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Geachte lezer,
Voor u ligt ons Duurzaamheidsrapport over 2013.

Meer dan de titel doet vermoeden,  gaat dit verslag over de werking van onze coöperatie 
in haar volle breedte.  U krijgt een foto van het bedrijf en van de werking in het voorbije 
jaar met duurzaamheid als leidraad. Beperkte statistische en financiële informatie maakt 
hier ook deel van uit.

We willen bij deze onszelf een standaard opleggen door vanaf dit jaar te rapporteren
volgens de GRI-principes (Global Reporting Initiative; www.globalreporting.org). 
Deze wijze van rapporteren moet uiteindelijk maken dat duurzaamheidsrapportering 
even gestandaardiseerd en vergelijkbaar wordt als bv. financiële rapportering.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe stap de transparantie van ons bedrijf naar alle
stakeholders zal verhogen; wij hopen dan ook dat uw betrokkenheid dezelfde weg mag
inslaan.

Wij wensen u alvast te bedanken voor de interesse die u betoont voor dit verslag. 
Opmerkingen, suggesties,…  zijn dan ook steeds welkom via gaston.opdekamp@in-co.be. 

Met coöperatieve groeten,

Namens de raad van bestuur,

Dirk Van den Plas,  Gaston Opdekamp,
Voorzitter   Directeur

Juli 2014

Een uitgebreidere financiële rapportering  staat digitaal ter beschikking via 
www.veilinghoogstraten.be

Voorwoord
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- Begin 2013 werd beslist om de aardbeiloodsen te renoveren. De isolatie van 
daken en wanden werd aangepast en de koelcapaciteit werd verzwaard en up to date 
gemaakt. Voor het eerst werd CO2 als koelmiddel toegepast. Ondanks de krappe 
timing en het koude weer werd de investering tegen begin april opgeleverd. 

- In 2013 groeit het tomatenareaal met 16%. Het areaal paprika groeit met 4%, 
terwijl komkommer verder afneemt. Bij aardbeien worden bedrijfsbeëindigingen 
gecompenseerd door uitbreidingen in de beschermde teelten en blijft het areaal 
nagenoeg constant.

- Door een ammoniaklek in frigo 519 ontstond er schade aan de aardbeiplanten in 
december 2012. De schade werd berekend en de uiteindelijke kost was € 400.000. 
De ombouw van ammoniakleidingen van staal naar inox was een must om het 
ammoniakrisico nog verzekerd te krijgen; ook de volgende jaren zullen deze 
inspanningen verdergezet worden in een meerjarig vervangprogramma.  

- De tariefstructuur voor de producenten wordt herwerkt. De staffels tot 7,5 mln. 
EUR gelden degressief (dalend per staffel, maar vast over de ganse omzet); vanaf een 
omzet van 7,5 mln. EUR is het tarief vlak 1%. Voor aardbeien wordt de vaste afzetkost 
verlaagd van 0,023 €/kg naar 0,020 €/kg; de staffels zijn deze van de groenten 

Kernmomenten
2013
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verminderd met 1%. Op basis van de omzetten en omzetverdelingen over de staffels 
2012 zal de veiling door deze aanpassing vanaf 2013 een minderinkomst boeken van 
250.000 EUR. Anderzijds is het zo dat geen enkele producent door de staffeling meer 
veilcommissie zal betalen.

- E-bemiddeling (kavel-voorverkoop) wordt geïntroduceerd voor aardbeien, als 
aanvulling op de traditionele dag-klokverkoop.

- In de zomermaanden wordt reeds vastgesteld, mede door de zwakke prijsvorming 
bij tomaten, dat er in 2014 een forse ommezwaai zal plaatsvinden richting ‘specialties’. 
Om hierop een gepast antwoord te kunnen bieden, wordt tijdig nagedacht over een 
nieuwe aanpak voor specialties. 

- Eind augustus wordt het GMO-dossier 2014-2018 ingediend met – voor 2014 – een 
programma van € 14,3 mln. Het dossier zou moeten volstaan om 4,1% betoelaging te 
genereren. Nieuw is tevens dat het dossier vanaf 01/01/2014 rechtstreeks door onze 
veiling bij Lava wordt ingediend en niet meer via In-Co. Daartoe wordt onze veiling 
(en CLTV Zundert) direct lid bij Lava en wordt de erkenning van In-Co als UPO per 
01/01/14 terug ter beschikking gesteld.

- Het 2e ‘International Strawberry Congress’ gaat door in Antwerpen. 280 
deelnemers uit meer dan 24 landen nemen deel. De aanwezigen zijn erg tevreden over 
de organisatie, de inhoud en de excursie naar de productieregio. Hoogstraten® werd 
internationaal op de kaart gezet. Voor herhaling vatbaar!

- Het jaar wordt afgesloten met een productomzet van € 174,6 mln. vs. € 164,3 mln. 
in 2012 of een meeromzet van 6,3%. Volumematig werd er 133.000 ton product verzet 
tegenover 124.000 in 2012 of 6,8% meer. 
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Historiek, missie en kernwaarden
Veiling Hoogstraten is een opmerkelijke verschijning in de tuinbouw, in België en ver 
daarbuiten. De aanzet voor dit succesverhaal werd geschreven in 1933, bij de oprichting 
van "Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen", die later zou uitgroeien tot 
Veiling Hoogstraten. Veiling Hoogstraten is letterlijk een ‘duurzame’ onderneming, 
want ze bestaat al 80 jaar. Niet alleen draagt de veiling een rijke geschiedenis met 
zich mee, als hedendaags bedrijf is ze ook klaar voor de toekomst. De voortdurende 
zoektocht naar vernieuwing en de bereidheid om duurzaam te ondernemen zijn 
daarin doorslaggevend. Die vernieuwing gaat gepaard met een blijvende zorg voor 
kwaliteit: kwaliteit in producten, kwaliteit in dienstverlening. Alleen zo kan de hechte 
samenwerking met telers en kopers standhouden. 

Als coöperatieve vennootschap met ruim 300 leverende leden (waarvan 100 leden 
via gastveilschap*) commercialiseert Veiling Hoogstraten voornamelijk aardbeien, 
glasgroenten en kiwibessen. Het belangrijkste streven van Veiling Hoogstraten is de 
aanbodsconcentratie en de commercialisering van groenten en fruit in het belang van 
haar leden-producenten. Collectief in en samen met de afzetcoöperatie streven de  
producenten naar economische duurzaamheid. Continu investeren is noodzakelijk om 
de uitdagingen aan te gaan die op bedrijven afkomen.

Hoogst opmerkelijk: de coöperatie 
Veiling Hoogstraten is een coöperatieve vennootschap, met de leden-producenten 
als vennoten. Samen zijn ze eigenaar van de onderneming Veiling Hoogstraten. Het 
primaire doel van de coöperatie is het verbeteren van het inkomen voor de leden-
producenten. Dat doet de coöperatie in de eerste plaats door de concentratie van het 
aanbod en het organiseren van de vermarkting van groenten en fruit. Daarnaast biedt 
de coöperatie verschillende andere diensten en activiteiten aan. 

Coöperatieve samenwerking steunt op zes waarden, namelijk democratie, gelijkheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit, verantwoordelijkheidszin en zelfhulp. Om deze waarden 
in de praktijk te brengen, inspireert Veiling Hoogstraten zich op zeven coöperatieve 
principes. 
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratisch bestuur
3. Economische betrokkenheid
4. Onafhankelijkheid
5. Vorming, opleiding en informatie
6. Onderlinge samenwerking
7. Verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap

Bedrijfsprofiel1
 1 Historiek,
  missie en kernwaarden

 2 Hoogst opmerkelijk: de coöperatie

 3 Deugdelijk bestuur

 4 Trends en ontwikkelingen

 5 Duurzaamheid voorop  
  bij Veiling Hoogstraten

 6 Kwaliteitszorg

 7 Diensten

 8 Producten en merken

 9 Transparant verkoopsysteem 

 10 Samenwerkingsverbanden

 11 Commercialisatie 2013

* CLTV Zundert, Bel’Orta, Veiling Zaltbommel, REO Veiling, Fruit Veiling Zuid 
Limburg, Fossa Eugenia ...

Missie 

Veiling Hoogstraten streeft naar 
het realiseren van een optimale 
marktprijs voor de door haar 
leden aangeleverde producten. 
Ze doet dit door te focussen 
op kwaliteit, dienstverlening, 
innovatie, kostenbeheersing en 
duurzaamheid.
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De raad van bestuur, het hoogste orgaan na de algemene vergadering, is samengesteld 
uit verkozen stemgerechtigde producenten. Beleidsbeslissingen worden genomen op 
het hoogste niveau, m.a.w. door de raad van bestuur. Die bestaat uit twaalf leden-
producenten, de directie en adviseurs; alleen de eersten zijn stemgerechtigd. Zo 
beschikken de leden over de bestuurlijke macht. Deze raad van bestuur kent een 
4-wekelijkse vergaderkalender. Op niveau van teeltspecialismen is er inspraak mogelijk 
via de telervergaderingen (TV) (specifiek per product) en de productadviescommissies 
(PAC). Tijdens deze overlegmomenten ontmoeten de producenten elkaar om 
teeltspecifieke agendapunten te bespreken. Producenten uit de raad van bestuur 
hebben sowieso een zetel in de PAC.

Het voorbije werkjaar vertoonde een dalende beweging in het ledenbestand. De waar-
de van het coöperatieve aandeel bedraagt € 4,00.   

PAC aardbei

BE
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VerkoopProduct & kwaliteitOperationele zaken

CommercialisatieProductadministratieProductlogistiek

CommunicatieVoedselveiligheidServicediensten

MarketingKwaliteitsbeheerVerpakkingen

Technische diensten

Administratie
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PAC tomaat

ALGEMENE 
VERGADERING

DAGELIJKS BESTUUR 
 voorzitter + 2 ondervoorzitters + directeur

DIRECTIE

Preventieadviseur Idewe

Staffunctie

PAC paprika
PAC divers

RAAD VAN BESTUUR
12 bestuursleden + 1 adviseur + directeur + 4 managers

Financiën

Personeelszaken

GMO

...

ICT

Ledenbestand

Beweging Leden Aantal aandelen Bedrag (in €)

01/01/2013 1.071 94.985 379.940,00

uitgetreden -51 -4.959 -19.836,00

nieuwe leden 10 600 2.400,00

31/12/2013 1.030 88.844 355.376,00
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Deugdelijk bestuur
Veiling Hoogstraten past de principes van deugdelijk bestuur (‘Corporate Governan-
ce’) toe om de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en het management zo 
goed mogelijk af te bakenen en belangenvermenging te vermijden. Deugdelijk bestuur 
is gericht op het verbeteren van efficiënte kwaliteit, transparantie en de verspreiding 
van informatie. De werking van een raad van bestuur vereist een juist evenwicht tussen 
controle, strategie en ondernemerschap. De principes van deugdelijk bestuur werden 
opgenomen in een Intern Charter Deugdelijk Bestuur. 

Trends en ontwikkelingen
Het producentenlandschap in de sector groenten en fruit is aan sterke veranderingen 
onderhevig. Schaalvergroting en specialisatie zetten in snel tempo door. Een daling 
van het aantal actieve producenten in combinatie met veranderende klimaatomstan-
digheden en verscherpte wetgeving zijn slechts enkele voorbeelden van deze verande-
ringen. De afzetcoöperatie moet de strategie en de rol die ze kan spelen in de sector 
blijven in vraag stellen om haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de behoef-
ten van de huidige en de toekomstige producenten. Investeren in langetermijnstrategie 
betekent in deze tijden investeren in innovatie. 

Duurzaamheid voorop  
bij Veiling Hoogstraten
Waarom duurzame tuinbouw? In eerste instantie voor de huidige generatie, maar na-
tuurlijk ook met het oog op toekomstige generaties. Veiling Hoogstraten werkt niet 
alleen zelf op een duurzame manier, maar stimuleert ook haar telers om duurzaam 
te ondernemen. Het gaat om stimulansen inzake voedselveiligheid, water- en energie-
gebruik, geïntegreerde teelt, recuperatie en recirculatie, transparant verkoopsysteem, 
sociaal engagement …

Op haar terreinen zelf treft de veiling tal van maatregelen: zonnepanelen, waterreser-
voirs, gestructureerd afvalbeleid, geluidsbeheer, veiligheid en elektrische heftrucks zijn 
de meest zichtbare ingrepen. Voorts werkt de veiling proactief rond milieuthematiek 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veiling Hoogstraten werkt vol overtui-
ging aan een duurzame toekomst. Als coöperatie willen wij onze verantwoordelijkheid 
en rol in duurzame ontwikkeling opnemen. Daarbij kunnen wij een sterk signaal geven 
doorheen de voedselketen omdat wij een collectief van honderden telers vertegenwoor-
digen. People, planet en profit zitten verweven in onze onderneming.

Ambities 

De komende jaren ligt de prioriteit bij het aanscherpen van de huidige doelstellingen 
en het vastleggen van concrete actiepunten binnen onze duurzaamheidsvisie. In de 
komende jaren wordt veel tijd geïnvesteerd in het delen en vitaliseren van onze duur-
zaamheidsvisie bij onze medewerkers en de leden van de coöperatie. Om dit te reali-
seren maakt Veiling Hoogstraten gebruik van de systematiek van het MVO charter en 
het collectief duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh. In dit verslag staan per aan-
dachtsgebied de doelstellingen, acties en initiatieven voor de komende jaren benoemd. 
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Permanent verbeteren

Duurzame ontwikkeling is een werkwoord. Zeker nu handel en consument interesse 
hebben in de herkomst van elk product. Elke klant wil kwalitatief duurzaam geprodu-
ceerde groenten en fruit. En terecht. Veiling Hoogstraten laat zich daarom inspireren 
om steeds beter aan hun verwachtingen te voldoen. 

De tuinbouwsector is voortdurend in beweging, niet in het minst op vlak van duur-
zaamheid. Veiling Hoogstraten beschouwt het als haar plicht om hierin een voor-
trekkersrol te spelen. Het is een verantwoorde onderneming in volle en permanente 
ontwikkeling. Haar stakeholders en telers kunnen rekenen op blijvende inspanningen 
voor people, planet en profit. 

Voor Veiling Hoogstraten heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken 
met de manier waarop zij haar kernactiviteiten uitvoert en de verantwoordelijkheid 
die de veiling neemt ten aanzien van milieu en de sociale context. Veiling Hoogstraten 
ziet MVO als belangrijk onderdeel van duurzame groei. Het “MVO Charter Goed 
Bestuur” verzekert een verankering van het MVO-beleid in al haar afdelingen. Vei-
ling Hoogstraten streeft ernaar mogelijke negatieve effecten van haar activiteiten op 
de samenleving en het milieu te minimaliseren. Hiertoe is zij te allen tijde bereid in ge-
sprek te treden met belanghebbenden teneinde het MVO denken en handelen verder 
te verbeteren en doelstellingen te formuleren. Dit charter sluit aan bij de missie en visie 
van het bedrijf en wordt ondersteund door het management van Veiling Hoogstraten.

Waardeketen 

Veiling Hoogstraten heeft een rol in de waardeketen, als verzamelende groothandel 
van de aanvoer van de leden-producenten en als leverancier aan een diverse groep van 
kopers. De unieke rol wordt gerealiseerd via een set van specifieke activiteiten. 

teler  »  Veiling Hoogstraten  »  handel  »  retail  »  consument
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Kwaliteitszorg
Kwaliteit en voedselveiligheid? Die beginnen bij de teler. Klanten en consumenten 
moeten volledig kunnen vertrouwen op de veiligheid van groenten en fruit. Veiling 
Hoogstraten hanteert daarom een streng beleid en controleert continu op de naleving 
ervan. 

Kwaliteit op een veiling begint met de kwaliteit van de door de producenten aange-
voerde producten. De afdeling Product & Kwaliteit bestaat uit kwaliteitsmedewerkers 
die zorg dragen voor de borging van de kwaliteit van het product en de voedselveilig-
heid. Daarnaast zijn eveneens in CLTV Zundert kwaliteitsmedewerkers actief bezig 
met de kwaliteit van de aardbeien. Deze aardbeien worden immers ook verkocht on-
der het Hoogstraten® label. 

De keurmerken die in Hoogstraten worden gevoerd, zijn Flandria voor groenten en 
Hoogstraten® voor de aardbeien, kiwibessen en andere bessen. Beide keurmerken 
staan niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor voedselveiligheid en milieubewustzijn: 
immers producten geteeld onder deze keurmerken moeten zowel voldoen aan de las-
tenboeken GlobalGap als IKKB. De veiling legt de klemtoon op een milieubewust 
teeltproces en op het vakmanschap van gespecialiseerde familiebedrijven. Daarnaast 
streeft Veiling Hoogstraten naar optimale traceerbaarheid, met het oog op voedsel-
veiligheid. De behaalde voedselveiligheidscertificaten zoals IFS, ACS (Gids Handel) 
en QS staan daarvoor garant. 

Nacontrole en houdbaarheidscontrole 

Naast directe keuring bij aanvoer, nog altijd een zeer belangrijke stap tot een goede 
eindkwaliteit, wordt evenzeer veel energie gestoken in nacontrole na keuring. Ook de 
inwendige kwaliteit wordt uitvoerig opgevolgd. Zo wordt onder andere de shelflife 
van zowel aardbeien, tomaten, komkommers en paprika per teler en per perceel con-
tinu opgevolgd. Aardbeien worden na 1 nacht koeling gedurende 4 dagen bewaard 
bij 12°C en 80% RV. De groenten worden 1 week bewaard bij 18°C en 80% RV. In 
totaal werden in 2013 op deze wijze meer dan 7.500 productstalen in speciale houd-
baarheidscellen uitgezet en beoordeeld. De resultaten van zowel houdbaarheid als de 
nacontroles worden steeds teruggekoppeld naar zowel de teler als de kwaliteitsmede-
werker die deze mee in acht neemt bij de volgende keuring bij aanvoer. 

Residubewaking

Een andere belangrijke inwendige kwaliteitscontrole is residubewaking. Dat ook dit 
een belangrijk item is voor Veiling Hoogstraten, bewijzen de ongeveer 450 residusta-
len die de veiling via multiscreening (GCMS en LCMS) liet analyseren in 2013 door 
Fytolab te Gent of Labo Zeeuws-Vlaanderen. Bijkomend werden nog ongeveer 30 
tomatenstalen als vooroogststaal geanalyseerd op ethefon. 

Naast controle op aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen, wer-
den de aangevoerde producten eveneens periodiek gecontroleerd op de aanwezigheid 
van contaminanten en microbiologie. Dit onderzoek gebeurt gebundeld in Lava-ver-
band en onder toezicht van KDT. Onderzochte contaminanten waren in 2013 hoofd-
zakelijk zware metalen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het POVLT te Beitem. 
De onderzochte microbiële parameters waren Staphylococcus aureus, Listeria mo-
nocytogenes, Salmonella, E. coli, Enterobacteraceae en het psychrotroof kiemgetal. 
10% van deze stalen werden tevens op VTEC gecontroleerd. Microbiële analyses wer-
den uitgevoerd door het labo Servaco Food Control NV te Wetteren. 
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Lastenboeken

Bijna al onze productiebedrijven werden in 2013 extern gecontroleerd op het naleven 
van specifieke productievoorwaarden. Deze controles werden door de onafhankelij-
ke controle-instellingen TÜV-Nord Integra België en CK-Cert uitgevoerd, gestuurd 
door de verantwoordelijke bedrijfsbezoeken van Veiling Hoogstraten. Op deze ma-
nier kon heel snel opgevolgd worden welke bedrijven al dan niet gecertificeerd waren 
(belangrijk voor de verkoop).

De bedrijven werden geaudit voor GlobalGap en indien nodig (1 audit in 3 jaar) ook 
(tegelijkertijd) voor IKKB en de Gids autocontrole. Tevens werden ook enkele bedrij-
ven positief geaudit t.o.v. de standaard “Nurture”. Door dit certificaat konden deze 
bedrijven hun producten afzetten bij de Engelse supermarktketen TESCO. 

Ook de veiling zelf werd succesvol geaudit op verschillende voedselveiligheidssyste-
men. Zo onderging Veiling Hoogstraten in maart 2013 een succesvolle audit door 
TÜV-Nord Integra België voor zowel IFS als QS. Tevens volgde in maart 2013 een 
succesvolle opvolgaudit voor ISO9001. Voor haar algemene werking voldoet Veiling 
Hoogstraten aan deze norm: een teken van gestructureerd kwaliteitsmanagement. 
Het kwaliteitsborgingssysteem van Veiling Hoogstraten werd geauditeerd volgens de 
procedures voor systeemcertificatie van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: 
“Ontvangst, bewaring, commercialisatie en distributie van groenten en fruit”, “Ont-
vangst, bewaring en distributie van plantmateriaal en goederen van derden”. Deze 
certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. 

Veiling Hoogstraten blijft in de toekomst werken aan een verbetering van de kwaliteit 
en de efficiëntie. Alle details over kwaliteit en actuele voedselveiligheidscertificaten op 
www.veilinghoogstraten.be

Enkele kwaliteitsgegevens in cijfers (2013)

ACTIE  
Aantallen/product

PRODUCT
Tomaat 
trossen Tomaat los Paprika Komkommer Aardbeien andere totaal

kwaliteits-
keurmomenten 13.385 14.132 18.519 1.552 61.648 5.844 115.080

Keuropmerkingen 653 197 611 4 2.531 32 4.028

Nacontrole 5 1 8 0 2.995 0 3.009

Houdbaarheid 293 98 362 7.019 7.772
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Diensten
Veiling Hoogstraten vormt een belangrijke schakel tussen producent en afnemer in 
de versketen van groenten en fruit. Ze levert een uitgebreid dienstenpakket aan zowel 
haar leden als afnemers. Naast de eigenlijke verhandeling van de producten zorgt ze 
voor de ontwikkeling en toepassing van een kwaliteitsbeleid en voor communicatie-
voering. Verder verleent ze technische en logistieke ondersteuning zoals bij het bewa-
ren van aardbeiplanten of bij de opstart van de koudeketen. 

Producten en merken
De veiling is een dienstverlener aan haar leden en haar klanten. Centraal staat het 
product met een sterke focus op kwaliteit, de versheid en voedselveiligheid. Enkel 
groenten en fruit die aan de strengste kwaliteitseisen voldoen, worden verdeeld via 
Veiling Hoogstraten. Het eigen merk Hoogstraten® aardbeien is een begrip in België 
en daarbuiten; Flandria is een collectief keurmerk met internationale allure; en met 
Specialty Street weten Flandria en Veiling Hoogstraten telkens weer verrassende nieu-
we producten in de markt te zetten. 

Onder het Hoogstraten® merk vinden we de alom bekende aardbeien, maar ook kiwi-
bessen en andere bessen (blauwe bessen, rode bessen, frambozen e.d.). 

Transparant verkoopsysteem

Klokverkoop en bemiddeling

Veiling Hoogstraten voert een transparante en kostenefficiënte bedrijfsvoering door 
middel van klokverkoop. Traditioneel worden groenten en fruit op de veilingen ver-
kocht via de klok. De directe confrontatie tussen vraag en aanbod bepaalt daarbij de 
prijs. Op vandaag varieert het belang van de verkoop via de klok naargelang het pro-
duct. De keuze voor een bepaalde verkooptechniek hangt dus samen met de aard van 
het product: aardbeien reageren zeer snel op weersomstandigheden (zowel productie 
als consumptie) en zijn daardoor gediend met een dagverkoop via het kloksysteem. Bij 
groenten gaat het vaak om grote volumes waarbij de klant een deel van zijn behoefte 
wil indekken via een vaste prijs, het ontbrekende deel koopt hij op dagbasis via de klok.

Alle producten worden gekeurd op grootte, gewicht en verpakking en ingedeeld 
in uniforme kwaliteitsblokken. Samen met gelijkaardige producten van de andere 
Vlaamse veilingen worden ze aangeboden via een simultane klokverkoop. Elke koper 
die zich op één van de Vlaamse veilingen bevindt, heeft de kans om het product van 
elke veiling te kopen. Dit systeem bestaat al sinds 1982 en is uniek in de wereld. Enkele 
jaren geleden werd het systeem uitgebreid met een thuiskoopsysteem. Hierdoor kan 
de koper vanuit zijn eigen kantoor online meedoen aan de verkoop. Om dit proces te 
begeleiden en bij te sturen wordt er frequent overlegd met de deelnemende veilingen. 
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Het ultieme doel is om de volledige productie te verkopen aan de best mogelijke prijs uit de 
markt. De verkoop kent diverse vormen: de klok blijft centraal op Veiling Hoogstraten, 
voor aardbeien is het naast e-bemiddeling het enige verkoopinstrument. Naast de klok-
verkoop is er bemiddelingsverkoop of termijnverkoop. Groenten worden verkocht via de 
klok en deels via bemiddeling van Lava (maximaal 30% bemiddeling) samen met de andere  
veilingen in Lava. De specialties worden dan weer hoofdzakelijk via bemiddeling  
verkocht door de commerciële medewerkers van Veiling Hoogstraten. 

Telermodule: Klant leert producent van Hoogstraten® aardbeien kennen 

Klanten willen de herkomst en kwaliteitszekerheid kennen van hun versproducten. Daarom lanceerde Veiling Hoog-
straten in 2009 het project ‘Aardbeien met een gezicht’. Wie een bakje aardbeien koopt, komt via een unieke code en 
speciale webpagina te weten wie de producent is. Men kan zelfs een berichtje achterlaten voor de producent. Onze 
garantie op verse en kwaliteitsvolle producten: kortom, de transparantie die past bij een eerlijk product. Wegens de 
vele positieve reacties hebben we dit project ook in het leven geroepen voor de kiwibes. We maken nu volop plannen 
om het verder uit te breiden naar de groenten. 

Voorverkoop

Het systeem van voorverkoop met volle wagens in trostomaat, te laden bij de produ-
cent, ondersteunt de simultane klokverkoop. De klant kiest de verpakking die hij nodig 
heeft en heeft bovendien zekerheid van volume. Het product wordt op dag X gekocht 
aan de klok en is te laden bij de producent in de namiddag van dag X + 1. Hierdoor 
wordt de logistieke organisatie van Veiling Hoogstraten en de betrokken telers sterk 
verlicht. Bovendien verkort ook de tijd tussen de oogst en de verkoop in de winkel. Dit 
komt de kwaliteit en de versheid van tomaten alleen maar ten goede. Een win-win 
situatie die ook naar volgend jaar verder wordt uitgebouwd.

Afzetmarkt 

Het klantenbestand van Veiling Hoogstraten bestaat uit grote Belgische en Neder-
landse exporteurs, groothandel en supermarkten. Het gaat van eenmanszaken en 
KMO’s tot multinationals, allemaal uit een en dezelfde sector: de groenten en fruit 
business. Product van Veiling Hoogstraten vertrekt naar heel Europa en soms zelfs 
daarbuiten. Frankrijk en Scandinavië zijn belangrijke exportbestemmingen voor de 
Hoogstraten® aardbeien. Duitsland, Oost-Europa en Rusland zijn dan weer belang-
rijk voor de groenten.

Ook de afzet in België is van groot belang. Jaar op jaar wordt getracht de lokale afzet 
te verhogen door een goed onderbouwde promotie- en communicatiecampagne van 
de merken Flandria, Hoogstraten® en Specialty Street. Veiling Hoogstraten onder-
steunt supermarkten bij een gedegen analyse van het assortiment en bij acties op de 
winkelvloer. Daarnaast wordt gestreefd naar een uitbreiding van de afzetmarkt met 
de focus op nieuwe klanten. Zo heeft Veiling Hoogstraten recent het Midden-Oosten 
opgestart als nieuwe bestemming.
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Klantentevredenheid

Tevredenheid van onze klanten is een belangrijk issue. Veiling Hoogstraten neemt alle 
klachten ernstig en verzamelt deze in een database; ook opmerkingen met betrekking 
tot productkwaliteit worden als klacht geregistreerd in het systeem. Door deze struc-
turering worden klachten van klanten zodanig ontvangen, geregistreerd, behandeld 
en geëvalueerd dat:

• de klant een adequaat antwoord krijgt;
• herhaling van de klacht wordt voorkomen en het beleid, waar mogelijk, wordt 

aangepast.

De afdeling Product & Kwaliteit is verantwoordelijk voor de verwerking van product-
klachten, de overige klachten worden wekelijks behandeld tijdens het management- 
overleg. De afdeling Communicatie verzorgt de communicatie richting de consument. 
De meest voorkomende klachten zijn productklachten, maar die zijn geen indicator 
voor klantentevredenheid. Bij groenten en fruit is de kwaliteit namelijk sterk afhanke-
lijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld het weer maar ook de behandeling van het 
product ná aflevering door de veiling. 

In 2013 werd derhalve een gestructureerde klantentevredenheidsenquête georgani-
seerd waarbij gefocust werd op productkwaliteit, logistieke dienstverlening, verkoop, 
administratie en communicatie. 51 klanten van de 77 bevraagden hebben deelgeno-
men aan deze enquête (een respons van 66%). De mening van de klant is een cruciale 
bron van informatie. Uit de bevraging blijkt dat onze klanten vooral belang hechten 
aan productkwaliteit, het logistieke proces en de facturatie. Veiling Hoogstraten krijgt 
een mooie score van 8,1 op 10 op vlak van algemene tevredenheid. Uiteraard zijn er 
ook werkpunten naar boven gekomen die grondig geanalyseerd werden. 

De correctheid en 
kwaliteit van de 
geleverde producten, 
alsook het feit dat, 
indien er al eens een 
klacht is, deze op een 
correcte en snelle 
manier opgelost wordt 
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Samenwerkingsverbanden
Om haar opdracht optimaal te vervullen doet Veiling Hoogstraten een beroep op 
andere organisaties: 

• Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) verdedigt  
de belangen van de sector.

• De Logistieke en Administratieve Veilingassociatie (Lava) staat in  
voor integrale kwaliteitsbewaking en termijnverkoop van groenten en fruit.

• Het Proefcentrum Hoogstraten (PCH) staat in voor toegepast onderzoek  
in de voornaamste teelten. 

• In het kader van productfusies zijn er ook samenwerkingsverbanden  
met andere veilingen: 

• Bel’Orta in Sint-Katelijne-Waver
• REO veiling in Roeselare
• CLTV Zundert (Nederland)
• Veiling Zaltbommel (Nederland)
• Fossa Eugenia (Nederland)
• Fruitveiling Zuid-Limburg/Margraten (Nederland)

De flexibiliteit en de 
bereidwilligheid om via 
samenwerking te zorgen 
voor een verbetering van 
de positie en de handel in 
verse groenten en fruit ten 
bate van de producent en 
de handel 

Onze economische doelstellingen voor de toekomst

• Onze merken Hoogstraten®, Flandria en Specialty Street verder positioneren in de markt

• Nieuwe afzetmarkten verkennen en aantrekken door middel van diverse beursdeelnames 
en prospectiereizen

• Aanpassingen aan de infrastructuur ter verbetering van het product

• Kostenefficiëntie opvoeren zonder daarbij kwaliteit en dienstverlening uit het oog te verliezen 
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Commercialisatie 2013 
2013 was best een moeilijk tuinbouwjaar; het voorjaar was lang koud en donker; de 
zomer was uitbundig, het najaar was mooi in de aanvang maar met een historisch don-
kere novembermaand. Dit weerbeeld, mogelijks ook samen met de areaalontwikkeling 
in onze regio en daarbuiten, vertaalde zich in even grillige prijsontwikkelingen.

Door de aanhoudende winter, met sneeuw en vorst tijdens de Paasweek, bleven de 
grote producties uit. Dit resulteerde in een sterke prijsvorming in de aanvang van het 
seizoen bij alle producten op Veiling Hoogstraten.

Vanaf juni keerde het tij, een plotse overgang van winter naar zomer met grote produc-
ties tegen lage prijzen als gevolg. Zowel aardbeien als tomaten zakten zwaar onderuit.
Paprika en komkommer bleven redelijk stabiel. In september liep de productie van 
aardbeien fors terug en ging de prijs opnieuw omhoog. Jammer genoeg konden we 
deze prijzen niet vasthouden tot het eind van het seizoen. In oktober en november 
namen de producties opnieuw toe en daalden de prijzen opnieuw. De prijsvorming 
van de specialties, hoofdzakelijk tomaten, bleef het stabielst in vergelijking met de an-
dere producten. Een basis die aanleiding gaf om in het teeltseizoen 2014 fors door te 
groeien in areaal.

Begin september werd de nieuwe oogst van de kiwibes plechtig voorgesteld. Opnieuw
namen de meeste supermarkten in België een deel van de productie af. Niettegen-
staande de moeilijkere bewaring, verliep de verkoop vlot en kon de campagne reeds 
half oktober worden afgerond.

Veiling Hoogstraten kent 
een omzetstijging van 
6,3% t.o.v. 2012
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Temperatuurverloop 2013
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Als primeur startte Veiling Hoogstraten voor het eerst met een belichte teelt aardbeien
half december. Het merendeel van deze productie bleef in België en werd succesvol 
afgezet. De “vruchten” van deze teelt werden hoofdzakelijk in het nieuwe jaar geplukt. 
Samengevat kunnen we spreken van een “speciaal” jaar, in alle opzichten. 

Het resultaat is een veilingomzet van € 174,7 mln., een zakencijfer van € 210 mln. of 
een toename van 6,3% t.o.v. 2012 en van 17,9% t.o.v. 2011. Deze cijfers vertegenwoor-
digen meteen een nieuw omzetrecord, eerder te danken aan toegenomen arealen dan 
wel aan een goede prijsvorming. Het veilingbedrijf groeit en dat is een goede zaak; dat 
geeft ons de nodige middelen om kosten aan de producenten in de toekomst onder con-
trole te houden. Toch zijn de resultaten van de individuele bedrijven te uiteenlopend 
om te kunnen gewagen van een goed en – zonder meer – succesvol jaar. Het is duidelijk 
dat na 2013 menig tuinbouwbedrijf met rode cijfers schrijft.

 

De gemiddelde temperatuur was bij het KNMI in De Bilt 9,8 graden tegen 

10,1 graden normaal (langjarig gemiddelde over het tijdvak 1981-2010). 

Vooral de eerste helft van het jaar was koud. De eerste zes maanden waren 

stuk voor stuk te koud met een lange vorstperiode van zeventien dagen in 

januari en de relatief grootste afwijking van de temperatuur in maart. Die 

maand was de koudste sinds 1987 met veel sneeuw en ijs en door wind en 

kou ook bijzonder lage gevoelstemperaturen. De lente was in ruim veertig 

jaar niet zo koud geweest.
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AANVOER (kg/st.) OMZET (€) MID. PRIJS (€/kg/st.)

per 31/12/2013 2011 2012 2013 t.o. '11 t.o. '12 2011 2012 2013 t.o. '11 t.o. '12 2011 2012 2013

Aardbeien 27.695.753 30.587.218 29.031.717 104,8% 94,9% 81.571.904 78.802.567 85.319.667 104,6% 108,3% 2,95 2,58 2,94

 Tomaten los 10.736.495 10.104.137 12.292.173 114,5% 121,7% 4.685.149 7.541.363 6.868.217 146,6% 91,1% 0,44 0,75 0,56

 Tomaten tros 46.741.305 52.387.972 57.305.684 122,6% 109,4% 23.393.868 36.935.208 29.742.232 127,1% 80,5% 0,50 0,71 0,52

 Tomaten specialties 4.412.764 5.390.410 8.231.607 186,5% 152,7% 8.689.151 10.952.990 15.308.504 176,2% 139,8% 1,97 2,03 1,86

Totaal tomaten 62.723.595 68.726.738 78.492.759 125,1% 114,2% 38.924.093 57.953.651 54.085.983 139,0% 93,3% 0,62 0,84 0,69

 Paprika rood 10.297.142 10.664.962 9.130.913 88,7% 85,6% 10.611.896 12.138.183 12.973.773 122,3% 106,9% 1,03 1,14 1,42

 Paprika groen 7.874.699 6.271.567 8.906.437 113,1% 142,0% 7.390.666 6.427.158 10.174.090 137,7% 158,3% 0,94 1,02 1,14

 Paprika geel 3.813.412 3.304.481 2.703.901 70,9% 81,8% 4.107.086 3.492.715 4.168.047 101,5% 119,3% 1,08 1,06 1,54

 Paprika oranje 984.698 979.147 1.180.436 119,9% 120,6% 1.160.073 1.277.014 1.679.535 144,8% 131,5% 1,18 1,30 1,42

 Paprika specialties 11.449 41.812 48.793 426,2% 116,7% 81.656 215.559 259.675 318,0% 120,5% 7,13 5,16 5,32

Totaal paprika 22.969.950 21.218.557 21.834.748 95,1% 102,9% 23.269.720 23.335.071 28.983.119 124,6% 124,2% 1,01 1,10 1,33

Komkommer 13.279.641 6.979.663 7.551.775 56,9% 108,2% 2.927.878 1.890.902 2.312.583 79,0% 122,3% 0,22 0,27 0,31

Sla 14.328 34.032 0 0,0% 0,0% 1.279 5.295 0 0,0% 0,0% 0,09 0,16 0,00

Asperges 13.317 40.384 49.112 368,8% 121,6% 81.220 258.572 402.531 495,6% 155,7% 6,10 6,40 8,20

Courgettes 2.409.000 3.058.602 2.059.364 85,5% 67,3% 594.498 813.340 608.943 102,4% 74,9% 0,25 0,27 0,30

Augurken 53.630 43.835 56.795 105,9% 129,6% 76.661 54.420 60.034 78,3% 110,3% 1,43 1,24 1,06

Peren 10.836 0 17.056 157,4% 0,0% 2.709 0 4.563 168,4% 0,0% 0,25 0,00 0,27

Bloemkool 53.272 29.158 22.726 42,7% 77,9% 50.870 24.381 21.480 42,2% 88,1% 0,95 0,84 0,95

Frambozen 2.822 473 1.652 58,5% 349,3% 19.810 1.910 9.842 49,7% 515,2% 7,02 4,04 5,96

Radijzen 118.200 154.140 149.409 126,4% 96,9% 49.102 72.348 75.884 154,5% 104,9% 0,42 0,47 0,51

Brocolli 58.866 11.438 47.862 81,3% 418,4% 54.485 8.424 31.144 57,2% 369,7% 0,93 0,74 0,65

Bessen 14.401 11.871 11.078 76,9% 93,3% 99.508 98.137 129.463 130,1% 131,9% 6,91 8,27 11,69

Kiwibes 17.971 30.310 53.849 299,6% 177,7% 149.537 291.190 424.029 283,6% 145,6% 8,32 9,61 7,87

Appelen 505.698 894.195 566.510 112,0% 63,4% 88.248 223.321 145.083 164,4% 65,0% 0,17 0,25 0,26

2011 2012 2013 t.o. '11 t.o. '12

148.249.434,49 164.341.682,68 174.728.396,81 117,9% 106,3%

Statistisch jaaroverzicht 2011-2013

Deze tabel toont de belangrijkste producten vermarkt door Veiling Hoogstraten voor 
de periode 2011 – 2013 met hun prijs, aanvoer en omzet. 



21
2013 Duurzaamheidsrapport

Veiling Hoogstraten

AANVOER (kg/st.) OMZET (€) MID. PRIJS (€/kg/st.)

per 31/12/2013 2011 2012 2013 t.o. '11 t.o. '12 2011 2012 2013 t.o. '11 t.o. '12 2011 2012 2013

Aardbeien 27.695.753 30.587.218 29.031.717 104,8% 94,9% 81.571.904 78.802.567 85.319.667 104,6% 108,3% 2,95 2,58 2,94

 Tomaten los 10.736.495 10.104.137 12.292.173 114,5% 121,7% 4.685.149 7.541.363 6.868.217 146,6% 91,1% 0,44 0,75 0,56

 Tomaten tros 46.741.305 52.387.972 57.305.684 122,6% 109,4% 23.393.868 36.935.208 29.742.232 127,1% 80,5% 0,50 0,71 0,52

 Tomaten specialties 4.412.764 5.390.410 8.231.607 186,5% 152,7% 8.689.151 10.952.990 15.308.504 176,2% 139,8% 1,97 2,03 1,86

Totaal tomaten 62.723.595 68.726.738 78.492.759 125,1% 114,2% 38.924.093 57.953.651 54.085.983 139,0% 93,3% 0,62 0,84 0,69

 Paprika rood 10.297.142 10.664.962 9.130.913 88,7% 85,6% 10.611.896 12.138.183 12.973.773 122,3% 106,9% 1,03 1,14 1,42

 Paprika groen 7.874.699 6.271.567 8.906.437 113,1% 142,0% 7.390.666 6.427.158 10.174.090 137,7% 158,3% 0,94 1,02 1,14

 Paprika geel 3.813.412 3.304.481 2.703.901 70,9% 81,8% 4.107.086 3.492.715 4.168.047 101,5% 119,3% 1,08 1,06 1,54

 Paprika oranje 984.698 979.147 1.180.436 119,9% 120,6% 1.160.073 1.277.014 1.679.535 144,8% 131,5% 1,18 1,30 1,42

 Paprika specialties 11.449 41.812 48.793 426,2% 116,7% 81.656 215.559 259.675 318,0% 120,5% 7,13 5,16 5,32

Totaal paprika 22.969.950 21.218.557 21.834.748 95,1% 102,9% 23.269.720 23.335.071 28.983.119 124,6% 124,2% 1,01 1,10 1,33

Komkommer 13.279.641 6.979.663 7.551.775 56,9% 108,2% 2.927.878 1.890.902 2.312.583 79,0% 122,3% 0,22 0,27 0,31

Sla 14.328 34.032 0 0,0% 0,0% 1.279 5.295 0 0,0% 0,0% 0,09 0,16 0,00

Asperges 13.317 40.384 49.112 368,8% 121,6% 81.220 258.572 402.531 495,6% 155,7% 6,10 6,40 8,20

Courgettes 2.409.000 3.058.602 2.059.364 85,5% 67,3% 594.498 813.340 608.943 102,4% 74,9% 0,25 0,27 0,30

Augurken 53.630 43.835 56.795 105,9% 129,6% 76.661 54.420 60.034 78,3% 110,3% 1,43 1,24 1,06

Peren 10.836 0 17.056 157,4% 0,0% 2.709 0 4.563 168,4% 0,0% 0,25 0,00 0,27

Bloemkool 53.272 29.158 22.726 42,7% 77,9% 50.870 24.381 21.480 42,2% 88,1% 0,95 0,84 0,95

Frambozen 2.822 473 1.652 58,5% 349,3% 19.810 1.910 9.842 49,7% 515,2% 7,02 4,04 5,96

Radijzen 118.200 154.140 149.409 126,4% 96,9% 49.102 72.348 75.884 154,5% 104,9% 0,42 0,47 0,51

Brocolli 58.866 11.438 47.862 81,3% 418,4% 54.485 8.424 31.144 57,2% 369,7% 0,93 0,74 0,65

Bessen 14.401 11.871 11.078 76,9% 93,3% 99.508 98.137 129.463 130,1% 131,9% 6,91 8,27 11,69

Kiwibes 17.971 30.310 53.849 299,6% 177,7% 149.537 291.190 424.029 283,6% 145,6% 8,32 9,61 7,87

Appelen 505.698 894.195 566.510 112,0% 63,4% 88.248 223.321 145.083 164,4% 65,0% 0,17 0,25 0,26

2011 2012 2013 t.o. '11 t.o. '12

148.249.434,49 164.341.682,68 174.728.396,81 117,9% 106,3%
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Investeringen 

Materiële vaste activa  
In 2013 werd voor € 2.931.664,51 nieuwe activa aangekocht, voor € 31.871,48 
(aankoopprijs) verkocht of buiten gebruik gesteld en voor € 3.074.179,44 aan 
afschrijvingen geboekt. 

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2013 :

Groenteloods.
In 2013 werd de nieuwe groenteloods afgewerkt.  

Aardbeiloods.
De aardbeiloods werd in 2013 volledige geïsoleerd en voorzien van nieuwe koelinstallaties 
om de aardbeien aan de ideale temperatuur (+/- 5 °C) te kunnen afleveren aan de 
klanten.  

Overzicht van de investeringen :

Aardbeiloods aanpassing constructie (ophanging, koeling)  1.081.215,24  
Aardbeiloods elektriciteitswerken  161.650,74  
Aardbeiloods koelinstallatie  1.089.690,00  
Aardbeiloods iso-roldeuren 29.316,00  
totaal:   2.361.871,98  

Groenteloods afwerking:  252.824,92  
totaal:   252.824,92

Andere: 
Herstelling werfweg paprikaloods/vervangen groenstrook/boordstenen  23.086,50  
Herstelling verharding frigo/wasinstallatie  22.149,70  
Palletiseerder  64.714,33  
Etiketteermachine flowpack  31.930,00  
Ombouw hoeklattenmachine paprikasortering  44.260,00  
Vernieuwing verkoopzaal  31.070,99  
Uitbreiding naar 16 aanbodslijnen verkoop  29.342,00  
Neopost vouwmachines (Post)  9.383,00  
IPI Toshiba High labelprinters  9.220,00  
Enersys batterijen heftrucks  11.319,92  
Rollend materiaal  40.491,17  
totaal:  316.967,61    
totaal:  2.931.664,51

  
De afschrijvingen bedroegen:

Voor gebouwen en terreinen € 1.214.409,59 
Voor machines, installaties en uitrusting € 1.677.348,17 
Voor meubilair en rollend materieel € 180.374,93 
Voor overige activa. € 2.046,75  
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Financiële vaste activa 

In de loop van 2013 werden geen wijzigingen genoteerd. 
  
De samenstelling van de participaties : 

• € 12.394,68 in VMS te Sint Katelijne Waver
• € 6.250,00 in In-Co cvba te Hoogstraten
• € 25.000,00 in Fytolab te Gent
• € 34.456,74 in Kistenpool VBT cv te Sint Katelijne Waver
• € 4.200,00 in Freshcoop cvba te Leuven
• € 2.500,00 in Kenniscentrum Glastuinbouw cvba te Boortmeerbeek.   

Subsidies 

GMO

Sinds 1997 worden dankzij de Gemeenschappelijk Marktordening (GMO) voor groen-
ten en fruit nieuwe impulsen gegeven aan de sector. Dankzij financiële steun voor de 
operationele programma’s van Veiling Hoogstraten en andere erkende afzetcoöpera-
ties moet de sector beter kunnen inspelen op de uitdagingen van een meer open en 
meer concurrentiegerichte markt. Concentratie van het aanbod, kwaliteitsproductie 
en dienstverlening aan de telers zijn enkele van de sleutelwoorden. 

Op 15 februari 2014 werd bij de Vlaamse overheid het GMO-dossier, werkjaar 2013, 
ingediend. De uitvoering van dit gemeenschappelijk Lava-dossier had een waarde van 
€ 71.043.886,43; het aandeel van Veiling Hoogstraten bedroeg daarin € 13.841.356,93 
of 19,48 %. In 2013 werd het laatste jaar van het vijfjarenplan 2009-2013 uitgevoerd 
en zoals de vorige jaren werd het dossier van Hoogstraten samen met dit van CLTV 
Zundert onder de “vlag” van In-Co cvba ingediend. Het gemeenschappelijke In-
Co-dossier bedroeg € 15.974.644,45. Een deel van het dossier wordt transnationaal 
opgevoerd. 83,96 % van de ontvangen netto subsidie van onze veiling wordt ofwel 
rechtstreeks via GMO-acties ofwel onrechtstreeks via andere teruggaven, zoals de ge-
staffelde veiling procent en de coöperatieve teruggave, terug uitgekeerd aan de telers.

VLIF

In de loop van 2011 en 2012 gebeurde de realisatie van een nieuwe ontvangst- en 
verdeelruimte voor groenten (opp. 11.000 m²), inclusief laadkaaien, koelcellen, tech-
nieken en wegeniswerken voor een totaal investeringsbedrag van € 10.586.982.
In het kader van het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) werd een dossier 
ingediend van € 7.500.000 betoelaagbare uitgaven . Hierop werd - in de loop van 
2013 en na controle van de rekeningen – een betoelaging van € 1.250.000 ontvangen.
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Bijzondere 
erkenningen2

Veiling Hoogstraten streeft ernaar mogelijke negatieve effecten van haar activiteiten 
op de samenleving en het milieu te minimaliseren. Hiertoe is zij te allen tijde bereid 
in gesprek te treden met belanghebbenden teneinde het MVO denken en -handelen 
verder te verbeteren en doelstellingen te formuleren.

MVO-Charter
Veiling Hoogstraten behaalde in juni het ‘MVO-charter Provincie Antwerpen 
2012-2013’. Met dit charter geeft Veiling Hoogstraten concreet vorm aan haar 
maatschappelijke betrokkenheid en engageert ze zich om duurzaam ondernemen in 
haar strategie en werking op te nemen. Het ondertekenen van het charter houdt in 
dat een bedrijf zich engageert om proactief te werken rond een aantal thema’s van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De inspanningen werden beoordeeld 
door een onafhankelijk team van deskundigen. De kandidatuurstelling voor het 
MVO-charter leidde meteen tot het behalen van het certificaat in de periode 2012-
2013. Hiermee krijgt Veiling Hoogstraten een officiële erkenning voor haar bijzondere 
MVO-prestaties. Veiling Hoogstraten engageerde zich eveneens voor de nieuwe 
cyclus 2013-2014.

Als kers op de 
taart mocht Veiling 
Hoogstraten in juni 2013 
voor de allereerste keer 
het MVO-certificaat in 
ontvangst nemen.

1  MVO-charter

2  De Kempenaar
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Bijzondere 
erkenningen

De Kempenaar
VKW Kempen verkoos Veiling Hoogstraten in september als laureaat van ‘De Kem-
penaar 2013’. Met ‘De Kempenaar’ wil VKW Kempen een product, persoon of orga-
nisatie lauweren, die de regio Kempen op een unieke manier en op lange termijn op de 
Belgische, Europese of wereldkaart zet en die anderzijds ook bijdraagt tot de verdere 
bloei van de regio zelf. 

De onderscheiding past in de lijn van de vier waarden waarmee VKW haar leden wil 
inspireren: verantwoordelijkheid, integriteit, eerlijkheid en respect. VKW bevestigt 
hiermee ook uitdrukkelijk de inzet van Veiling Hoogstraten voor de regio. 

Voorzitter Dirk Van den Plas en  
Directeur Gaston Opdekamp
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Efficiënt beheer, investeren in  
hernieuwbare energie en energie- 
besparende maatregelen
Als gevolg van het stijgend energieverbruik en de opwarming van de aarde zijn ver-
antwoord energieverbruik en de beperking van schadelijke emissies een belangrijke 
uitdaging geworden voor bedrijven uit alle sectoren. Veiling Hoogstraten wil haar 
producten zo vers en kwaliteitsvol bij de klant krijgen en die activiteiten vragen veel 
energie. Daarom is een bewust verbruik van energie absoluut noodzakelijk binnen 
Veiling Hoogstraten. Tal van initiatieven die door Veiling Hoogstraten worden ge-
steund, staan in voor het creëren van duurzame energie of richten zich op het verlagen 
van de energie-eisen. De eerste stap bij rationeel energiegebruik is het in kaart bren-
gen van het huidig energieverbruik. Voor de gebouwen wordt het verbruik van water, 
gas en elektriciteit continu opgevolgd. 

Het elektriciteitsverbruik van Veiling Hoogstraten in 2013 is licht gedaald en het aard-
gasverbruik licht gestegen. In 2013 verbruikte Veiling Hoogstraten 6.446.714 kWh 
elektriciteit, iets minder dan in 2012. De lichte daling van het elektriciteitsverbruik 
is voornamelijk toe te wijzen aan de renovatie van de aardbeiloodsen. Het dak en 
de wanden werden sterk geïsoleerd. Voor het eerst werd CO2 als koelmiddel toege-
past. De lichte stijging van het aardgasverbruik is voornamelijk toe te wijzen een een 
stijging van het volume van de producten dat in de winter vorstvrij moet worden be-
waard. Het aardgasverbruik bij Veiling Hoogstraten is eerder beperkt (verwarming 
burelen, product vorstvrij opslaan en kistenwasserij Euro Pool System).

In de toekomst blijft Veiling Hoogstraten inzetten op energiebesparende acties, zoals 
het jaarlijks opsporen van persluchtlekken, optimaal inzetten van verlichting, sensibi-
lisering van haar medewerkers, etc. 

Energie3
1 Efficiënt	beheer,	investeren	in	 
 hernieuwbare energie en  
 energiebesparende maatregelen

2 Hernieuwbare energie 

Doelstelling 2014-2015

• Verdere focus op grootste energieverbruikers en doorvoeren van  
optimalisaties via maandelijkse rapporteringen en opvolging

• Daar waar mogelijk verbruik koppelen aan productie en uitdrukken in 
kWh/ton

• Duurzame aankopen en facilitymanagement, zoals energiezuinige  
verlichting in de aardbeiloods en het project noodverlichting 

• Sensibilisatie van werknemers
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Hernieuwbare energie 

Zonnepanelen zorgen voor groene energie

Veiling Hoogstraten werkt al jaren aan de vermindering van haar energieverbruik en 
CO2-uitstoot. De veiling gaat verantwoord om met natuurlijke energiebronnen. Sinds 
2009 voorzien 1.880 zonnepanelen op vier dakvlakken (3.500 m2) ons van 408.000 
kWh. Dat staat gelijk aan het gemiddeld jaarverbruik van 120 huishoudens en een re-
ductie van de CO2-uitstoot met 125 ton per jaar. Een belangrijk aandachtspunt bij de 
installatie van dit PV-systeem was de omvang. Wegens de beperkte opnamecapaciteit 
van het distributienet in de Noorderkempen is Veiling Hoogstraten verplicht om alle 
opgewekte elektriciteit zelf te gebruiken. De dimensionering van de installatie diende 
dus uit te gaan van het minimale verbruik. Het aandeel zonne-energie in het totale 
elektriciteitsverbruik van Veiling Hoogstraten bedraagt ongeveer 7%. Het geïnstal-
leerd vermogen bedraagt 432 kWp en bijgevoegde grafiek geeft de opbrengst van de 
laatste 5 jaren weer. 

In 2012 werd een nieuwe neerzetloods groenten gebouwd ter voorbereiding op toe-
komstige evoluties in de markt. Het dak van deze loods werd zo geconstrueerd dat het 
zonnepanelen kan dragen. Om na te gaan of de bestaande fotovoltaïsche installatie 
kan worden uitgebreid, werd een netstudie aangevraagd in 2013. Sinds een aantal ja-
ren is de verbruikte elektriciteit op de bedrijfsterreinen tevens voor 100% van groene 
oorsprong. 

Extra energiebesparende maatregelen

Ook in 2013 werden energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Eind 2012 werd de 
ambitie gesteld om vanaf het seizoen 2013 alle aardbeien uit te leveren aan een pro-
ducttemperatuur lager dan 7°C. In tegenstelling tot de verwachtingen is het globale 
elektriciteitsverbruik van Veiling Hoogstraten niet gestegen en dit dankzij de invoering 
van energiebesparende maatregelen. De aardbeiloodsen werden grondig gerenoveerd. 
In het tussenseizoen werden de desbetreffende verlading- en behandelruimten bijko-
mend geïsoleerd en geconditioneerd. Tevens werd de koelcapaciteit aangepast en werd 
voor het eerst CO2 ingezet als koelmiddel. De reacties van de kopers op deze vernieuw-
de werkwijze zijn unaniem positief, resulterend in een sterker vertrouwen in Veiling 
Hoogstraten. Bovendien werpt de bijkomende isolatie van de geconditioneerde ruim-
ten zijn vruchten af op het vlak van energieverbruik. 

In 2011 was er 51 kWh  
elektriciteit/ton 
verhandeld product nodig, 
in 2013 was dit nog maar 
48 kWh elektriciteit/
ton verhandeld product, 
een daling ondanks een 
forse uitbreiding van 
geconditioneerde zones. 
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Ook in 2014 zullen energie-
besparende maatregelen standaard 
deel uitmaken van 
de bedrijfsvoering. 

project 'laaddokken groentenloods': 
optimalisatie van de energie-
huishouding 
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Veiling Hoogstraten is al tien jaar 
overtuigd van de kansen die regenwater 
biedt. 
Water is een belangrijk natuurelement, zonder water kunnen we niet leven. Ook Veiling 
Hoogstraten gaat met de grootste zorg om met water en probeert haar medewerkers 
op een correcte manier hierover te sensibiliseren.

Veiling Hoogstraten verbruikt hoofdzakelijk water bij het koelen van product. 
Daarnaast is er het huishoudelijk waterverbruik, zoals de reiniging van gebouwen 
en het sanitair gebruik. De types water die verbruikt worden zijn leidingwater 
en hemelwater. Veiling Hoogstraten is al tien jaar overtuigd van de kansen die 
regenwater biedt. Waarom gratis water laten wegsijpelen in de riolering als je het ook 
kunt gebruiken? Binnen haar terreinen en gebouwen beschikt Veiling Hoogstraten 
over een ruime opslagcapaciteit voor hemelwater. 

Bij de bouw van een nieuwe neerzetloods voor groenten in 2012 werd een waterbuffer 

Rationeel
watergebruik4

Opvang hemelwater met 
een capaciteit van  
4 miljoen liter water

1 Rationeel watergebruik



Op tien jaar tijd is het 
leidingwaterverbruik 
van Veiling Hoogstraten 
met meer dan de helft 
gedaald, voornamelijk door 
de opvang van hemelwater. 

Verbruik leidingwater (Pidpa) 
2000 t/m 2013 ( in m3 )

Aandeel hemelwater -  
leidingwater

De totale opvangcapaciteit van hemelwater binnen Veiling Hoogstraten bedraagt 4 
miljoen liter. In 2011 was de verhouding tussen het verbruik van leiding- en hemelwater 
bij Veiling Hoogstraten ongeveer 50 - 50. Twee jaar later is het aandeel hemelwater 
echter toegenomen tot bijna 70%.
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Doelstelling 2014-2015

• het aandeel hemelwater in het totale waterverbruik van  
Veiling Hoogstraten doen stijgen tot 75%.

• medewerkers sensibiliseren

• onderzoek naar en gebruik van duurzame facility  
(spaarknoppen, spaarzame hogedrukreinigers …) 
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Veiling Hoogstraten

gerealiseerd met een capaciteit van 2 miljoen liter water om regenwater aan te wenden 
bij het koel- en conditioneringsproces. Daarnaast heeft Veiling Hoogstraten in 2012 
technische verbeteringen doorgevoerd aan het watercircuit. De installatie van een 
leiding van 500 meter heeft ervoor gezorgd dat alle condensors nu op regenwater 
kunnen functioneren. 

In 2013 werd 4.712 m³ leidingwater verbruikt en 9.470 m³ hemelwater. Om de evolutie 
van het waterverbruik over diverse jaren te kunnen maken, werd het verbruik van 
leidingwater in verhouding geplaatst t.o.v. het volume verhandeld product. In 2000 
werd 0,230 liter leidingwater per ton verhandeld product verbruikt, in 2013 was dit nog 
maar 0,035 liter. Op tien jaar tijd is het leidingwaterverbruik van Veiling Hoogstraten 
met meer dan de helft gedaald, voornamelijk door de opvang van hemelwater, terwijl 
het volume verhandeld product significant gestegen is.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het verbruik van leidingwater van 2000 
tot en met 2013. 
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Doorgedreven afvalscheiding
Veiling Hoogstraten stippelde een gestructureerd en verantwoord afvalbeleid uit. 
Daartoe beschikt de veiling over een afgesloten privaat containerpark. Alle afvalstro-
men worden door gespecialiseerde bedrijven opgehaald en, waar mogelijk, gerecy-
cleerd. 

Voor ons is dat de basis van duurzaamheid en respect voor het milieu. We waken 
erover om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te recycleren. 
Dat gaat uiteraard gepaard met de nodige interne communicatie en sensibilisering. 
Afvalbeheer is bij ons een zaak van elke werknemer. De belangrijkste afvalstromen bij 
Veiling Hoogstraten zijn GFT, papier en karton, en restafval. 
Volgende afvalstromen worden gescheiden verzameld en opgehaald:

• Papier en karton
• Restafval
• GFT
• Plastic
• PMD
• Metaal
• Organische fractie
• Batterijen en accu’s
• Hout
• Glas
• Klein gevaarlijk afval
• Olie
• Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Afvalbeheer5
6 belangrijkste afvalstromen 
Veiling Hoogstraten 2013

GFT Oude 
metalen

Restafval Papier en 
karton

Plastic Hout

5,60 %1,60 %80 % 0 %0,70 %12 %

1 Doorgedreven afvalscheiding

2 Verpakkingsmaterialen

3 Geen onnodig papierverbruik
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Restafval in vergelijking met volume verhandeld product (2010 tem 2013)

Het volume restafval per 
kilo verhandeld product 
blijft constant de laatste 
jaren. In 2011, 2012 en 2013  
ontstond steeds 0,7 gram  
restafval per kilo 
verhandeld product. 

Doelstelling

is om het restafval te doen dalen met 20% tegen 2020. Dit zal bereikt worden door 
verschillende acties waaronder het beter scheiden van het rest-, groen- en PMD 
afval en een blijvende sensibilisering van de medewerkers. 
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De totale hoeveelheid afval is toegenomen van 1.019.770 kg in 2012 naar 1.772.545 
kg in 2013. De stijging is voornamelijk te verklaren door een verdubbeling van het 
GFT-afval. 2013 was geen goed jaar voor tomaten en dus werden productoverschotten 
gevaloriseerd als diervoeder, bemesting en energiebron. In 2011 lag de totale 
hoeveelheid afval op 3.711.038 kg. Dit hoge cijfer kan grotendeels verklaard worden 
door de uitbraak van de EHEC-crisis in 2011 waarbij grote hoeveelheden goed 
product onverkoopbaar werden. 

Verpakkingsmaterialen
Verpakkingen zijn onmisbaar om onze voedingsmiddelen te bewaren, veilig te ver-
voeren en te verkopen in aangepaste porties. Veiling Hoogstraten levert de nodige 
verpakkingen aan volgens de wensen van de klant. Het verpakken zelf gebeurt op de 
productiebedrijven of op de veiling. Functioneel zorgt de verpakking voor een vlotte 
logistiek en de noodzakelijke traceerbaarheid. Daarnaast staan verpakkingen borg 
voor het kwaliteitsbehoud van de verse producten in het handelskanaal. Bovendien 
wordt verspilling voorkomen door porties aan te bieden die aangepast zijn aan de ge-
zinssamenstelling van de consument. De milieu-impact van een weggegooid product 
is 3 tot 100 keer groter dan de milieu-impact van de verpakking. Tenslotte wordt de 
verpakking gebruikt om de consument te informeren over de samenstelling en de her-
komst van het product en tal van andere aspecten. 
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Acties 2014 - 2015: 

• Milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen
• Lichtere verpakkingen
• Focus op besparende verpakkingstypes

Bedrijfsmatige verpakkingen 
volgens type op de buitenlandse 
markt (Veiling Hoogstraten)  

Bedrijfsmatige verpakkingen 
volgens type op de Belgische 
markt (Veiling Hoogstraten)

eenmalige
verpakkingen

herbruikbare
verpakkingen

29%71%

eenmalige
verpakkingen

herbruikbare
verpakkingen

69%31%

Dat neemt niet weg dat de veiling veel aandacht besteed aan afvalpreventie. De hoe-
veelheid materiaal wordt zoveel als mogelijk beperkt en de voorkeur wordt gegeven 
aan herbruikbare verpakkingen en materialen die gerecycleerd kunnen worden. Vei-
ling Hoogstraten neemt deel aan een driejaarlijks sectoraal afvalpreventieplan dat 
wordt opgesteld door het VBT. Het plan 2013-2016 geeft inzicht in het belang van 
verpakkingen voor de afzetcoöperaties en de uitgevoerde en geplande inspanningen 
om hier rationeel mee om te gaan en in de mate van het mogelijke verpakkingsafval 
te voorkomen. Het sectoraal plan wordt gecoördineerd door het VBT en is in oktober 
2013 ingediend bij de Interregionale Verpakkingscommissie. 
Bedrijfsmatige verpakkingen worden opgedeeld in transport- en handelsverpakkin-
gen en komen niet bij de uiteindelijke consument terecht. Herbruikbare verpakkingen 
worden standaard gebruikt in een open pool systeem, zoals meermalige kunststof-
kisten en meermalige pallets. Huishoudelijke verpakkingen komen uiteindelijk bij de 
consument terecht. Standaard wordt hiervoor gebruik gemaakt van éénmalige ver-
pakkingen, vooral onder invloed van marktorganisatie en commerciële elementen. 
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Geen onnodig papierverbruik
Een belangrijk aspect in het verminderen van het papierverbruik is de sensibilisering 
van onze medewerkers, dit doen we o.a. door recto-verso printen te stimuleren. Daar-
naast maakt Veiling Hoogstraten handig gebruik van elektronische communicatie-
systemen om het papiergebruik binnen de veiling te beperken; InfoWeb als communi-
catieplatform naar telers en kopers, elektronische mailings en het gebruik van iPads 
tijdens vergaderingen. Bovendien kiest Veiling Hoogstraten bewust voor papier van 
duurzaam geproduceerd hout. 

Om de evolutie van het papierverbruik te meten, werd het aantal vellen papier per 
VTE per dag berekend. Het verbruik van het jaar 2012 bedroeg 16 vellen/dag/VTE. 
Dit is een schatting op basis van aankopen. In 2013 is het verbruik gedaald tot 14 vel-
len/dag/VTE. De gegevens zijn gebaseerd op leveringsbonnen. Vanaf 2014 zullen de 
leveringen en stocks effectief geteld worden. 

Doelstelling 2014-2015: 

het papierverbruik met 5% verminderen in 2014 t.o.v. 2013 met het project  
digitalisering 

Acties

• introductie digitale facturatie 
• introductie elektronische maaltijdcheques
• recto-verso afprinten en kopiëren
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Bij de aan- en afvoer van producten heeft Veiling Hoogstraten aandacht voor een 
vlotte mobiliteit. Er wordt rekening gehouden met tal van factoren om de overlast in 
de omgeving en op de terreinen van Veiling Hoogstraten zoveel mogelijk te beper-
ken. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan spreiding van aanvoertijden, voorverkoop 
van volle wagens en signalisatie op het bedrijventerrein zelf. Bovendien kunnen 
klanten nagenoeg elk moment van de dag – en nacht – via beveiligde toegangssyste-
men de laadkades bereiken en de gekochte producten afhalen. 

Een groener heftruckpark =  
100% elektrisch
Veiling Hoogstraten kiest resoluut voor elektrische heftrucks voor haar intern trans-
port. Het voordeel van het gebruik van een elektrische heftruck is dat er geen scha-
delijke stoffen worden uitgestoten waardoor de luchtkwaliteit verbetert, voor zowel 
medewerkers als klanten. Elektrische trucks veroorzaken eveneens minder geluids-
hinder.

Duurzame  
mobiliteit6
Veiling Hoogstraten werkt eraan

1 Elektrische heftrucks

2 Meer	fietsverkeer

3 Videoconferencing

Acties 2014 - 2015: 

• herinrichting van de laadkaaien in verband met geluidsoverlast bij de buren
• nachtverlading optimaliseren en uitbreiden
• het systeem van voorverkoop volle wagens uitbreiden
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Meer fietsende =  
minder zieke personeelsleden 
Voor het woon-werkverkeer promoot Veiling Hoogstraten alternatieven voor het 
autoverkeer of het voorkomen van autoverplaatsingen. Met een fietsvergoeding van 
20 cent/gereden km wil Veiling Hoogstraten waardering tonen voor het duurzaam 
mobiliteitsgedrag van haar medewerkers. Iedereen die minstens twee derde van het 
jaar met de fiets gaat werken, heeft recht op deze vergoeding. Voor hen staan ook 
douches, kleedkamers en een overdekte fietsenstalling ter beschikking. Bovendien 
heeft Veiling Hoogstraten 15 fietsen ter beschikking voor verplaatsingen op haar 
eigen terreinen.
Toch merken we dat we hier nog een grotere inspanning zullen moeten leveren. Er 
komen nog veel medewerkers met de eigen wagen werken. 

Doelstelling 2014 - 2015: 

• promotiewagen vervangen door een meer ecologische wagen: elektrisch,  
hybride, aardgas … 

• elke medewerker is verplicht om zijn bandenspanning na te kijken
• met het project eco-driving medewerkers zuiniger laten rijden

Videoconferencing =  
de sleutel tot groener vergaderen
In 2011 nam Veiling Hoogstraten, in samenwerking met het VBT (Verbond van 
Belgische Tuinbouwcoöperaties) en de collega-coöperaties een video/teleconferentie 
systeem in gebruik.
Videoconferenties maken gebruik van audio- en videotelecommunicatie om mensen 
van verschillende locaties bij elkaar te brengen voor een bijeenkomst. Dit kan een 
eenvoudige bespreking zijn tussen twee personen in verschillende kantoren (point-
to-point) of locaties (multi-point) met meerdere personen in grote ruimten op diverse 
locaties (multi-point). Videoconferentie kan tevens worden gebruikt voor de uitwis-
seling van documenten. Deze moderne vergadertechniek is één van de meest effec-
tieve manieren om niet alleen kosten en tijd te besparen, maar ook om een echte en 
substantiële bijdrage aan het milieu te leveren. De besparing op vergaderkilometers 
leidt direct en aanwijsbaar tot een verlaging van de CO2 uitstoot.
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In de groente- en fruitsector is de  
aanwezigheid van een performante  
en aangepaste koelinfrastructuur  
onontbeerlijk. 

Productkoeling is absoluut noodzakelijk, maar tevens een kostelijke aangelegenheid. 
Bij Veiling Hoogstraten maakt koeling bijna 70% van de energiekosten uit, zo blijkt uit 
een eerder uitgevoerde energiescan van Electrabel.

Nadat de producten gekeurd zijn, moeten ze voor een korte periode op de veiling 
verblijven. Ze worden opgeslagen op plaatsen waar een optimale temperatuur en re-
latieve vochtigheid heerst. Vruchtgroenten (tomaat, komkommer en paprika) worden 
voorgekoeld bij een temperatuur van 11°C. Aardbeien worden bewaard bij 100% re-
latieve vochtigheid en 1,5°C. Het product blijft kortstondig, maximum twee dagen 
(tijdens het weekend), in de koelcel. 

De volledige koelinfrastructuur van Veiling Hoogstraten wordt gestuurd en overwaakt 
vanuit 5 machinekamers die vanuit een centraal beheerssysteem gestuurd worden. 
Een automatische doormelding van afwijkingen en storingen en de aanwezigheid van 
een noodstroomvoorziening met een vermogen van 600 kVA garandeert de continuï-
teit van de werking. 

Bewaring aardbeiplanten 
Naast productkoeling besteedt Veiling Hoogstraten de grootste zorg aan de centra-
le bewaring van aardbeiplanten. Hiertoe beschikt de veiling over 24 koelcellen van 
diverse afmetingen om aardbeiplanten in te bewaren (-1°C). De bewaaruitrusting is 
zeer modern, computergestuurd en via de computer gecontroleerd vanop afstand. Op 
die manier kan de veiling de beste garanties bieden voor een hoogwaardige bewaring 
van aardbeiplanten. Het centraal bewaren van aardbeiplanten is een soort service 
aan onze producenten. Ze hoeven niet te investeren in dure koelinstallaties en kunnen 
vertrouwen op een uitgebreide controle.

Aangepaste 
koeling7

1 In de groente- en fruitsector is de  
 aanwezigheid van een performante  
 en aangepaste koelinfrastructuur  
 onontbeerlijk. 

2 Bewaring aardbeiplanten
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Responsibly Fresh
Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) introduceerde begin 
februari 2012 zijn duurzaamheidslabel Responsibly Fresh voor de Belgische sector 
van verse groenten en fruit. Veiling Hoogstraten stond samen met de andere 
Belgische producentencoöperaties aan de wieg van dit nieuwe kwaliteitslabel. 
Producten van Veiling Hoogstraten dragen het keurmerk Responsibly Fresh. Dit 
keurmerk voor duurzaamheid staat voor verantwoorde verse groenten en vers fruit. 
Alleen producenten en coöperaties die aantoonbaar inspanningen leveren op diverse 
duurzaamheidsaspecten en -criteria, mogen het keurmerk voeren. Om het label 
Responsibly Fresh te behalen, moeten producenten en de coöperaties voldoen aan 
erkende kwaliteitssystemen en daarbovenop aan specifieke voorwaarden inzake 
duurzaamheid. Belangrijk is dat ook de parameter tijd wordt opgenomen. Het collectieve 
duurzaamheidskeurmerk bundelt immers de individuele vooruitgangsrapporten en 
weerspiegelt zo de evolutie van de inspanningen van de sector. In een vierjarenplan 
zijn concrete maatregelen neergeschreven om de groente- en fruitsector in de toekomst 
blijvend te verduurzamen. De telers kiezen bewust voor lage impact, biodiversiteit, 
nabijheid en voedingsspaarzaamheid. 
Hieronder enkele voorbeelden:

•  Energieverbruik beperken door o.a. energieschermen, WKK’s  
(warmtekrachtkoppeling), zonnepanelen, houtverbranding etc.

•  Waterverbruik beperken door o.a. opvang van hemelwater, drainopvang 
en druppelsystemen

•  Afvalgebruik beperken door o.a. slechte kwaliteit product af te voeren naar  
biogasinstallaties, substraat van organische oorsprong te gebruiken en eindeteel-
tresten (substraat en gewas) te verwerken

•  Toepassen geïntegreerde gewasbescherming.  
Dit is een gewasbeschermingsmethode waarbij ziekten en plagen voorkomen en/
of onderdrukt worden met zo min mogelijk schade voor mens, milieu en nuttige 
organismen. Geïntegreerde gewasbescherming combineert het gebruik van 
biologische, mechanische en chemische bestrijdingsmethoden en bestaat uit drie 
stappen: preventie, waarnemen en ingrijpen.

•  Inzet van hommels en bijen
•  Biologische gewasbeschermingsmiddelen/bestrijders
•  Verbeteren arbeidsomstandigheden voor medewerkers
•  Voorzien in opleidingen voor personeel

Elk product dat het keurmerk draagt, is afkomstig van telers die rendabel willen wer-
ken met respect voor mens en milieu. Zo kan iedereen genieten van topkwaliteit en 
transparantie: vandaag, morgen en in de toekomst. www.responsibly-fresh.com

Minder impact,  
meer toekomst8

1 Responsibly Fresh

2 Biodiversiteit
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WKK zorgt voor optimaal energierendement 

Warmtekrachtkoppeling – afgekort WKK of co-generatie – is een techniek 
waarbij energiebronnen zoals aardgas, biogas of vloeibare brandstoffen 
door verbranding in een motor worden omgezet in diverse componenten: 
elektrische energie, warmte en CO2 (verbrandingsgassen). De laatste jaren 
schakelden tal van glastuinbouwbedrijven over op deze vorm van duurzaam 
energiegebruik. Bijna 15% van onze telers beschikt momenteel over een 
WKK. De toepassing van deze technologie op glastuinbouwbedrijven zorgt 
voor een optimale nuttige aanwending van de energetische inhoud van deze 
warmtebronnen. De opgewekte elektrische energie gaat op het distributie-
netwerk en verder naar de particuliere verbruiker van elektriciteit.

Biodiversiteit

Veiling Hoogstraten kiest bewust voor biodiversiteit en plaatst een bijenhotel

Het bijenhotel op de terreinen van Veiling Hoogstraten is speciaal gemaakt voor wil-
de bijen. Deze bijen hebben het moeilijk vanwege het verdwijnen van plekjes in het 
landschap waar zij hun nestjes kunnen maken. Rond het bijenhotel zijn inheemse 
nectarplanten aangeplant op de volledige berm. Wilde bijen hebben voldoende nectar 
in de buurt nodig om te kunnen nestelen en te overleven. 

Het bijenhotel is het ideale nest voor solitaire bijen, nuttige beestjes die bovendien niet 
prikken. Wilde bijen zorgen voor de bestuiving van heel wat bloemen en gewassen en 
zijn zo erg belangrijk voor onze voedselproductie. Als er minder bijen zijn, kunnen ze 
minder gewassen bestuiven en is er op termijn minder voedsel. We hebben er dus alle 
baat bij om de bij te reden voor het te laat is. Het bijenhotel biedt een mooie oplossing.
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Voor Veiling Hoogstraten zijn mensen de drijvende krachten in de onderneming. Zij 
sturen de onderneming en haar groeiplannen mee aan. Medewerkers kunnen op een 
informele en/of formele manier, bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen ideeën aan-
reiken, bedenkingen maken en opportuniteiten voorstellen. Belangrijke speerpunten 
in het personeelsbeleid zijn het terugdringen van verzuim, investeren in opleiding en 
ontwikkeling van medewerkers en het creëren van een cultuur waarin iedereen zich 
thuis voelt. Daarnaast richt Veiling Hoogstraten zich ook op toekomstige medewerkers. 

Personeelsbestand
Bij Veiling Hoogstraten werkten op 31 december 2013 in totaal 74 medewerkers met 
verschillende culturen, diverse leeftijden en zeer uiteenlopende functies in vast dienst-
verband. 75% van hen is man (55), 25% vrouw (19). Inherent aan de groente- en fruit- 
sector is dat er relatief weinig vrouwen werkzaam zijn. Toch streeft Veiling Hoogstraten 
naar een divers personeelsbestand waardoor zij een afspiegeling is van de samenleving. 
Jonge en ervaren medewerkers vormen een mooie mix. Samen met haar telers hebben 
de medewerkers een brede expertise op het gebied van groenten en fruit. Deze kennis 
heeft betrekking op de teelt, het product, de consument en de logistiek. Deze brede 
kennis en de diversiteit van het medewerkersbestand maken het bedrijf een interes-
sante werkgever. In 2013 mocht Veiling Hoogstraten 4 nieuwe mensen verwelkomen. 

Onze
mensen9

1 Personeelsbestand

2 Personeelsverloop

3 Ziekte en ongevallen

4 Zorg voor personeel

5 Terugdringen fysieke belasting

6 Sociale dialoog

7 Menselijke ontwikkeling  
 en opleiding op het werk

Asia Wierzbicka Ilkay Kart Johnny Gommers Werner Goos
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De meeste medewerkers (86%) werken fulltime; volgens CAO-bepalingen zijn dat 
alle werknemers met een contract van 38 uur. 10 medewerkers zijn parttime in dienst 
(14%), met contracten die variëren tussen 19 en 32 uur. De verdeling tussen arbeiders 
en bedienden blijft doorheen de jaren redelijk constant. Ongeveer 53% van de mede-
werkers heeft het statuut van arbeider. Het aantal VTE (voltijds equivalent) is de meest 
objectieve parameter om de evolutie van het personeelsbestand op te volgen en het 
groeipotentieel te meten. Alleen is Veiling Hoogstraten meer dan een verzameling van 
VTE’s. De werkdruk binnen een afzetcoöperatie is sterk afhankelijk van de aanvoer 
van producten en dus van de tijd van het jaar. Daarom wordt het team, wanneer nodig, 
uitgebreid met interimkrachten en jobstudenten. Zo kan flexibel gewerkt worden om 
de dienstverlening perfect af te stemmen op de noden van producenten en afnemers. 

Verhouding man/vrouw (2013)     

Verhouding voltijds/deeltijds 
(2013)    

Van de 74 werknemers ressorteert 
53% onder Paritair Comité (PC) 
119 en 47% onder PC 218.

Vergelijking personeel arbeiders/
bedienden 2011, 2012, 2013

Verhouding arbeiders/bedienden 
(2013)

Leeftijdsgroepen (2013)
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Personeelsverloop
In 2013 hebben een aantal werknemers Veiling Hoogstraten verlaten. De redenen 
waren divers: van het aangaan van een nieuwe uitdaging in een ander bedrijf, tot het 
bereiken van de pensioenleeftijd. Veiling Hoogstraten nam afscheid van twee mede-
werkers en kende dus een laag verloop in 2013.  

Veiling Hoogstraten is een bedrijf met een sociaal imago en een cultuur waarin res-
pect, integriteit en vrijheid diep zijn geworteld. We streven ernaar om mensen de 
ruimte te geven om te groeien en te ontwikkelen, en om hun ideeën en ambities vorm 
te geven. Dit betekent ook dat mensen relatief snel een grote verantwoordelijkheid 
dragen en dat van hen wordt verwacht dat zij zelfbewust en proactief handelen en 
communiceren. Het managementteam stuurt alle medewerkers, maar van iedereen 
wordt verwacht om mee te denken. Door alert te blijven bij de handelingen van elke 
dag én door oog te hebben voor mogelijke vernieuwingen maakt Veiling Hoogstraten 
haar naam waar als kwaliteitsvolle en innovatieve onderneming. 

Diversiteit op de werkvloer

Sinds enkele jaren kiest Veiling Hoogstraten resoluut voor een diversiteitsbeleid. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt in ras en leeftijd . Al onze medewerkers moeten hun 
kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties kunnen benutten. Verschillen wor-
den omarmd. Zo kunnen ze elke dag tonen wat ze in hun mars hebben. En kansen-
groepen verdienen bij Veiling Hoogstraten ook kansen.

Ziekte en ongevallen
Productief personeel met een goede gezondheid is essentieel voor het constante succes 
van een onderneming. Veiling Hoogstraten investeert daarom in haar medewerkers 
en heeft oog voor een gezonde en veilige werkplek. Ziekte en ongevallen zijn helaas 
ook factoren waarmee de veiling wordt geconfronteerd. De verzuimcijfers voor de 
laatste drie jaar werden in kaart gebracht. In 2013 bedroeg het verzuimpercentage 
3,11%, een stijging t.o.v. 2012. Dit percentage is gebaseerd op kort verzuim, lang ver-
zuim (meer dan 152 uren aaneengesloten afwezigheid) werd niet mee opgenomen in 
de berekening. 

Veiling Hoogstraten besteedt veel aandacht aan preventie van ongevallen en beschikt 
over een interne preventiedienst, die ondersteund wordt door een erkende preventie-
dienst voor de medische opvolging van onze medewerkers en de psychosociale begelei-
ding. Niettemin zijn ongevallen niet altijd uit te sluiten. In 2013 hebben 2 arbeidsonge-
vallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid plaatsgevonden op de werkvloer.  

Vergelijking personeel arbeiders/
bedienden 2011, 2012, 2013

Totaal aantal medewerkers uit dienst 2011 2012 2013
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Bij de meting van de ernstgraad zien we een dalende trend, wat wil zeggen dat het 
aantal dagen werkverlet per ongeval vermindert. Om het belang en de evolutie van de 
arbeidsongevallen te kunnen meten en vergelijken wordt echter gebruik gemaakt van 
twee indicatoren: de frequentiegraad en de ernstgraad. Niet het aantal werknemers, 
wel het totaal aantal gewerkte uren (blootstelling aan het risico) wordt hierbij gehan-
teerd. 

2011 2012 2013

Ziekteverzuimpercentage 3,40% 2,30% 3,11%

Aantal arbeidsongevallen  
met ongeschiktheid 2 2 2

Aantal verloren kalenderdagen 1 13 2

Aantal gepresteerde uren 107.323 115.705 123.104

Frequentiegraad 18,64 17,29 16,25

Ernstgraad 0,009318 0,112355 0,016246

We streven jaarlijks naar 
een vermindering t.o.v. het 
totale verzuimpercentage 
van het vorige jaar. In 2014 
wordt gestreefd naar een 
verzuimpercentage van 3%.

Zorg voor personeel
Het welzijn van de medewerkers bij Veiling Hoogstraten staat centraal, zowel op de 
werkvloer als daarnaast. Het dagelijks engagement van het personeel is immers cruciaal 
voor het succes van de onderneming. Eind 2013 voerde IDEWE in opdracht van Veiling 
Hoogstraten een psychosociale risicoanalyse uit. 25% van de vaste medewerkers werd 
hierbij betrokken. Een representatieve groep (leeftijd, anciënniteit, geslacht …) werd 
via individuele gesprekken en groepsgesprekken bevraagd over diverse thema’s binnen 
Veiling Hoogstraten. Uit de resultaten blijkt dat het personeel graag werkt bij Veiling 
Hoogstraten en dat er een aangename sfeer heerst onderling. Alhoewel de meeste dus 
tevreden zijn over hun werk bij Veiling Hoogstraten, kwamen er ook verbeterpunten 
naar boven: duidelijke communicatie en overleg over de verschillende niveaus, bijsturen 
van het beleid omtrent aansturing/coaching en nood aan het duidelijk formuleren van 
verwachtingen. 

Veiling Hoogstraten wil daarom alle medewerkers de nodige ondersteuning geven 
voor de uitvoering van hun taken en voor hun verdere ontplooiing. Hierbij wil Veiling 
Hoogstraten ook voldoende oor hebben voor de bekommernissen van de medewerkers 
en daar geplande acties rond nemen.
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Waar we voor zorgen? 
"	Gestructureerd overleg binnen Veiling Hoogstraten

•  Dagelijks bestuur (wekelijks)
• Managementoverleg (wekelijks)
• Raad van Bestuur (maandelijks)
• Syndicaal overleg CPBW – sociale dialoog (maandelijks)
• Teamvergaderingen per afdeling (maandelijks)
• Jaarlijks: 2 infomomenten met alle personeelsleden over strategische  

doelstellingen en procedures
• Werknemersbetrokkenheid: verschillende sociale activiteiten
• Jaarlijks: functioneringsgesprekken 

"	Oog voor de gezondheid van medewerkers 
•  Veiligheidsplan + uitvoeren psychosociale risicoanalyse
• Elektrische heftrucks, ophoogmachines en stapelaars
• Ergonomische stoelen 
• Medische keuring
• ...

Terugdringen fysieke belasting
Via preventieve en corrigerende maatregelen streeft Veiling Hoogstraten continu naar 
het bewaken en verbeteren van de ergonomie. Hierbij wordt aandacht besteed aan 
het beperken van risico’s bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden: elektrische 
heftrucks, aangepaste stoelen, stapelaars etc. Het ophogen van pallets bijvoorbeeld 
was enkele jaren geleden een belastende activiteit. Nu wordt deze taak uitgevoerd door 
een ophoogmachine waardoor er geen belasting meer is voor de medewerkers. Tevens 
wordt bij de aankoop van nieuwe machines, heftrucks en andere materialen extra 
aandacht besteed aan de veiligheid en het beperken van de fysieke belasting.

Doelstelling 2014 - 2015: 

Een actieplan uitwerken met verbeterpunten die voortkomen
uit de psychosociale risicoanalyse.
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Sociale dialoog
Daarnaast gaat heel wat aandacht naar het welzijn en de veiligheid van de medewer-
kers. Veiling Hoogstraten voert op maandelijkse basis formeel overleg met het Comité 
voor Preventie en Bescherming op de Werkplek. 

Tijdens deze bijeenkomsten leveren medewerkers inspraak over het beleid. Zij kunnen 
daar van gedachten wisselen, verschillende ideeën hebben, maar samen zoeken naar 
een oplossing voor problemen. Zo kan Veiling Hoogstraten groeien naar een betere 
omgeving, een aangenamere werkplek, waar men niet ziek wordt, waar men veilig is, 
maar waar het ook plezant werken is. 

Medewerkersbetrokkenheid 2011 2012 2013

Percentage van het totale  
personeelsbestand dat in het 
CPBW-overleg bijwoont

8,6% 9,6% 10,8%

Na de renovatie van de 
aardbeiloodsen begin 2013 
werd een koudepremie 
ingevoerd voor alle 
medewerkers die werken 
in de desbetreffende 
loodsen. 
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Menselijke ontwikkeling en opleiding
Als bedrijf is het belangrijk om te blijven investeren in medewerkers. Binnen Veiling 
Hoogstraten krijgen medewerkers de kans een ruim aanbod aan opleidingen te volgen. 
Opleidingsbehoeften worden bepaald via diverse kanalen, zoals:

• Per functie is een competentieprofiel bepaald. Aansluitend kunnen opleidingsbe-
hoeften worden ingevuld. 

• Bij evaluatie- en functioneringsgesprekken is er aandacht voor de noodzaak aan of 
interesse voor bijkomende opleidingen.

• Individuele opleidingsplannen kunnen verder worden verfijnd op vraag van mede-
werkers.

Het beleid van de onderneming is erop gericht zelfstudie van haar medewerkers zoveel 
mogelijk te stimuleren. Uitgangspunt daarbij is, dat de studie in eerste instantie gericht 
wordt op het vakgebied dat aansluit bij het werkterrein waarop de medewerker in de 
onderneming werkzaam is. Dergelijke opleidingen worden vrijwel altijd goedgekeurd. 
Daarnaast hecht Veiling Hoogstraten belang aan de algemene ontwikkeling van haar 
medewerkers. Zelfs als de opleiding niet helemaal relevant is, maar de medewerker 
hem toch graag volgt, biedt Veiling Hoogstraten hierbij vaak ondersteuning. 

In 2013 werden in totaal 1.852 uren opleiding gevolgd door eigen medewerkers. Dit 
betrof 1.384 uren voor de mannelijke medewerkers en 468 uren voor de vrouwelij-
ke medewerkers. Het verschil in opleidingsuren tussen mannen en vrouwen kan ver-
klaard worden doordat het personeelsbestand voor 75% uit mannen bestaat. 
Veiling Hoogstraten investeerde € 101.240,30 in opleidingen voor haar medewerkers 
in 2013. De werkelijke opleidingskost bedroeg € 1.368 per medewerker in 2013. Om de 
gemiddelde opleidingskost per medewerker te berekenen, werden volgende gegevens 
meegeteld:

• de kosten van de interne instructeur (netto jaarloon)
• de kosten van de externe opleidingsverstrekkers 

Doelstelling 2014 - 2015: 

• Introductie functioneringsgesprekken voor alle arbeiders
• Aantal opleidingsuren per medewerker doen stijgen met 3%

Het is belangrijk de 
capaciteiten van mensen 
te benutten, mensen met 
de juiste capaciteiten 
moeten in de juiste 
functies worden ingezet.
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Maatschappelijke betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid gaat over de activiteiten of investeringen van een 
bedrijf in de (lokale) samenleving waarin zij opereert, ten behoeve van specifieke doel-
groepen of maatschappelijke doelen. Veiling Hoogstraten heeft ook een verantwoor-
delijkheid buiten haar muren. De buren, de omgeving en de hele regio zijn voor de 
veiling even belangrijk als haar werknemers. 

“De 11e editie van de mooiste jogging van de NoorderKempen zit er 
weer op. Door jullie inzet, hulp of sponsoring is de Landlopersjogging 
weer een fantastisch sportevenement geworden in Wortel.” 

 Namens de Landlopersjogging, Benny Goetschalckx   

Sociaal
engagement10

1 Maatschappelijke betrokkenheid

2 Ons engagement?
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Het goede doel

Ook in 2013 werd de opbrengst van de verkoop van de eerste aardbeien integraal afgestaan aan een goed doel. Door 
inbreng van de veiling, in naam van de aardbeitelers, werd de opbrengst verdubbeld en mocht de Vlaamse Alzhei-
merliga vzw, een patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen 
met dementie, een cheque van € 8.000 in ontvangst nemen. Het geld wordt gebruikt om mantelzorgers bij te staan en 
voor de organisatie van ontmoetings- en studiedagen. 

Ons engagement?
• In de omgeving van Hoogstraten en omstreken worden verse producten gepromoot 

door middel van productsponsoring. 

• Infrastructuur ter beschikking stellen van de gemeenschap: het project ‘Groenten 
& Bloemen’ kan elk jaar rekenen op de loodsen van de veiling. Daarnaast worden 
er bijvoorbeeld ook musicals en andere lokale evenementen georganiseerd in de 
veilinghallen.

• Sociale verantwoordelijkheid: elk jaar gaat de opbrengst bij de start van een 
nieuw seizoen naar een goed doel, bv. Kom op tegen kanker, Haïti Lavi, Vlaamse 
Alzheimerliga …

• Deelname aan Zuiddag: een uniek project waarbij 10.000 geëngageerde jongeren 
tussen 15 en 25 jaar voor één dag meewerken op een bedrijf waardoor het loon dat 
ze verdienen, gestort wordt voor een project in het Zuiden. Het geeft jongeren de 
mogelijkheid om te proeven van de werksfeer en tegelijkertijd op een actieve manier 
aan ontwikkelingssamenwerking te doen. www.zuiddag.be 

• Aandacht voor educatie: tijdens verschillende bedrijfs- en schoolbezoeken toont de 
veiling waar haar producten vandaan komen.

• Veiling Hoogstraten verwelkomt graag stagiairs op de werkvloer. Zij worden be-
geleid in kennisverwerving en vaardigheden, maar nog belangrijker is de kennis- 
making met de groente- en fruitsector. 
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Om zo verantwoord en duurzaam mogelijk te handelen, gaat Veiling Hoogstraten de 
dialoog aan met medewerkers, telers en klanten. Een kritische blik van sectororga-
nisaties, maatschappelijke instellingen, overheidsorganen, banken en onderwijsinstel-
lingen zorgt ervoor dat Veiling Hoogstraten rekening houdt met de wensen van haar 
omgeving. 

De voornaamste stakeholders van Veiling Hoogstraten zijn die partijen die een be-
langrijke rol spelen in de versketen, die invloed hebben op de producten en handelswij-
ze van Veiling Hoogstraten. Het betreft zowel interne als externe stakeholders waar-
mee op regelmatige basis gecommuniceerd wordt op verschillende manieren, zowel 
formeel als informeel. De dialoog wordt ad-hoc en op gestructureerde basis gevoerd. 

Veiling Hoogstraten maakt dan ook veel werk van het opbouwen van een goede relatie 
met al haar stakeholders:

• Veiling Hoogstraten onderhoudt een actieve dialoog met haar medewerkers via 
interne communicatiemiddelen, personeelsbijeenkomsten, de personeelsvereniging 
en opleidingsdagen. Verdere is er de vertegenwoordiging van de medewerkers in 
het CPBW.

• Met telers in binnen- en buitenland gaat Veiling Hoogstraten het gesprek aan over 
stappen die kunnen gezet worden in het verduurzamen van de teelt, in de ontwik-
keling van gezonde en smaakvolle producten en in het realiseren van een efficiënte, 
duurzame keten. Responsibly Fresh vormt daarbij de leidraad. 

• Gesprekken met klanten over belangrijke onderwerpen als track & trace, transpa-
rantie, de herkomst van het product, voedselveiligheid, responsibly fresh, duurzame 
verpakkingen en duurzame logistiek. Medewerkers van Veiling Hoogstraten heb-
ben dagelijks contact met klanten.  

• Op vlak van innovatie werkt Veiling Hoogstraten nauw samen met proefcentra en 
onderwijsinstellingen 

Onze 
stakeholders11
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telers /
aandeel-
houders

vakbond

concurrenten

interim-
krachten

Raad van 
Bestuur

management

verzekeringen

De maatschappelijke onderwerpen die leveranciers, klanten en toeleveranciers belang-
rijk vinden, worden bovendien toegelicht in dit duurzaamheidsrapport. Stakeholders 
selecteerden over het algemeen thema’s die raken aan onze operationele werkzaam-
heden. Dit betreft bijvoorbeeld veilig werken, klantentevredenheid, productkwaliteit 
en transparantie.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen én blijven investeren in de 
toekomst: voor Veiling Hoogstraten zijn dit belangrijke en blijvende basisvoorwaar-
den die niet zonder elkaar kunnen. De realisatie hiervan ligt in handen van de vele 
medewerkers en partners, die evenwaardige bouwstenen zijn voor het bedrijf. Met 
onze stakeholders communiceert Veiling Hoogstraten op verschillende manieren, 
onder meer via het jaarverslag, lokale dialoog, overleg met het Stadsbestuur Hoog-
straten, buurtoverleg, vergaderingen, interne en externe communicatiekanalen en via 
diverse mediakanalen. 
 



50
2013 Duurzaamheidsrapport
Veiling Hoogstraten

Volgens GRI

Bij het voorbereiden en opstellen van dit duurzaamheids-
rapport hielden we de GRI-richtlijnen in de hand. De 
indicatoren zijn gekozen op basis van het belang voor Veiling 
Hoogstraten en haar stakeholders. Bedrijven kunnen deze 
indicatoren gebruiken als een startpunt om hun werking te 
veranderen en te verduurzamen en dit meteen te monitoren 
en erover te communiceren. De uitgebreide GRI-tabel G4 
met de indicatoren is terug te vinden achteraan dit rapport. 

Verslagperiode

Dit verslag beschrijft de activiteiten en resultaten die Veiling 
Hoogstraten realiseerde in het fiscaal en kalenderjaar 2013.

Datum van het meest recente 
verslag

In 2012 werd het eerste duurzaamheidsrapport van Veiling 
Hoogstraten gepubliceerd. Hierbij  gingen we het engagement 
aan om jaarlijks te rapporteren en verantwoording af te 
leggen over onze werking, onze MVO-activiteiten en de 
achterliggende beweegredenen en drijfveren. Sinds dit jaar 
hebben wij ervoor gekozen om onze jaarlijkse rapportering te 
baseren op de standaarden van Global Reporting Initiative 
(GRI). 

Verslaggevingscyclus

De verslaggevingscyclus wordt vastgelegd op een jaarlijkse 
frequentie en is rapporterend over een kalenderjaar. 

Over 
dit 

rapport

Locatie van het hoofdkantoor  

van de organisatie

Veiling Hoogstraten cvba
Loenhoutseweg 59
2320 Hoogstraten 
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VEILING HOOGSTRATEN
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Kwaliteit Logistiek Commercieel Administratie/

ICT
Human 

Resources
Marketing &  

Communicatie

De inhoud van dit verslag

In dit verslag gaan we verder op de weg die ingeslagen is met 
het vorige verslag, maar dan gebaseerd op de systematiek van 
GRI. Dat neemt niet weg dat wij ons ervan bewust zijn dat 
er nog ruimte is voor verdere verbetering, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de onderbouwing van onze materialiteit en de 
daarbij behorende stakeholdersdialoog. 

In 2011 werd vanuit het management een eerste aanzet gegeven 
om systematisch acties uit te werken rond maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Wij kozen voor de systematiek 
van het MVO charter. Zo beogen wij op een gestructureerde 
wijze werk te maken van de realisatie van maatschappelijke en 
ecologische doelstellingen. De tuinbouwsector is voortdurend 
in beweging, niet in het minst op vlak van duurzaamheid. 
Veiling Hoogstraten beschouwt het als haar plicht om 
hierin een voortrekkersrol te spelen. Jaarlijks worden nieuwe 
actiepunten gedefinieerd. Onze stakeholders en telers 
kunnen dus rekenen op blijvende inspanningen omtrent 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Door de economische, ecologische en sociale impact van onze 
activiteiten in kaart te brengen en in dialoog te treden met 
onze verschillende stakeholders, werden de materiële aspecten 
voor de veiling bepaald. Bij de selectie werd vooral gekeken 
welke onderwerpen het meest aansluiten bij de kernwaarden 
en kernprocessen van Veiling Hoogstraten. In de verschillende 

hoofdstukken besteden wij hier uitgebreid aandacht aan. Dit 
verslag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
wijze waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen. Hierbij richten wij ons vooral op onze belangrijkste 
zakelijke, bestuurlijke en maatschappelijke stakeholders. 
Voor het bepalen van alle betrokken belanghebbenden 
(stakeholders) maakt Veiling Hoogstraten gebruik van een 
stakeholdersanalyse gebaseerd op de IQNet SR-10 systematiek. 
Bekijk onze stakeholders op pagina 48-49. De toepassing van 
deze systematiek is verder ingebed in onze totaalvisie omtrent 
MVO en directie-overleg en maakt onderdeel uit van de 
werking van de Veiling Hoogstraten MVO-stuurgroep. Het 
is tevens binnen deze operationele MVO-stuurgroep dat de 
relevantiebepaling geschiedt met betrekking tot onderwerpen 
en prioritering. Deze duurzaamheidsverslaggeving vindt 
verder borging via goedkeuringsbeslissing van de directie en 
de raad van bestuur. 

Afbakening van het verslag

Dit eerste rapport volgens de GRI-richtlijnen is een nulme-
ting. Waar mogelijk zijn ook gegevens van 2010-2011-2012 
opgenomen om evoluties duidelijk te maken. In dit rapport 
wordt de MVO aanpak van Veiling Hoogstraten als coöpe-
ratie besproken. Volgende departementen maken deel uit van 
de structuur van Veiling Hoogstraten en bakenen het duur-
zaamheidsverslag af:
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Materialiteitsmatrix Veiling Hoogstraten

laag hoog

essentieel zijn om de doelen van Veiling Hoogstraten te 
bereiken en onze impact op de samenleving te beheren, 
hebben wij een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Materiële 
aspecten weerspiegelen de economische, milieu- en sociale 
effecten van een organisatie, of hebben een grote invloed 
op de beoordelingen en beslissingen van stakeholders. Als 
eerste stap in de beoordeling van materiële aspecten hebben 
wij de kernprocessen van Veiling Hoogstraten opgesomd. 
Wij hebben onze stakeholders gevraagd om de mogelijke 
effecten van niet-financiële onderwerpen op henzelf en de 
maatschappij te identificeren en te prioriteren. Er werd hen 
ook gevraagd om onderwerpen aan te dragen en te beoordelen 
die oorspronkelijk of helemaal niet waren opgenomen in onze 
materialiteitsanalyse. Er zijn geen aspecten toegevoegd. 

Bekendmaken van rapport

Het publiceren van een transparant duurzaamheidsverslag 
past binnen onze strategische doelstelling om alle stakeholders 
bij onze werking te betrekken. We willen de stakeholders op 
regelmatige wijze op de hoogte houden van onze belangrijkste 
doelstellingen en resultaten op sociaal, economisch en 
ecologisch vlak. 

We hebben dit duurzaamheidsrapport in een beperkte oplage 
laten drukken. Onze belangrijkste stakeholders krijgen deze  
gedrukte versie, de pdf-versie is via onze website te down-
loaden.

Dit rapport bevat geen gegevens over de producenten/aandeel-
houders. Prestaties en gegevens op het gebied van duurzaam-
heid op de productiebedrijven zijn niet accuraat voorhanden 
en kunnen dus ook niet worden weergegeven. Veiling Hoogs-
traten sensibiliseert haar leden via Responsibly Fresh wel om 
duurzamer te werken. 

Rapporteringsproces

Veiling Hoogstraten heeft geen overkoepelend informatiesys-
teem dat alle ontwikkelingen op vlak van duurzaamheid op-
volgt en registreert. Toch bevat het duurzaamheidsrapport 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Verschillende afde-
lingen hebben informatie voor dit verslag aangeleverd. Ieder 
hoofdstuk heeft zijn eigen interne hoofdstukmanager, die ver-
antwoordelijk is voor de inhoud. Getuigenissen van klanten, 
medewerkers en andere stakeholders vervolledigen de cijfers in 
dit rapport. De verslagteksten werden ter controle voorgelegd 
aan de redactieraad, de hoofdstukmanagers en de directie. Na 
publicatie van het verslag wordt het gehele proces geëvalueerd. 

Materiële aspecten

Dit rapport behandelt de aspecten die voor Veiling Hoogstraten 
het meest relevant zijn in het kader van duurzame ontwikkeling, 
materiële aspecten genoemd in de GRI-richtlijnen. Om 
een verslag op te stellen dat gericht is op onderwerpen die 

Gezondheid en veiligheid 
Opleiding en onderwijs
Economische prestaties
Kwaliteitszorg en voedselveiligheid
Klantentevredenheid
Responsibly Fresh
Relatie teler/veiling – veil. /klant
Productverantwoordelijkheid

Energie
Waterverbruik
Werkgelegenheid

   

Indirecte economische prestaties

Gelijke verloning man en vrouw

Kinderarbeid

Gedwongen en verplichte arbeid

Naleving milieuwetgeving

Diversiteit en kansen

Mobiliteit

Papierverbruik

Emissies

Transport

Klachtenbeheer kwaliteit  

Aankoopbeleid   

Afval en materialen

Sociaal engagement

Verhouding tussen werkgever 

en werknemer  

Marketing & communicatie

Marktaanwezigheid
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GRI G4.0 INHOUDSOPGAVE
In deze tabel zijn de criteria uit de G4-richtlijnen van het Global Reporting 
Initiative opgenomen. Per richtlijn is aangegeven in welke mate deze in het 
duurzaamheidsrapport van Veiling Hoogstraten aan bod komt en op welke locatie 
deze terug te vinden is. Verwijzingen naar het verslag gebeuren aan de hand van de 
inhoudsopgave.  

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel

OMSCHRIJVING RAPPORTERINGSNIVEAU PAGINA

STRATEGIE EN ANALYSE

G4-1
Een verklaring van de gedelegeerd bestuurder over de relevantie van 

duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie
Voorwoord 5

ORGANISATIEPROFIEL

G4-2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en kansen Bedrijfsprofiel 10

G4-3 Naam van de organisatie Bedrijfsprofiel 8

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten Bedrijfsprofiel 14

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Over dit rapport 50

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is Bedrijfsprofiel 8

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Bedrijfsprofiel 8

G4-8
Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klan-
ten/begunstigden

Bedrijfsprofiel 15

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie Over dit rapport 50

G4-10 Verdere informatie over werknemers: type contract, geslacht Onze medewerkers 39

G4-11 Percentage van werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt Onze mensen 40

G4-12 Beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is Bedrijfsprofiel 11

G4-13
Eventuele significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft de om-
vang, structuur of eigendom van de organisatie of keten.

Kernmomenten 2013 6

G4-14 Beschrijving toepassing ‘voorzorgsprincipe’ Bedrijfsprofiel 10

G4-15 Overzicht van labels of charters die de organisatie heeft
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen

13 
&24

VERSLAGPARAMETERS

G4-16 Overzicht van organisaties, initiatieven of platformen waar de organisatie lid van is Samenwerkingsverbanden 17

G4-17 Toepassingsgebied van het verslag Over dit rapport 50
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G4-18 Beschrijving tot stand komen van rapport Over dit rapport 50

G4-19
Overzicht van materiële duurzaamheidsthema’s die vastgesteld zijn tijdens het bepa-
len van de inhoud van het verslag. 

Veiling Hoogstraten heeft in 2013 
een materialiteitsanalyse uitge-
voerd. Hiertoe zijn sleutelfiguren 
binnen de organisatie gevraagd om 
thema's te rangschikken op relevan-
tie en invloed voor de stakeholders 
van Veiling Hoogstraten en de orga-
nisatie zelf. De uitkomsten van deze 
hebben als basis gediend voor het 
proces ter bepaling van de inhoud 
van het rapport en de selectie van 
materiële onderwerpen conform de 
G4 rapportage standaard. 

52

G4-20 Overzicht materiële duurzaamheidsthema’s die intern gelden Materialiteitsmatrix 52

G4-21 Overzicht van materiële duurzaamheidsthema’s die extern gelden Materialiteitsmatrix 52

G4-22
Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte infor-
matie

n.v.t.

G4-23
Significante veranderingen ten opzichte van eerdere rapportageperiodes met betrek-
king tot de scope en reikwijdte van aspecten

n.v.t. (1e keer rapport volgens GRI)

G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie Stakeholders 48

G4-25
Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die betrokken worden bij 
de organisatie

Over dit rapport 51

G4-26
Aanpak voor de inzet van stakeholders, waaronder de frequentie van de inzet per type 
en groep stakeholders en een indicatie van of er stakeholders zijn betrokken in het 
kader van de voorbereiding van het verslag 

Over dit rapport 51

G4-27
Belangrijkste opmerkingen en verwachtingen van stakeholders en hoe de organisatie 
hierop heeft gereageerd, onder andere in de rapportages

Over dit rapport 51

G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Over dit rapport 50

G4-29 Datum van het meest recente verslag Over dit rapport 50

G4-30 Rapportagecyclus (bijvoorbeeld jaarlijks, twee keer per jaar) Over dit rapport 50

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan Colofon 58

G4-32 Niveau van rapport en verwijzing naar externe verificatie
Core niveau + geen externe verifi-
catie

G4-33 Beleid rond externe verificatie
Er werd geen externe verificatie 
uitgevoerd

G4-34 Beschrijving van de bestuursstructuur van de organisatie
Democratische besluitvorming 
binnen een afzetcoöperatie

G4-56 Beschrijving van de waarden, (gedrags)normen en principes van de organisatie Principes van deugdelijk bestuur 10
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INDICATOR OMSCHRIJVING RAPPORTERINGS-NIVEAU PAGINA

ECONOMISCHE PRESTATIES

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd Bedrijfsprofiel + financieel rapport 18

EC4 Significante financiële steun van een overheid Bedrijfsprofiel 23

EC8 Significante indirecte economische impacten, incl. de draagkracht van de impact Bedrijfsprofiel 10

EC2, EC3, EC5, EC6, EC7, EC9 niet

MILIEUPRESTATIES

ENERGIE

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume
Afvalbeheer 
Gedeeltelijk

30

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen

Veiling Hoogstraten produceert 
geen fysieke producten en maakt 
derhalve geen gebruik van mate-
rialen uit externe bronnen, wel 
verpakkingsmateriaal.

32

EN3 Energieverbruik binnen de organisatie Energie 26

EN6 Verminderen energieverbruik Energie 27

EN7 Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten Energie 27

WATER

EN8 Totale wateronttrekking per bron Water 29

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycleerd en herbruikt water Water 29

BIODIVERSITEIT

EN12
Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op 
de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversi-
teitswaarde buiten beschermde gebieden

Minder impact, meer toekomst 38

AFVAL

EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Afvalbeheer 30

EN24 Totaal aantal en volume van significante lozingen Afvalbeheer 30

NALEVING

EN29
Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sanc-
ties wegens het niet naleven van milieuwetgeving

Geen

EN30
Significante milieu impact van getransporteerde goederen en andere goederen en 
materialen voor de werking van de organisatie en verplaatsing personeel

Mobiliteit  
Gedeeltelijk

34

EN4, EN5, EN9, EN11, EN 13–EN22, EN 25-EN28, EN31-EN34 Niet

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL II: Prestatie-indicatoren
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SOCIAAL: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK

WERKGELEGENHEID

LA1
Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio per 
geslacht + personeelsverloop per regio, geslacht en arbeidsovereenkomst

Onze mensen 39

LA3
Percentage dat weer aan het werk is en retentie na ouderschapsverlof  
per geslacht

100%

VERHOUDING TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER

LA5
Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele 
gezamenlijke ondernemingsraden en CPBW

Sociale dialoog 44

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

LA6
Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerela-
teerde sterfgevallen per regio

Onze mensen  
Gedeeltelijk

41

LA7
Medewerkers met een hoge incidentie van of een hoog risico op werkgerelateer-
de ziektes 

Geen beroepsziektes bekend

LA8
Onderwerpen omtrent gezondheid en veiligheid die in formele overeenkomsten 
met de vakbond vastgelegd werden

Sociale dialoog 44

OPLEIDING EN ONDERWIJS

LA9
Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, 
onderverdeeld naar werknemerscategorie en geslacht

Onze mensen 45

DIVERSITEIT EN KANSEN

LA12

Samenstelling van de bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per 
categorie naar geslacht, leeftijdsgroep, behoren tot bepaalde maatschappelijke 
minderheid  
Diversiteit: geslacht, leeftijdsgroep (-30, 30-50, 50+), minderheden …

Onze mensen
Gedeeltelijk

41

LA13
Verhouding tussen basissalarissen en vergoedingen vrouwen tov mannen per 
medewerkerscategorie

Basissalaris = gelijk, loon afhanke-
lijk van de functie

LA2, LA4, LA10, LA11, LA14-LA16 Niet
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MENSENRECHTEN

HR3 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen 0

HR1, HR2, HR4-HR 12 Niet

MAATSCHAPPIJ

SO1
Percentage van werkzaamheden waarbij lokaal engagement geïmplementeerd 
werd en percentage ontwikkelingsprogramma’s

Sociaal engagement 46

SO2
Werkzaamheden die een belangrijke actuele en negatieve impact hebben op de 
lokale gemeenschap

Duurzame mobiliteit 
Voorverkoop volle wagens 

34

SO11
Aantal klachten over de impact op de samenleving gearchiveerd en opgelost door 
formele klachtenmechanismen

Klantentevredenheid 16

SO3-SO10 Niet

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

PR1
Percentage belangrijk product en diensten voor dewelke gezondheids- en veilig-
heidsimpacten worden beoordeeld voor verbetering

Kwaliteitszorg 12

PR2

Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor ge-
zondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het 
percentage van belangrijke product- en diensten categorieën die aan dergelijke 
procedures onderhevig zijn

Kwaliteitszorg 12

PR3
Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door 
procedures

Kwaliteitszorg 12

PR5
Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onder-
zoeken naar klanttevredenheid 

Klantentevredenheid 16

PR7
Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met 
betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en spon-
soring

Voedingsclaims: in 2013 werden 
alle communicatiedragers 
onderworpen aan een controle wat 
betreft voedingsclaims, ze werden 
allemaal aangepast volgens de wet 

PR8
Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het 
kwijtraken van klantgegevens

Niet, tot op heden geen klachten

PR9
Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en 
regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten 

Geen 

PR4-PR6 Niet
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Lijst met afkortingen
• MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
• LAVA: Logistieke en Administratieve Veilingassociatie: de overkoepelende organisatie 
  van de 4 belangrijkste groente- en fruitveilingen van België
• GlobalGap: GlobalGap staat voor de eisen die in mondiaal verband aan land- en tuinbouwbedrijven  

worden gesteld i.v.m. voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.
• IKKB: Integraal Keten Kwaliteit Beheersysteem: één systeem van voedselveiligheid, kwaliteitscontrole en  

traceerbaarheid doorheen de ganse plantaardige keten.
• IFS: International Food Standard 
• ACS: Gids Autocontrole: de gids bevat alle eisen en aanbevelingen mbt voedselveiligheid en kwaliteit.
• QS: Qualität und Sicherheit
• PV-systeem: fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen)
• kWh: kilowattuur
• kWp: kilowattpiek
• kVA: Kilovoltampère
• CPBW: Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek
• VBT: Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties 
• PAC: Product Adviescommissie 
• RV: Relatieve Vochtigheid
• GCMS: Gaschromatografie (multi-residu methode)
• LCMS: Vloeistofchromatografie (multi-residu methode)
• KDT: Kenniscentrum voor Duurzame Tuinbouw
• VTEC: Verocytotoxine-producerende E.coli - bacterie
• VTE: Voltijds Equivalent 
• TV: Telervergadering

Veiling Hoogstraten zal ook in 2014 verdergaan in haar streven naar 
een duurzame bedrijfsvoering. Zo werd er opnieuw ingetekend voor een 

nieuwe cyclus van het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 
charter. Andere domeinen hierin zijn rationeel watergebruik (opvang en 

hergebruik regenwater, …), inzet restwarmte, recuperatie van afval en een 
personeelsbeleid met speciale aandacht voor kansengroepen. 

Samen met telers, afnemers en leveranciers blijft Veiling Hoogstraten 
werken aan het verduurzamen van de keten van groenten en fruit. 

Redactie
Gaston Opdekamp
Michel Adriaensen
Jan Engelen
Hans Vanderhallen
Bart Van Olmen
Leen Matthé

Verantwoordelijke uitgever
Gaston Opdekamp
Kerkpad 2, 2323 Hoogstraten-Wortel

Contact
Lezers van dit verslag zijn van harte welkom om 
hun reactie op dit verslag met ons te delen via 
gaston.opdekamp@in-co.be (+32 3 340 02 11). 



Wij zetten ons in voor de toekomst van onze planeet. Deze 
uitgave is gedrukt op Munken Lynx 120 g/m² (cover 300 g/m²), 
vervaardigd uit 100% recyclede FSC gecertificeerde vezels en 
bedrukt met 100% plantaardige inkt. Dit papier is FSC gecerti-
ficeerd, met papierpulp die afkomstig is uit duurzaam beheerde 
bossen.
 

EU Ecolabel: FR/011/003
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