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Voorwoord

Eerste kennismaking met de nieuwe voorzitter.

Op 6 april werd ik verkozen tot nieuwe voorzitter van Ingro.
Daarmee volg ik Joseph Cardoen op die deze taak van bij
de opstart van Ingro op zich heeft genomen. Een woord
van dank is hier zeker op zijn plaats voor de afgelopen 12
jaar waarin hij met veel enthousiasme en toewijding deze
taak op zich heeft genomen.

maak ik deel uit van de bestuursploeg van de plaatselijke
Sint-Elooisgilde. Sinds een aantal jaren geven wij onder de
noemer “zorgboerderij” kansen aan kwetsbare mensen uit
onze samenleving. Zij beleven rekening houdend met hun
mogelijkheden en beperkingen het reilen en zeilen op ons
landbouwbedrijf.

Nu draaien we een bladzijde om en is het aan mij om me
voor te stellen. Ik ben Bart Verhelle (47), woonachtig in
Pittem. Ik ben gehuwd met Marleen Dendoncker (45) en
heb 3 kinderen: Heleen (21) studeert tandheelkunde, Aline
(19) studeert pharmacie en Lukas (15) studeert industriële
wetenschappen.
Ik baat samen met mijn vrouw een gemengd landbouwbedrijf uit dat bestaat uit een gesloten varkenshouderij en
akkerbouw met het accent op bloemkool en prei. Daarnaast komen ook nog aardappelen, spinazie, bonen en
maïs in het teeltplan voor. Spinazie, bonen en bloemkolen
worden geleverd aan D’arta en Ardo. Prei wordt afgezet
op de REO-veiling.
Mijn job als landbouwer combineer ik
met een stuk sociaal engagement.
Sinds 2006 zetel ik in de gemeenteraad van Pittem. Daarnaast
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Bovendien zijn er uitdagingen in onze maatschappij
waar wij als landbouwsector op een positieve manier
kunnen inspelen. Ik pleit er ook voor dat we verder
de mogelijkheid hebben om onze bedrijven op een
economisch verantwoorde manier uit te baten. Dit
is iets wat we moeten kunnen garanderen naar de
volgende generatie telers.
De industriegroenteteelt in Vlaanderen is een niet
onbelangrijk onderdeel van onze landbouw- en
voedingsindustrie. De bloei van deze sector hebben
we enerzijds te danken aan de dynamiek en het ondernemerschap van onze industriegroentebedrijven
maar ook aan de inzet en noeste arbeid van onze telers. De sector is een lange ketting, de zwakste schakel is meestal de teler. Ons doel is om die zwakke
schakel te versterken, alleen op die manier kan de
gehele ketting sterker worden.
Bart Verhelle, voorzitter
Aline, Lukas, Marleen, Bart en Heleen
Via deze weg willen we nog een woord van dank richten
aan de afscheidnemende voorzitter, Joseph Cardoen, en
stilstaan bij wat hij de voorbije 12 jaar voor Ingro heeft
betekend.
Ik voel me verantwoordelijk voor de goede werking van Ingro. Dit lijkt een grote opgave maar gelukkig sta ik er niet
alleen voor. Ik kan terugvallen op een sterke bestuursploeg
waarvan ik de volle steun kan genieten. Het zijn allemaal
mensen die nauw verbonden zijn met sector. Anderzijds
beschikken we over een sterk team zijnde Hilde, Nathalie,
Jasmine en Marlies die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben binnen het uitgebreid pakket waar Ingro voor staat. Idealisme en verbondenheid met de sector
drijft mij om te zoeken naar kansen om het steeds beter
te doen.
Het professionalisme van onze sector is de laatste jaren
sterk toegenomen. Dit gaat gepaard met steeds grotere
investeringen, hogere kosten, meer risico en hogere verwachtingen op het vlak van kwaliteit en voedselveiligheid.
Ik vind dat we als industriegroenteteler anno 2017 respect
verdienen. Dit respect kan in de eerste plaats komen van
onze afnemers. We leven in een wereld die snel evolueert
en waar het eisenpakket jaar na jaar groter wordt, maar
daar moet een vergoeding tegenover staan waaruit we motivatie kunnen putten.
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Er werd bij de start van Ingro een voorzitter gezocht die
neutraliteit uitstraalde en vertrouwen had om deze niet
te onderschatten verantwoordelijkheid te dragen. Joseph had al deze eigenschappen en bouwde samen met
de raad van bestuur aan de groei van Ingro. Het is mede
dankzij zijn inzet dat Ingro op vandaag zo ver staat.
Joseph was altijd bereid om naar iedereen te luisteren.
Zowel het team van Ingro, de telers als de afnemers
konden altijd bij hem terecht, hij heeft zich altijd
ingespannen om een goeie
verstandhouding te creëren tussen alle partijen.
Mede dankzij hem ligt er
een goede basis voor de
toekomst waar de nieuwe
voorzitter en de raad van
bestuur verder kunnen op
bouwen.

Foto Joke Couvreur

Voorstelling raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit 12
A-vennoten die zijn verkozen door de
algemene vergadering en 6 B-vennoten die worden voorgedragen door de
3 oprichtende partners van Ingro zijnde ABS, Boerenbond en REO-veiling.
Per partner zijn er 2 bestuursleden.
De A-bestuurders zijn telkens verkozen voor een termijn van 6 jaar.
Op de algemene jaarvergadering van
6 april 2017 werden volgende A-bestuurders na verkiezing herbenoemd
voor een termijn van 6 jaar: Becue
Annick, Geysens Geert, Haghedooren Johnny, Vanwildemeersch Rik
en Verhelle Bart. Op dezelfde algemene jaarvergadering werden twee
A-vennoten voor de eerste maal verkozen: Martens Dirk en Viaene Rik.
De raad van bestuur verkoos de nieuwe voorzitter evenals de ondervoorzitters.

Op de foto staan 11 van de 12 A-Vennoten.
Johnny Haghedooren staat niet op de foto.
Vooraan van links naar rechts: Deleu Peter, Neyens Rony, Verhelle Bart,
Vanwildemeersch Rik, Geysens Geert
Achteraan van links naar rechts:
Voorzitter
Verhelle Bart
Martens Dirk,
Vanneste Johan
Viaene Rik, Vanneste Johan,
Vanwildemeersch
Vergauwe Bonny,
Ondervoorzitters
Rik
Vrommant Geert, Becue Annick
Metsu Danny
A-Bestuurders

gemeente

Becue Annick

Vladslo

Deleu Peter

Staden

Geysens Geert

Hooglede

Haghedooren Johnny

Vlamertinge

Martens Dirk

Meulebeke

Neyens Rony

Aartrijke

Vanneste Johan

Hooglede

Vanwildemeersch Rik

Hooglede

Vergauwe Bonny

Westrozebeke

Verhelle Bart

Pittem

Viaene Rik

Torhout

Vrommant Geert

Pittem

B-Bestuurders

ABS

Vandecasteele Evelyne
Metsu Danny

Boerenbond Delbeke Stefanie
Jolling Leen
REO-veiling Demaré Rita
Demyttenaere Paul
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Besteding GMO-middelen in 2016
In 2016 werd door onze telers voor ongeveer 4.100.000
euro GMO facturen ingediend.
Nooit eerder werden er zoveel GMO facturen ingediend
(in 2015 was dit 3.250.000 euro en in 2014 3.000.000
euro).
In 2016 heeft 45 % van de telers hun GMO budget volledig benut of overschreden. Dit kon voor een groot deel opgevuld worden met het onbenutte budget van de andere
telers. Van 12 telers moest er een deel subsidie geweigerd
worden (telers die het meest over hun budget gegaan waren).
De telers die niet hun volledig GMO budget benut hadden
in 2016 komen in aanmerking voor een kwaliteitstoeslag.
Deze wordt in de loop van 2017 uitbetaald. 394 telers zullen deze toeslag ontvangen.

Wat is kwaliteitstoeslag 2017?
- geweigerde subsidies van afnemers (bedrag dat afnemers boven hun GMO budget zijn gegaan).
- voorwaarden:
• wordt toegekend aan actieve telers die hun
GMO budget niet hebben opgebruikt in 2016
• aan afnemer(s) geleverd hebben in 2016 die over
budget zijn gegaan
• de maximale toeslag die je kan krijgen is 50 %
van uw niet benutte GMO budget in 2016.

Resultaten actiepunten 2016
In 2016 ontving Ingro ruim 25 % meer facturen van de
telers, voor verschillende actiepunten. In de grafiek zijn
per actiepunt de ingediende bedragen weergegeven voor
2016 en 2015. De opmerkelijkste verschillen:
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• In 2016 lag de gewasbeschermingskost in koolgewassen
een stuk hoger dan in andere jaren o.a. door een hoge
druk van de koolvlieg en het koolmotje. Er werden veel
facturen voor biologische gewasbeschermingsmiddelen ingediend (vooral Boomerang en Tracer, waarvan er
360.000 euro meer ingediend werd in 2016 t.o.v. 2015).
• 2016 was een piekjaar in de driejaarlijkse herkeuringen
voor Vegaplan (kwaliteitsstandaard) waardoor het ingediende bedrag meer dan driemaal hoger lag dan in 2015.
• De aankoop van nieuwe machines maakt sinds 2012
deel uit van het GMO programma. Omdat investeringen
in nieuwe machines over vijf jaar afgeschreven worden
in het GMO programma zien we een jaarlijkse stijging bij
deze actie.
• Door de toenemende problematiek van wildschade
steeg de aankoop van wildafweermiddelen met een kleine 50 %. Netten worden het meest aangekocht.

GMO rechten 2017

GMO budget = GMO rechten

Iedere actieve teler krijgt GMO-rechten die kunnen
ingevuld worden met verschillende actiepunten.
Alle mogelijke actiepunten staan op onze website
vermeld. Als je zelf ideeën hebt voor mogelijke nieuwe actiepunten of vragen hebt over de actiepunten
kun je dit melden aan jasmine.dhulster@ingrocvba.
be. We vragen ook om facturen steeds zo spoedig
mogelijk aan Ingro te bezorgen.

- Voor 4.1 % van referentie omzet (gemiddelde omzet van 3
voorbijgaande jaren) kan je als teler GMO facturen indienen in 2017
- Voorwaarde:
• actieve teler zijn in 2017 = teler die middels zijn bedrijf
groenten produceert en levert aan Ingro.
• concreet binnen Ingro = één of meerdere teeltcontracten afsluiten in 2017 en er op leveren.

ONS TEAM
De dagelijkse werking van Ingro
wordt opgevolgd door 4 dames
nl. Hilde Dhuyvetter,
Jasmine D’hulster,
Marlies Verhelst en
Nathalie Depuydt.

• Meehelpen met Jasmine aan de subsidieaanvragen, verslagen en controles. Ik woon ook de vergaderingen bij die georganiseerd worden rond het
subsidiegebeuren.
• Onderhandelen en opvolgen van de hagel –en kredietverzekering, samen
met Marlies.
• Overleg met andere producentenorganisaties (PO’s) voor industriegroenten (Belgische, Nederlandse en ook Franse).
• Overleg met Vegebe.
• Organiseren van de contractonderhandelingen met de afnemers en het
aanleveren van gegevens (kostprijzen en seizoensoverzichten).
• Opvolgen of de gemaakte afspraken weergegeven worden in de afgesloten contracten.
• Deelname in gebruikersgroepen van diverse onderzoeksprojecten.
Ik zorg voor de organisatie van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur. Het is mijn verantwoordelijkheid om de beslissingen om te zetten in
de praktijk. Hierbij hoort ook het voorbereiden van de algemene vergadering en overleg met de boekhouder en bedrijfsrevisor.
Ingro organiseert of werkt mee aan een aantal events zoals infosessies,
beurzen, de nieuwjaarsreceptie, studieavonden voor bepaalde teelten en
demomomenten. Dit om het contact met de leden te garanderen en jullie
blijvend te informeren. Ik geef dus regelmatig voordrachten op deze evenementen en verzamel ideeën en gegevens om deze voordrachten zo goed
mogelijk te maken.

HILDE:
Ik bouw mee aan de verdere uitbouw van
Ingro. Ik coördineer alle activiteiten en neem
naast het management van de drie medewerkers, ook zelf actief deel aan de dagdagelijkse werking van onze coöperatie. Ik vertegenwoordig natuurlijk ook de telers naar
de afnemers toe. Een korte opsomming:
Foto Joke Couvreur

Bovendien is Ingro lid van het VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties). Het VBT vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de
Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit. Ik woon
regelmatig vergaderingen bij georganiseerd door het VBT en de raad van
bestuur.
Ingro heeft een participatie in TACO. Ik woon de maandelijkse vergaderingen bij waar de actualiteiten van de sector besproken worden en ben ook
aanwezig op de bijeenkomsten van de raad van bestuur.
Op deze manier zien twee werkdagen er nooit hetzelfde uit.
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TEELT
IN DE KIJKER!
Wortelen
In 2016 werden er door 178 ingro telers 1.250 ha wortelen geteeld, goed voor een productie van 105.230 ton.
Dit resulteerde in een omzet van 6.737.928 euro of 8,6 %
van de totale omzet van Ingro. Daarmee stonden wortelen
op de vijfde plaats na bloemkool, prei, spruiten en bonen.
In 2016 was er een toename van de gecontracteerde hectares met 20 % ten opzichte van 2015 (zie onderstaande
figuren voor hectaren en tonnages). Dit was grotendeels
het gevolg van de slechte opbrengsten van 2015. Dit seizoen (2017) stellen we een lichte daling vast.

Ingro wortelen zijn onder te verdelen in schijvenwortelen,
grote wortelen en kleine wortelen.
• Schijvenwortelen: 110 telers voor een areaal van 625
ha.
• Grote wortelen: 86 telers voor een areaal van 535 ha.
• Kleine wortelen: 13 telers voor een areaal van 72 ha.
Ondanks de moeilijke groeiomstandigheden waren de opbrengsten niet slecht in 2016. Maar we mogen niet vergeten dat het jaar ervoor veel telers heel lage opbrengsten
hadden en onder de kostprijs gewerkt hebben.

ha
• Voor schijvenwortelen werd er 86,5 ton/ha geoogst. Dit
kwam neer op een opbrengst van 5.473 euro/ha.
• Voor grote wortelen werd er 77,3 ton/ha geoogst. Dit
kwam neer op een opbrengst van 4.661 euro/ha.

ton
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Wist je dat...
De Ingro website in een nieuw kleedje zit. Als je jouw
Ingro nieuwsbrief verloren bent kan je die daar terugvinden. Andere artikels, nieuwsberichten of presentaties die interessant zijn, kunnen ook gemakkelijk
teruggevonden worden op onze vernieuwde site.

0
Om de telers te stimuleren om goede opbrengsten te halen, is het wenselijk om het financieel plafond vermeld in
de contracten te verhogen. Dit financieel plafond (4.150
euro/ha voor grote wortelen en 4.700 euro/ha voor schijven wortelen) ligt momenteel amper hoger dan de kostprijs
per hectare.
Volgende GMO acties zijn specifiek voor de wortelteelt:
• Cruiser coating
Er is een meerkost van 0.1 euro/1000 zaden
subsidiabel. In 2016 werd er voor deze actie 5
maal meer subsidie aangevraagd dan het jaar
voordien (54.266 euro door 128 telers).
• Geleide bestrijding wortelvlieg
In 2016 maakten 65 telers van deze actie gebruik en kregen hiervoor in totaal 8.536 euro
subsidies (in 2015 was dit 3.769 euro).

Je soms bloemknoppen als groente eet. Stel je maar
eens een bloemkool of broccoli voor. Zet je broccoli
in een schaaltje water, dan groeien er mooie bloemen
aan de knoppen.

0
Voor schade bij hagel geldt, dat geleverd plantgoed,
dat klaar staat bij de teler, om te worden uitgeplant
standaard is gedekt in de polis hagelschade Ingro.
Voor schade bij hagel geldt, dat zelf gezaaid plantgoed van zaai tot en met uitplanten, apart dient verzekerd te worden. Zelf gezaaid plantgoed is dus niet
standaard meeverzekerd in de polis hagelschade van
Ingro.

0
Diepvriesgroenten zeer gezond zijn, er is niks mis
mee. Ze worden na de oogst snel verwerkt en ingevroren. Daardoor blijven zoveel mogelijk vitamines
erin zitten.

0
Teelten niet verzekerd zijn tegen hagel als wij het
contract niet ontvangen hebben op papier. Controleer dus of de contracten die u van ons terugkrijgt
volledig zijn.

0
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Noteer alvast
volgende data in
uw agenda:
• pinkstermaandag 5 juni
zijn de kantoren van Ingro gesloten
• vrijdag 23 juni vanaf 17 uur
Themadag courgettes i.s.m. Inagro, BB,
Taco, Landbouw & Visserij, REO-veiling
• vrijdag 21 juli
zijn de kantoren van Ingro gesloten
• maandag 14 en dinsdag 15 augustus
zijn de kantoren van Ingro gesloten

Contacteer ons:

INGRO CVBA

telersvereniging voor industriegroenten
Diksmuidsesteenweg 329 B
8800 Roeselare
Tel. 051 26 01 10
Fax 051 20 76 16
E-mail: info@ingrocvba.be
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