole en het toezicht. 

Financiering 

De raad van bestuur beslist onder meer over het aantrekken van externe financieringsbronnen.  

BelOrta financiert zich met eigen middelen en door het aangaan van investeringskredieten, gelinkt aan 

bepaalde projecten. 

De raad van bestuur streeft naar een gezonde solvabiliteitsratio van 30%.  Het eigen vermogen 

bestond per 31/12/2020, naast het kapitaal van de vennoten en uitgiftepremies, uit historisch 

opgebouwde reserves (85,4% van het EV), het overgedragen resultaat (7,7%) en kapitaalsubsidies 

(1%).   

In het belang van alle vennoten, werden er doorheen de jaren strategische participaties en / of 

partnerships aangegaan met o.a. onderzoeksstations (Proefstation voor de Groenteteelt, PC Fruit, 

Better3Fruit, Proefcentrum Herent), European Fruit Cooperation cv, Primoris (een Europees erkend 

labo) en Kistenpool VBT (aandeelhouder EPS).   

Anderzijds heeft BelOrta drie 100% dochtervennootschappen : Sort & Pack Service bv te Borgloon en 

Zellik dat ten dienste van de telers van BelOrta sorteer- en inpakactiveiten ontwikkelt; anderzijds 

stellen Les Vergers de Fernelmont nv te Fernelmont en Meiveldkoeling bv te Sint-Truiden hun opslag- 

en koelinfrastructuur ter beschikking van BelOrta. 

Over alle participaties en partnerships wordt op regelmatige basis gecommuniceerd via het 

bedrijfsmagazine                h                                          …   
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Onderwijs, vorming en informatiestrekking  

BelOrta is een coöperatie en daar zijn we trots op. Iedereen die kennis maakt met onze onderneming 

weet onmiddellijk dat we een coöperatie zijn en wat dit voor ons betekent, want we communiceren 

extern via verschillende kanalen over onze coöperatieve identiteit.   

Zo neemt BelOrta ook jaarlijks deel aan “Ondernemers voor de klas”                     V    .  Hierbij 

getuigt een lid van het managementteam van BelOrta over onze coöperatieve werking.   

Daarnaast proberen we regelmatig het coöperatieve gedachtegoed en zijn voordelen onder de 

aandacht van de burger te brengen, o.a. via bedrijfsbezoeken, informatiemagazines, opendeurdagen 

...  

BelOrta organiseert regelmatig opleidingen voor haar vennoten in samenwerking met 

onderzoeksorganisaties, teeltadviesbedrijven, interbedrijfsgeneeskundige dienst (EHBO opleiding), ...    

Bovendien krijgen de leden van de raad van bestuur ook de kans om deel te nemen aan de 

gespecialiseerde training “                  ö        ”                     C       

BelOrta zorgt uiteraard ook voor de vorming, training en opleiding van haar personeelsleden zodat ze 

op duurzame wijze kunnen ingezet worden ten dienste van de teler.  De werking van de coöperatie, 

                …       h                          

Dagdagelijkse communicatie met de vennoten vindt zoveel mogelijk digitaal plaats via het Extranet, 

de website, digitale nieuwsbrieven,  sms      h    …. Uitwisseling van informatie, inclusief 

studiereizen, bezoeken aan beurzen, overleg met collega coöperaties uit binnen en buitenland zijn 

structureel onderdeel van de werking.  

Samenwerking tussen coöperaties  

BelOrta is – zoals haar rechtsvoorgangers - een door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende 

coöperatieve vennootschap.  

Via het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties werkt BelOrta samen met andere Belgische 

coöperaties rond een aantal issues :   

-) De veilingen van VBT werken samen in Kistenpool VBT, die op haar beurt participeert in Euro Pool 

System bv. 

-) De verkoopzalen van deze Belgisch coöperaties worden dagdagelijks via een simultaannetwerk met 

elkaar verbonden zodat een nationaal, open en transparant marktplatform de wet van vraag en 

aanbod in de praktijk omzet.   

-) Met h   “R         y F   h G         y       ”         sluiten de VBT coöperaties zich aan bij de 

S           D           G     (SDG’ )        V     gde Naties.  

BelOrta is als erkende producentenorganisatie lid van de unie van producentenorganisaties Lava cv, 

via dewelke er wordt geparticipeerd in Aucxis en ook op internationaal niveau wordt samengewerkt in 

de transnationale UPO Freshcoop.  Deze transnationale  unie van producentenorganisaties zorgt voor 

samenwerking tussen de Vlaamse,  Bretoense en Zweedse coöperaties. 
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Aandacht voor de gemeenschap  

Een moderne visie op bedrijfsvoering heeft uitgebreid aandacht voor de wereld rondom ons.  Het 

beheersen van de milieueffecten van onze activiteiten is van prioritair belang en vertaalt zich in een 

constante bezorgdheid voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit, hergebruik van grondstoffen, 

schone lucht, water en bodem en een korte waardeketen dankzij lokale productie. Zowel op het vlak 

van omgeving, energie als infrastructuur nemen we de nodige maatregelen om onze bedrijfsgroei te 

realiseren in harmonie met een minimale dan wel gunstige impact op het milieu.   

Op niveau van de telers werkt BelOrta aan het duurzaamheidslastenboek Responsibly Fresh.  Door het 

toevoegen van 65 duurzaamheidscontrolepunten aan de bestaande lastenboeken inzake kwaliteit en 

voedselveiligheid ontstaat een unieke combinatie waarbij alle aspecten van gezonde – duurzame - 

kwalitatieve productie van groenten en fruit worden gebundeld.  

Milieubewust handelen - zoals hernieuwbare, energiebesparende maatregelen, minder verpakking, 

mobiliteitsbeleid – is ingebakken in het kwaliteitsbeleid van BelOrta.  Jaarlijks worden alle genomen 

duurzaamheidsinitiatieven van BelOrta gebundeld in een duurzaamheidsrapport.  Hierbij zet de  

werkgroep duurzaamheid@BelOrta zich op bijzondere wijze in om een duurzaam beleid te voeren qua 

HR,                                                      …  In 2020 werd het SDG Pioneer certificaat 

behaald, dit was een eerste stap om op termijn SDG Ambassador van de Verenigde Naties te worden.  

Onze werknemers zijn de hoeksteen van ons bedrijf. BelOrta verenigt circa 400 vaste werknemers, 

anderzijds worden er ook gemiddeld 100 uitzendkrachten per dag aan het werk gezet. BelOrta 

besteedt bijgevolg veel aandacht aan de veiligheid, geborgenheid, gezondheid en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers.  Afgelopen jaren werd er extra ingezet op een 

milieuvriendelijk woon-werkverkeer door een fietsleaseprogramma aan te bieden en extra te 

investeren in goed beveiligde fietsenstallingen, uitgerust met elektrische oplaadpunten.  Anderzijds 

werd voor de werknemers met een bedrijfswagen een duurzame car policy uitgewerkt waarbij in elke 

leasebudget de mogelijkheid bestaat om een plug-in hybride of zelfs een elektrische wagen te kiezen. 

BelOrta is, naast handelaar, zakenpartner en werkgever, ook buurman. Elke rol brengt aparte 

verantwoordelijkheden met zich mee. Wij streven ernaar elk van deze verantwoordelijkheden – zowel 

binnen als buiten onze kernactiviteiten– constant ter harte te nemen. Als coöperatie van, voor en door 

meer dan 1.000 leden-telers komen we dagelijks in contact met een heleboel omgevingsstakeholders. 

Een band die we graag zo nauw mogelijk aanhalen.  De maatschappelijke betrokkenheid van BelOrta 

omvat, maar beperkt zich uiteraard niet enkel tot het informeren en inspireren van de consument. 

BelOrta doet ook haar duit in het zakje in de strijd tegen honger en armoede.  De samenwerking met 

de sociale organisaties, erkend door de Vlaamse overheid, voor de ophaling van voedseloverschotten 

wordt jaar na jaar geïntensifieerd.    

Jaarlijks ondersteunt BelOrta tenslotte - op moment van de verkoop van de groente- en fruitprimeurs 

- meerdere goede doelen. 

 

 


