Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties
VBT
stelt voor

Responsibly Fresh: een jaar later

Begin februari 2012 onthulde het VBT zijn duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh voor de groente- en
fruitsector. Een initiatief dat breed gedragen wordt door 4.500 telers en zes producentencoöperaties. De
verduurzaming van de sector is de resultante van hun complementaire en gecombineerde inspanningen op
vlak van profit, people en planet. Dit streven naar echte duurzaamheid werd reeds erkend door
GlobalG.A.P. – ‘the international standard for safe and sustainable agriculture’ – bij de uitreiking van de
GlobalG.A.P. Award aan Responsibly Fresh in november 2012.
Een scherp engagement
Het gebruik van en de communicatie rond Responsibly Fresh zijn onderworpen aan strikte voorwaarden.
Zo moeten producenten en hun coöperaties aantoonbaar inspanningen leveren op diverse duurzaamheidsaspecten en -criteria en vooruitgang willen boeken inzake welvaart (profit), welzijn (people) en milieu
(planet). De individuele telers moeten beschikken over een certificaat van een kwaliteitssysteem. De
coöperaties moeten een collectief duurzaamheidsdossier opstellen voor de aangesloten telers. De
individuele coöperaties moeten deelnemen aan een charter duurzaam ondernemen. Van bij de aanvang
werden deze voorwaarden en eisen onderschreven door zes coöperaties en werd hen bijgevolg het gebruik
van het keurmerk toegestaan. Zij combineren het met hun eigen productmerken.
Een duidelijke focus
Responsibly Fresh concentreert zich op vier cruciale thema’s voor de groente- en fruitsector, waaronder tal
van aspecten en maatregelen ressorteren. Lage impact betekent zuinig omgaan met productiemiddelen en
het toepassen van principes van geïntegreerde teelt. Ter bevordering van de biodiversiteit kiest de sector
voor een gevarieerde teelt en ondersteunt hij wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe rassen en
teelttechnieken. De coöperatieve en geïntegreerde structuur van de sector zorgt voor nabijheid van telers
en producentencoöperaties tot de markt. Doordachte bewaartechnieken, klantgerichte porties en het continu
inspelen op de marktvraag werken voedingsspaarzaamheid in de hand. De inspanningen die binnen deze
vier thema’s geleverd worden, maken de groente- en fruitsector en zijn producten stelselmatig socialer,
gevarieerder, gezonder, kwalitatiever, betrouwbaarder, schoner, transparanter, zuiniger en voordeliger.
Negen voordelen voor alle betrokken stakeholders.
Doelgerichte progressie
Voor de zomer van 2012 hebben de deelnemende producentencoöperaties een collectief duurzaamheidsdossier ingediend voor hun aangesloten telers. Dit dossier weerspiegelt de situatie op einde 2011 van alle
duurzaamheidsinspanningen die nu reeds geleverd worden. Het geldt als nulmeting en zal op regelmatige
tijdstippen geactualiseerd worden zodat de progressie inzake verduurzaming kan opgevolgd worden.
Daarnaast hebben de individuele producentencoöperaties een charter duurzaam ondernemen onderschreven, dat aangeboden wordt door hun respectievelijke provincies of het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA). Zo’n charter is erop gericht duurzaamheidsthema’s op te nemen in de bredere bedrijfsvoering. Omdat het
jaarlijks moet hernieuwd worden, is progressie inzake duurzaamheid ook hier
ingebouwd.
Aantoonbare resultaten
Concrete duurzaamheidsinspanningen die geleverd worden door individuele telers en producentencoöperaties zijn teelt- en bedrijfsgebonden.
Uit de nulmeting bij telers blijkt dat inzake lage impact telers overschakelen op energiearmere teelten of
specifieke energiebesparende technieken toepassen. Zowel de bemesting als de gewasbescherming
gebeuren op basis van professionele adviezen. En specifiek voor deze laatste is geïntegreerde gewasbescherming nagenoeg standaard. Biodiversiteit wordt in stand gehouden doordat telers ecologische
maatregelen nemen, ten gunste van nuttige organismen – zoals het onderhouden van hout- en slootkanten

of het voorzien van overwinteringsplaatsen. De nabijheid tussen stakeholders blijkt onder meer uit het feit
dat telers extra werk maken van de verbetering van arbeidsomstandigheden. Voedingsspaarzaamheid
wordt ondermeer bewerkstelligd door dagvers product meteen van het bedrijf naar de coöperatie te voeren
voor onmiddellijke verkoop of aangepaste bewaring, in functie van het producttype: een voordeel van een
korte keten.
Concrete actiepunten die de producentencoöperaties nu al implementeren zijn inzake behoorlijk
bestuur het incorporeren van duurzaamheid in hun beleidsverklaringen en het opstellen van specifieke
groene charters voor de onderneming. Efficiënt omgaan met productiemiddelen vertaalt zich in het
optimaliseren van energie- en waterverbruik, het inzetten van hernieuwbare energiebronnen en de eigen
productie van groene stroom. Risicobeheerssystemen omvatten procedures om de gevolgen van
calamiteiten op mens en milieu te beperken, aan kwaliteitsbeheersing te doen en de voedselveiligheid te
garanderen. In de dagdagelijkse bedrijfsactiviteiten worden aankoopbeleid en onderzoek en ontwikkeling
verduurzaamd. Door de zorgvuldige inplanting van Ultra Low Oxygen koelcomplexen wordt omgevingshinder beperkt. De complexe logistiek van het veilingwezen vereist beperking van de verkeersimpact en
streven naar veilige en duurzame mobiliteit. Met open en transparante communicatie worden interne en
externe stakeholders gesensibiliseerd voor de duurzaamheidsgedachte. Arbeidsomstandigheden worden
met het oog op mensvriendelijk ondernemen concreet verbeterd door het inzetten van aangepaste
uitrusting en werkkledij. Door de tewerkstelling van kansengroepen en de gratis bedeling van verse groenten
en fruit aan minderbedeelden maken de producentencoöperaties hun maatschappelijk engagement hard.
Het spreekt voor zich dat nog andere maatregelen vandaag al van toepassing zijn en dat op al deze facetten
nog progressie mogelijk is. Dat is precies wat Responsibly Fresh beoogt.
Onafhankelijke controle
Bij de betrokken telers heeft iedereen minstens één certificaat van een kwaliteitssysteem. De overgrote
meerderheid is in het bezit van een GlobalG.A.P. certificaat, ruim de helft heeft een IKKB certificaat en het
kwaliteitssysteem Geïntegreerde Teelt Pitfruit is standaard bij de telers van appelen en peren. Deze
certificaten worden bekomen na controle bij de telers op regelmatige tijdstippen door onafhankelijke
externe certificeringsinstellingen. Het charter duurzaam ondernemen, dat de individuele producentencoöperaties moeten bekomen bij hun provincie of VOKA, wordt ook pas verleend na externe evaluatie en
audit.
Engagement, focus, progressie, resultaten en controle zijn de vijf onlosmakelijke principes die Responsibly
Fresh kenmerken en de verdere verduurzaming van de groente- en fruitsector bewerkstelligen.

Op vandaag zijn de deelnemende producentencoöperaties:

Meer informatie: www.responsibly-fresh.com
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Het VBT vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als internationaal vlak, de belangen van de
Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit. Het werkt daar waar nodig samen met
andere organisaties, federaties of betrokken stakeholders. Tevens biedt het VBT haar leden een platform
aan voor overleg en uitwisseling. Verder verstrekt het VBT sectorrelevante informatie aan haar leden en
kan het in welbepaalde domeinen optreden als dienstverlener.
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