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Ten geleide West-Vlaanderen Werkt 2, 2013

De aardappel in al zijn variëteiten is en blijft een belangrijk onderdeel van ons voedingspatroon. Tegelijk is deze 
zetmeelrijke ‘knol’ een vitale grondstof voor en generator van de West-Vlaamse economie.
Zo belangrijk als het vlas ooit was voor de Zuid-West-Vlaamse contreien, zo significant is de rol van de aardappel binnen 
een bloeiende en groeiende handel en ook in de voedingsindustrie anno 2013.

De cyclus begint bij de aardappelteelt die in onze provincie wordt bedreven door ruim 3.400 landbouwers en die 
goed is voor 39% van de West-Vlaamse landbouwactiviteit. Het West-Vlaamse landbouwareaal staat met 18.270 ha 
in voor bijna de helft van alle aardappelvelden in gans Vlaanderen. De vruchtbare bodem, het gunstige klimaat en de 
jarenlange ervaring en knowhow van de telers, maakt dat ons land is opgeklommen tot de nummer 1 in de wereld qua 
productiviteit in aardappelteelt. Dit met een gemiddelde opbrengst van 50,1 ton per ha. Dat blijkt uit de cijfers van de 
FAO, dochterorganisatie van de Verenigde Naties.

Een brede waaier aan zeer diverse aardappelhandelaars (waarvan een 30-tal in zwaartepunt West-Vlaanderen) 
vormt de draaischijf van een dynamische distributieketen, die steeds meer internationale allures krijgt. De grootste 
Belgische (en wellicht ook Europese) exporteur van verse ongeschilde aardappelen is een bedrijf uit de Westhoek.  
Bart’s Potato Company slijt onze patatjes tot in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.
Andere handelaars zoeken toegevoegde waarde in de behandeling (wassen, schillen, versnijden, blancheren) of in de 
performante verpakking van de goudgele piepers.

De volgende schakel in de aardappelketen zijn de verwerkers, de industrie die de 
aardappel, na verhitting, transformeert in diepgevroren of gekoelde frieten, kroketten 
en andere aardappelspecialiteiten of in chips. Deze tak van de bloeiende West-Vlaamse 
voedingsnijverheid is minder bekend dan de sector van de diepgevroren groenten, met 
wie zij nochtans diverse raakvlakken heeft. In dit themadossier brengen we de industriële 
actoren achter de aardappelverwerking voor het eerst globaal in kaart. Het resultaat 
van deze zoektocht is verbluffend. Acht West-Vlaamse aardappelverwerkende bedrijven 
vormen een krachtige groeipool die instaat voor ruim 2.000 vaste arbeidsplaatsen en 

370 tijdelijke jobs. Deze performante bedrijven verwerken 1,8 miljoen ton (hoofdzakelijk Belgische) aardappelen en 
kwamen in 2012 voor het eerst boven de 1 miljard euro aan zakencijfer. 
Deze nog vrij jonge sector manifesteert zich bovendien als vrij crisisbestendig want de tewerkstelling zit nog in de lift 
en het torenhoge investeringsritme zet zich verder door. 

Positief is ook dat de West-Vlaamse ‘aardappelbaronnen’ de jongste jaren aanzienlijk investeren in ingrepen voor een 
betere milieuzorg. Daarmee maken ze komaf met het negatieve imago van de sector rond het hoge waterverbruik en 
de creatie van afval. Er wordt ook afgestapt van de confrontatiestrategie van sommige actoren met de omwonenden.

De West-Vlaamse aardappelverwerkers zijn ook zeer bedrijvig op de exportmarkt. Toch lijken ‘marketing’ en het voeren 
van een eigen merkenpolitiek, voor sommige familiebedrijven, kritische factoren. Het aantal (West-)Vlaams verankerde 
bedrijven in de sector neemt bovendien af, want spelers die willen doorgroeien tot op een Europees niveau doen dat 
vooralsnog niet op eigen kracht. Ze worden overgenomen door de grote buitenlandse marktleiders. Dat in tegenstelling 
tot de aanverwante sector van de diepvriesgroenten, waarvan de West-Vlaamse tenoren wel zijn opgeklommen tot aan 
de Europese top.

Al die aardappellekkernijen moeten finaal ook hun weg vinden naar het bord en de maag van de consument. De 
frituren zijn en blijven daarbij een belangrijk consumptiekanaal en bovendien een typische attractie in het Belgische 
en West-Vlaamse landschap. Sommigen hebben het zelfs over een stuk ‘gastronomisch-cultureel erfgoed’ dat om 
bescherming vraagt… 
Maar hoeveel frituren telt onze provincie nu eigenlijk en hoe evolueert dat aantal? 
West-Vlaanderen Werkt zocht het voor u uit. We serveren de resultaten van onze speurtocht 
in het laatste deel van dit smakelijke dossier.  Zo eindigt onze aardappelexpeditie in schoonheid, 
met de friet als koppelteken tussen streekeigen economie en volkseigen gastronomie.

De patat: het nieuwe goudklompje van de West-Vlaamse economie

Jan Bart Van In
Publicatieverantwoordelijke West-Vlaanderen Werkt



070113 WES 3 aug-sept-okt.indd   4 26-11-2007   16:10:31

www.reo.be
Reo | Oostnieuwkerksesteenweg 101
B-8800 Roeselare
Tel. 051 23 12 11 | Fax 051 23 12 89
info@reo.be

Proef al onze smaken
600 ton verse en gezonde groenten en fruit. Dat is 
de dagelijkse aanvoer op de REO Veiling Roeselare, 
een grote Belgische veilingcoöperatie. Hier worden 
meer dan 60 verschillende groente- en fruitsoorten 
verhandeld, die met passie geteeld worden door 
bijna 3000 ledenvennoten. Deze kwaliteitsproducten 
vinden onder optimale omstandigheden hun weg naar 
de consument. Voedselveiligheid, duurzaamheid en 
smaak staan hierbij op de eerste plaats.

Naamloos-1   1 23-02-2011   09:21:56

Proef al onze smaken

www.reo.be
REO ׀ Oostnieuwkerksesteenweg 101
B-8800 Roeselare
Tel. 051 23 12 11 ׀ Fax 051 23 12 89
info@reo.be

600 ton verse en gezonde groenten en fruit. Dat is de 
dagelijkse aanvoer op de REO Veiling Roeselare, een 
grote Belgische telerscoöperatie. De REO Veiling  
verhandelt meer dan 60 verschillende groente- en fruit-
soorten die met passie en vakkennis geteeld worden 
door bijna 3.000 ledenvennoten. Deze producten met een  
onberispelijke kwaliteit vinden in optimale omstan-
digheden hun weg naar de consument. Transparante  
voedselveiligheid, smaakvolle versheid en duurzame 
ontwikkelingen komen daarbij op de eerste plaats.

Advertentie REO_maart2012.indd   1 2/04/2012   14:42:45



5

Deel 1: De aardappelteelt West-Vlaanderen Werkt 2, 2013

Lieselot Denorme • consultant WES

Ongeveer 50% van het totale Vlaamse aardappelareaal ligt in West-Vlaanderen. De West-
Vlaamse landbouwbedrijven zorgen dan ook voor bijna de helft (47%) van de totale Vlaam-
se aardappelproductie. Uitgedrukt in cijfers ging het in 2011 om maar liefst 1.115.365 ton 
geoogste aardappelen. Dat kan tellen. Bovendien zorgt de kustprovincie voor 80% van de 
totale Vlaamse productie van pootaardappelen. Deze West-Vlaamse dynamiek zorgt er 
dan ook mee voor dat België, als klein land, op de zeventiende plaats staat in de lijst van 
grootste aardappeltelers ter wereld.

West-Vlaanderen: grootste 
aardappelareaal van België
In 2012 bedroeg het aardappelareaal 
in West-Vlaanderen 18.270 hectare 
(zie tabel 1). Dit is maar liefst 49% 

van de totale aardappeloppervlakte 
in Vlaanderen en 27,3% van de totale 
aardappeloppervlakte in België (zie  
ook figuur 1). West-Vlaanderen beschikt 
hiermee over het grootste aandeel in de 

totale Belgische aardappelareaal.  Op 
de tweede plaats komt Henegouwen 
met 17.387 hectare bestemd voor de 
aardappelteelt oftewel 26% van het totale 
Belgische aardappelareaal. 

Lieselot Denorme

West-Vlaanderen, bij uitstek de  
provincie van de aardappelteelt fo
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Tabel 1
Aardappelareaal in België, opgesplitst per provincie, 2007-2012, in hectare

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolutie 2007-2012

In aantal hectare In %

West-Vlaanderen 22.011,0 19.479,3 21.010,3 22.633,2 23.202,9 18.269,8 -3.741,2 -17,0

Antwerpen 3.278,8 2.933,5 3.390,7 3.812,8 4.494,5 3.266,4 -12,3 -0,4

Vlaams Brabant 4.800,2 4.541,5 5.513,4 6.261,4 6.382,9 4.588,8 -211,4 -4,4

Oost-Vlaanderen 10.268,0 9.218,8 10.346,3 11.445,6 11.562,2 8.959,8 -1.308,2 -12,7

Limburg 2.035,5 1.756,1 2.091,8 2.496,1 2.651,6 1.989,9 -45,6 -2,2

Waals Brabant 3.296,1 3.378,8 4.583,1 5.269,9 5.388,9 4.889,4 1.593,3 48,3

Henegouwen 17.363,7 17.452,0 20.015,0 21.580,0 20.627,2 17.386,9 23,2 0,1

Luik 1.828,6 1.846,5 2.669,7 3.871,4 3.836,8 3.702,1 1.873,5 102,5

Luxemburg 468,8 453,2 475,6 437,9 438,4 298,0 -170,9 -36,4

Namen 2.568,5 2.796,2 3.596,2 3.929,8 3.718,9 3.485,0 916,5 35,7

Vlaams Gewest 42.393,4 37.929,3 42.352,5 46.649,1 48.294,1 37.074,7 -5.318,7 -12,5

België 67.942,4 63.883,0 73.723,4 81.759,7 82.340,9 66.974,5 -967,9 -1,4

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.
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Het Belgische aardappelareaal fluctueerde 
de jongste twintig jaar tussen 59.681 ha 
in 1992 en 66.975 ha in 2012 met een 
grote piek van 82.341 ha in 2011. Ook 
West-Vlaanderen tekende in dat jaar 
voor een recordcijfer van 23.203 ha aan 
aardappelvelden. 

Tussen 2008 en 2011 noteren we in bijna 
alle provincies een (sterke) toename van 
de oppervlakte voor aardappelen. Deze 
toename wordt gevolgd door een krimp in 
2012. Over hoe groot deze daling van het 
areaal is, is echter nog wat onenigheid. 

De reden voor deze onenigheid ligt bij de 
nieuwe methodiek die de FOD Economie 
sinds 2012 hanteert voor de registratie 
van de landbouwteelten1. Uit de cijfers 
die hieruit voortvloeien, blijkt dat de 
oppervlakte aan aardappelvelden in gans 
België tussen 2011 en 2012 terugvalt met 
19% en in Vlaanderen zelfs met 24%. 
Ook West-Vlaanderen levert ruim 22% 

teeltoppervlakte in, in vergelijking met 
het jaar 2011. Gemeten tussen 2007 en 
2012 krimpt het aardappelareaal in de 
kustprovincie met 17% (-3.741 hectare). 
Enkel de provincie Luxemburg kende 
in dezelfde periode een nog grotere 
procentuele daling van haar aardappel- 
areaal (-36,4%). In de Waalse provincies 
Luik, Henegouwen, Waals-Brabant 
en Namen nam de oppervlakte voor 
aardappelen toe. 

Volgens de beroepsorganisatie Belgapom 
leidt het gebruik van deze nieuwe 
methodiek ertoe dat de cijfers van de 
federale overheid een vertekend beeld 
geven. De reële terugval van het Belgische 
aardappelareaal tussen 2011 en 2012 
zou volgens hen geen 19%, maar 8% 
bedragen. De vrije val van de prijs voor 
aardappelen in de tweede helft van 2011 
en de eerste maanden van 2012 kan die 
daling (deels) verklaren.
 

Zoomen we in tot op het niveau van de 
West-Vlaamse arrondissementen, dan 
blijkt uit tabel 2 dat het arrondissement 
Ieper over het grootste aardappelareaal 
beschikt (6.031 hectare in 2011). Op 
de tweede en derde plaats komen de 
arrondissementen Tielt (3.342 hectare) en 
Kortrijk (3.274 hectare). 
 
Tabel 3 geeft meer in detail weer welke 
soorten aardappelen in West-Vlaanderen 
worden geteeld. 67,4% van het totale 
aardappel-areaal wordt gebruikt voor de 
teelt van bewaaraardappelen (12.318 
hectare in 2012). De belangrijkste 
bewaaraardappel is nog steeds het fo
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Provincie West-Vlaanderen

Provincie Antwerpen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Limburg

Provincie Waals-Brabant

Provincie Henegouwen

Provincie Luik

Provincie Luxemburg

Provincie Namen

27,3%

4,9%

6,9%

13,4%3,0%
7,3%

26,0%

5,5% 5,2%
0,4%

Figuur 1
Provinciale verdeling van het aardappelareaal in België, 2012

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.

Tabel 2
Aardappelareaal in West-Vlaanderen,  
opgesplitst naar arrondissement, 2011

Arrondissement
Aardappelareaal 
in hectare    in %

Ieper 6.031,0 26,0

Tielt 3.341,7 14,4

Kortrijk 3.273,8 14,1

Diksmuide 2.856,7 12,3

Roeselare 2.491,8 10,7

Brugge 2.373,5 10,2

Veurne 1.849,6 8,2

Oostende 965,3 4,2

Totaal 23.202,4 100,0

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - 
landbouwenquête.

Tabel 3
Aardappelareaal in West-Vlaanderen, naar soort aardappelen, 2007-2012, in hectare

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Procentuele 
toe- of afname 

2007-2012 (in %)
Totaal areaal 
aardappelen 22.011 19.479 21.010 22.633 23.203 18.270 -17,0

Vroege aardappelen 7.572 6.158 6.924 7.002 7.901 4.861 -35,8

Bewaaraardappelen 13.465 12.464 13.032 14.314 14.018 12.318 -8,5

 Bintje 10.749 9.852 9.543 10.148 9.548 n.b. n.b.

 Andere variëteiten 2.716 2.612 3.489 4.167 4.470 n.b. n.b.

Plantaardappelen 974 857 1.054 1.317 1.284 1.090 11,9

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.

De historische leiderspositie van 
West-Vlaanderen als de Belgische 
nummer 1 in gecultiveerde aardappel-
oppervlakte wordt al enkele jaren 
belaagd door uitdager Henegouwen. 
Dat is geen toeval: de Waalse 
overheid en het provinciebestuur van 
Henegouwen zetten al jaren in op de 
expansie van de aardappeleconomie 
en dat niet enkel qua cultuur maar 
ook via het aantrekken van (vaak 
West-Vlaamse) behandelings- en 
verwerkingsbedrijven. Bovendien zijn 
het ook vaak West-Vlaamse boeren die 
hun landbouwareaal verruimen over 
de taalgrens. De reden ligt voor het 
rapen: de landbouwgrond (en ook de 
industriegrond) is in de kustprovincie 
veel schaarser en dus ook duurder dan 
in Henegouwen.
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Bintje (dat zeer geschikt is voor frieten), 
maar het belang ervan neemt af (-11,2% 
areaal tussen 2007 en 2011)2. Naast 
de bewaaraardappelen nemen ook de 
vroege aardappelen een groot deel van 
het West-Vlaamse aardappelareaal in 
(26,6% of 4.861 hectare). Het belang van 
de plantaardappelen is iets minder groot 
(6%) maar dit belang wordt steeds groter.

Tabel 4 en 5 tonen de opsplitsing op 
arrondissementeel niveau. Daaruit blijkt 
dat de arrondissementen Ieper, Kortrijk 
en Veurne zich zeer sterk richten op de 
bewaaraardappelen. Meer dan 80% van 
het aardappelareaal in deze arrondis-
sementen is bestemd voor de teelt van 
bewaaraardappelen. In de arrondis-
sementen Diksmuide, Tielt en Roeselare 
wordt het grootste percentage van de 
aardappelvelden gebruikt voor de teelt van 
vroege aardappelen. In het arrondissement 
Oostende vormen plantaardappelen dan 
weer de grootste teelt.

3.402 West-Vlaamse 
aardappeltelers
West-Vlaanderen heeft niet enkel het 
grootste aardappelareaal van België, 
de provincie telt ook met voorsprong 
de meeste aardappeltelers (zie  
tabel 6). Van de in 2012 in totaal 
10.593 aardappeltelers in België, zijn er  
3.402 actief in West-Vlaanderen 
(32,1%). Op de tweede plaats komt 

Oost-Vlaanderen met 2.060 telers 
(19,4%), op de derde plaats Henegouwen 
met 1.851 telers (17,5%). 

Net als in veel andere provincies, 
neemt het aantal aardappeltelers in 
West-Vlaanderen af. Hun aantal daalde 
in de periode 2007-2012 van 4.078 naar 
3.402 (-676). Enkel in Waals-Brabant, 
Luik en Namen - waar de aardappelteelt 
minder sterk doorweegt - nam het aantal 
aardappeltelers tussen 2007 en 2012 toe.

Bekijken we in tabel 7 het aandeel van 
de bedrijven die aardappelen telen in het 

totaal aantal landbouwbedrijven in de 
verschillende provincies, dan valt op dat 
bijna de helft van de landbouwbedrijven in 
Waals-Brabant aardappelen telen (48,8%). 
Ook in Henegouwen wordt in 44,8% 
van alle landbouwbedrijven aardappelen 
geteeld. In de provincie West-Vlaanderen, 
tot slot, telen bijna vier op de tien 
landbouwbedrijven aardappelen.

De landbouwsector wordt gekenmerkt 
door een toenemende schaalver-
groting: steeds minder landbouwers 
zijn actief op steeds groter wordende 
percelen. Het gevolg is dat het 

Tabel 4
Aardappelareaal in de West-Vlaamse arrondissementen, naar soort aardappelen, 2010, in hectare

Tabel 5
Aardappelareaal in de West-Vlaamse arrondissementen, naar soort aardappelen, 2010, in %

Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne

Vroege aardappelen 1.006 1.907 351 432 241 1.203 1.827 34

Bewaaraardappelen 1.268 769 5.534 2.505 316 1.128 1.231 1.562

Plantaardappelen 77 144 201 7 369 152 28 339

Totaal aardappelen 2.352 2.820 6.086 2.944 927 2.483 3.085 1.935

Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne

Vroege aardappelen 42,8 67,6 5,8 14,7 26,0 48,4 59,2 1,8

Bewaaraardappelen 53,9 27,3 90,9 85,1 34,1 45,4 39,9 80,7

Plantaardappelen 3,3 5,1 3,3 0,2 39,9 6,1 0,9 17,5

Totaal aardappelen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.

Tabel 6
Aantal aardappeltelers in de Belgische provincies, Vlaanderen en België,  2007-2012

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolutie 2007-2012

In aantal In %

West-Vlaanderen 4.078 3.681 3.539 3.620 3.606 3.402 -676 -16,6

Antwerpen 506 436 469 468 456 505 -1 -0,2

Vlaams Brabant 1.079 980 965 951 934 849 -230 -21,3

Oost-Vlaanderen 2.297 2.059 2.100 2.202 2.158 2.060 -237 -10,3

Limburg 387 354 392 388 425 374 -13 -3,4

Waals Brabant 361 357 433 501 489 514 153 42,4

Henegouwen 1.895 1.832 1.898 2.016 1.858 1.851 -44 -2,3

Luik 245 230 297 397 409 423 178 72,7

Luxemburg 356 312 279 254 243 194 -162 -45,5

Namen 359 355 413 434 439 410 51 14,2

Vlaams Gewest 8.347 7.510 7.465 7.629 7.579 7.190 -1.157 -13,9

België 11.566 10.598 10.788 11.234 11.022 10.593 -973 -8,4
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productieareaal per uitbating stijgt. 
Ook bij de landbouwbedrijven die 
aardappelen telen is deze trend merkbaar 
(zie tabel 8). Enkel in 2012, als gevolg 
van de aanzienlijke daling van het aard- 
appelareaal (-19% volgens de FOD, -8% 
volgens Belgapom), wordt dit fenomeen 
(tijdelijk?) teruggeschroefd.

De opbrengst: 1.115.365 ton 
West-Vlaamse aardappelen in 
2011
In 2011 werd in West-Vlaanderen 
1.115.365 ton aardappelen geoogst. 
De bewaaraardappelen zorgden voor 
de grootste opbrengst per hectare (zie 
tabel 9). Drukken we de West-Vlaamse 
productie uit als een percentage van de 
totale Vlaamse en Belgische productie 
(tabellen 10 en 11), dan zien we dat in 
West-Vlaanderen bijna de helft van de 
Vlaamse (47%) en iets meer dan een 
vierde van de Belgische (27%) aardappelen 
geoogst wordt. 

Kijken we meer in detail naar het 
soort aardappelen, dan zien we dat 
in West-Vlaanderen vooral bewaar-
aardappelen - hoofdzakelijk Bintjes 
- geoogst worden. 49% van de 
Vlaamse Bintje-aardappelen komen uit 
West-Vlaanderen. Naast de bewaar-
aardappelen werden in 2011 ook 324.602 
ton vroege aardappelen geoogst in 
West-Vlaanderen, goed voor 63% van 
de totale Vlaamse en 54% van de totale 
Belgische productie. Tot slot werd in 2011 
ook 33.116 ton pootaardappelen geoogst 
in West-Vlaanderen. Opvallend is ook dat 
bijna 80% van de totale Vlaamse productie 
van pootaardappelen in West-Vlaanderen 
gebeurt. Dat is niet onbelangrijk, want 
het pootgoed vormt de basis van de 
aardappelteelt.

België in de top 20 van grootste 
aardappeltelers
China, India en Rusland zijn op vandaag 
de grootste aardappelproducenten. In 
China werd in 2011 maar liefst 88.350.220 
ton aardappelen geteeld. India zit 
bijna aan de helft met 42.339.400 ton. 
België stond in 2011 op de zeventiende 
plaats met 4.128.670 ton (zie tabel 12). 
 
Figuur 2 toont de evolutie in productie 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

West-Vlaanderen 38,6 36,0 35,8 37,7 39,8 38,7

Antwerpen 10,1 9,2 10,4 10,8 11,7 13,3

Vlaams-Brabant 27,2 25,9 26,9 27,9 30,7 28,6

Oost-Vlaanderen 27,4 25,6 27,1 29,4 31,4 31,0

Limburg 9,5 9,1 10,7 11,0 13,8 12,4

Waals-Brabant 29,3 30,1 38,1 45,3 46,0 48,8

Henegouwen 39,0 38,6 41,2 45,1 44,4 44,8

Luik 6,0 5,9 7,9 10,9 12,2 12,9

Luxemburg 11,9 10,9 10,0 9,5 9,8 8,0

Namen 12,5 12,8 15,4 16,7 18,0 17,1

Brussels Gewest - hoofdstad - - 14,3 14,3 20,0 26,8

Vlaams Gewest 26,1 24,5 25,4 26,9 29,2 28,5

België 24,1 22,9 24,3 26,2 27,9 27,5

Tabel 7
Aandeel van de aardappelbedrijven in het totaal aantal landbouwbedrijven, per provincie, 2007-2012 (in %)

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

West-Vlaanderen 5,4 5,3 5,9 6,3 6,4 5,4

Antwerpen 6,5 6,7 7,2 8,1 9,9 6,5

Vlaams Brabant 4,4 4,6 5,7 6,6 6,8 5,4

Oost-Vlaanderen 4,5 4,5 4,9 5,2 5,4 4,3

Limburg 5,3 5,0 5,3 6,4 6,2 5,3

Waals Brabant 9,1 9,5 10,6 10,5 11,0 9,5

Henegouwen 9,2 9,5 10,5 10,7 11,1 9,4

Luik 7,5 8,0 9,0 9,8 9,4 8,8

Luxemburg 1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 1,5

Namen 7,2 7,9 8,7 9,1 8,5 8,5

Vlaams Gewest 5,1 5,1 5,7 6,1 6,4 5,2

België 5,9 6,0 6,8 7,3 7,5 6,3

Teelten
Oppervlakte 

in ha
Opbrengst in 
100 kg per ha

Totale productie  
in ton

Pootaardappelen 1.284 257,9 33.116

Vroege aardappelen 7.901 410,8 324.602

Bewaaraardappelen-variëteit Bintje 9.548 535,0 510.801

Bewaaraardappelen-andere variëteiten 4.470 551,4 246.846

Totaal 23.203 1.115.365

Tabel 8
Evolutie van het areaal per aardappelbedrijf, 2007-2012, in hectare

Tabel 9
Raming van de productie van de landbouwteelten in West-Vlaanderen, oogstjaar 2011

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête, verwerking WES.

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.
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Teelten

Aandeel van het 
West-Vlaamse aardappel- 

areaal in het totale 
Vlaamse areaal (in %)

Aandeel van de 
West-Vlaamse productie 

in de totale Vlaamse 
productie (in  %)

Pootaardappelen 76,1 78,3

Vroege aardappelen 62,6 63,2

Bewaaraardappelen-variëteit Bintje 48,7 48,7

Bewaaraardappelen-andere variëteiten 31,1 31,8

Totaal 48,0 46,8

Teelten

Aandeel van het 
West-Vlaamse aardappel- 

areaal in het totale 
Belgische areaal (in %)          

Aandeel van de 
West-Vlaamse productie 

in de totale Belgische 
productie (in  %)

Pootaardappelen 44,9 47,5

Vroege aardappelen 52,9 54,2

Bewaaraardappelen-variëteit Bintje 24,2 24,3

Bewaaraardappelen-andere variëteiten 17,8 18,1

Totaal 28,2 27,0

Tabel 10
Raming van de productie van de landbouwteelten, West-Vlaanderen t.o.v. Vlaanderen, oogstjaar 2011

Tabel 11
Raming van de productie van de landbouwteelten, West-Vlaanderen t.o.v. België, oogstjaar 2011

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - landbouwenquête.

Figuur 2
Evolutie van de aardappelproductie van de tien grootste aardappelproducenten, 1995-2011

Bron: http://faostat.fao.org.
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van de tien landen die in 2011 de grootste 
aardappelproductie hadden. De landen 
zijn gesorteerd in aflopende volgorde van 
hun productie in 2011. 

Relateren we de productie van 
aardappelen in de landen uit de top 20 
aan het aantal inwoners in die landen, 
dan ziet de ranking er helemaal anders uit. 
Wit-Rusland bekleedt de koppositie met 
een productie van 800,6 ton aardappelen 
per 1.000 inwoners. De top-3 wordt 
vervolledigd door Oekraïne (540,6 ton per 
1.000 inwoners) en Nederland (438,3 ton 
per 1.000 inwoners). België bekleedt een 
knappe vierde plaats met een productie 
van 395,5 ton aardappelen per 1.000 
inwoners. ■

1 Alle gegevens over de oppervlakten komen 
voortaan van de aangiften van oppervlakten 
die in het kader van het geïntegreerd beheers- 
en controlesysteem (GBCS) bij de gewestelijke  
administraties worden ingediend. Vorig jaar 
was dat nog niet het geval voor aardappelen en 
was de landbouwenquête nog de bron van de  
gegevens. 

2 Cijfers voor 2012 zijn nog niet beschikbaar

 ❱ U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be

België heeft hoogste aardappelteeltproductiviteit in de wereld
Ons land heeft de hoogste productiviteit inzake aardappelteelt ter wereld. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de FAO 
(Food and Agriculture Organisation), de dochterorganisatie van de Verenigde Naties die tot doel heeft de honger in de wereld 
te bestrijden. 
Volgens de cijfers van de FAO over de aardappeloogsten in 20111 realiseerde België een gemiddelde opbrengst van 50,1 ton 
aardappelen per gecultiveerde hectare (zie figuur 1).  Daarmee klimmen we over onze buurlanden Frankrijk (48,5 ton per ha) en 
Nederland (46,05 ton) die in 2007 nog  aan de top van het wereldklassement stonden. In dat jaar noteerde de FAO voor ons land 
een gemiddelde opbrengst van 42,2 ton per ha.
De opmerkelijke productiviteitshausse van ons land op wereldschaal wijst erop dat de investeringen (innovatie) in nieuwe 
aardappelvariëteiten zich vertalen in een hogere gemiddelde opbrengst. Dit onafgezien de weersomstandigheden. 
Toch relativeert Romain Cools, secretaris van de beroepsorganisatie Belgapom, onze hoge internationale ranking ook een 
beetje.
Romain Cools: “De opbrengst van de aardappelen per ha is soms moeilijk te vergelijken tussen sommige landen omdat je 
rekening moet houden met de diverse variëteiten (zo bieden kleinere knollen die gebruikt worden voor de markt van de verse 
aardappelen een lagere opbrengst) en met de beschikbaarheid van de statistische gegevens, die niet in alle landen gelijk zijn. 
Ook de factor ‘beregening’ (irrigatie) speelt een rol: de mate waarin er water via de sproeier of een waterkanon moet toegevoegd 
worden, heeft zijn invloed op de teeltopbrengst maar ook op het kostenplaatje. Ons land met zijn regenachtige klimaat scoort 
hierin uiteraard zeer goed.”

Bijkomende

informatie vind 

je in de gratis 

tabletversie!

Tabel 12
Overzicht  van de 20 grootste aardappel-
producenten ter wereld, 2011

Ranking Land
Productie  

(in ton)

1 China 88.350.220

2 India 42.339.400

3 Rusland 32.681.500

4 Oekraïne 24.248.000

5 USA 19.361.500

6 Duitsland 11.800.000

7 Bangladesh 8.326.390

8 Polen 8.196.700

9 Frankrijk 8.016.230

10 Wit-Rusland 7.721.040

11 Nederland 7.333.470

12
Verenigd 

Koninkrijk 6.115.000

13 Iran 4.822.140

14 Turkije 4.613.070

15 Egypte 4.338.430

16 Canada 4.168.180

17 België 4.128.670

18 Roemenië 4.076.570

19 Peru 4.073.600

20 Algerije 3.993.400

Bron: http://faostat.fao.org.

1 Enkel  de 20 landen met de grootste totale productie  
 werden in rekening gebracht

Tabel 13
Ranking van de landen met de grootste productie 
per 1.000 inwoners, 2011

Ranking Land

Productie per 
1.000 inwoners1 

(in ton)

1 Wit-Rusland 800,6

2 Oekraïne 540,6

3 Nederland 438,3

4 België 395,5

5 Rusland 229,3

6 Polen 213,4

7 Roemenië 186,6

8 Duitsland 145,1

9 Peru 137,9

10 Frankrijk 127,6

11 Canada 121,5

12 Algerije 106,9

13
Verenigd 

Koninkrijk 97,0

14 China 65,8

15 USA 61,7

16 Iran 61,1

17 Turkije 57,8

18 Egypte 51,8

19 Bangladesh 51,7

20 India 35,1

Bron: http://faostat.fao.org.
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Wat zijn de andere troeven van de Belgische en van de West-Vlaamse aardappelteelt?
Romain Cools: “De teelttechnieken 
zijn de jongste jaren aanzienlijk 
verbeterd en worden ook duurzamer 
en meer bestendig tegen aardappel-
ziektes. Er wordt innovatief gewerkt 
rond de creatie van nieuwe producten. 
Er is ook grote vooruitgang geboekt in 
de adequate bewaring van aardappelen 
via de investering in aangepaste loodsen 
met specifieke uitrusting. Dat maakt de 
teelt uiteraard meer kapitaalsintensief. 
De professionaliteit bij de landbouwers 
neemt toe, een proces dat uiteraard 
samengaat met de schaalvergroting 
in de sector. In West-Vlaanderen 
zijn er toch ook nog heel wat kleine 
bedrijven die zich specialiseren in 
vroege aardappelen. Het feit dat onze 
regio ook heel wat dynamische en sterk 
groeiende verwerkingsbedrijven telt 
zorgt voor een gegarandeerde afname 
bij de telers. Dat verhoogt hun vrijheid 
om te kiezen voor een teeltcontract 
met een fabriek of voor verkoop op 
de vrije markt. De aardappelcon-
sumptie blijft wereldwijd groeien en 
dat biedt perspectieven zeker wanneer 
een aantal dynamische aardappelex-
porteurs daar met succes op inspelen.”

Wat zijn de zwaktes en bedreigingen 
van de aardappelteelt?
Romain Cools: “Ons land telt eigenlijk geen eigen aardappelrassen. De meeste rassen die wij cultiveren zijn ‘uitgevonden’ 
en ontwikkeld in het buitenland. Die situatie heeft er toe geleid dat de Breeders’ Trust, een groepering van zeven grote 
Europese aardappelkweekbedrijven in 2011 een rechtszaak opstartte tegen sommige Belgische landbouwers om de betaling van 
kweekrechten te eisen. Omwille van historische redenen heeft de Belgische pootgoedsector zich nooit ten volle ontwikkeld. Het 
grootste deel van ons pootgoed komt uit Nederland.”

In tegenstelling tot de meeste andere land- en tuinbouwsegmenten functioneert de aardappelteelt zonder 
EU-marktordening. Is dat een goede of een slechte situatie?
Romain Cools: “De aardappelsector was en is absoluut geen vragende partij voor een interventie vanuit de EU of de lidstaten 
in de teelt en de handel van aardappelen. Integendeel. In de voorbije 50 jaar overleefde de aardappelsector en ontwikkelde zich 
met succes binnen het Globaal Landbouw Beleid, zonder enige subsidie of marktinterventie. Zie maar naar de sector van de 
suikerbieten en de zetmeelaardappelen die zich volledig zal moeten herbronnen als hun marktbescherming eenmaal ophoudt 
te bestaan. Het is niet toevallig dat de Europese aardappelsector zich ontwikkelde in het beste teeltgebied van Europa. Met een 
marktordening en dito overheidsinterventies was dit wellicht anders verlopen. De aardappelsector kan er fier op zijn dat een 
consument die een aardappel koopt, daar slechts eenmaal voor betaalt.”

1 De cijfers  van de FAO voor 2012 waren bij de afsluiting van dit themanummer nog niet voorhanden.

(JBVI)

Figuur 1
Gemiddelde aardappelopbrengst in ton per ha, 2011
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Guy Depraetere, algemeen secretaris landbouworganisatie ABS:

“De aardappelteler verbetert zijn positie t.o.v. de industrie”
Guy Depraetere is vooral bekend als algemeen secretaris van de landbouwersorganisatie ABS met maatschappelijke zetel 
en secretariaat in Roeselare. Hij is ook coördinator van de enige aardappelstudieclub in Vlaanderen en schrijft wekelijks een 
aardappelpraatje over de aardappelmarkt. Hij woont en werkt op de bioboerderij Hof te Muizenhole in het Oost-Vlaamse 
Deftinge, die onder meer bio-aardappelen teelt. Wat is zijn visie op de jongste ontwikkelingen in de aardappelteelt?

Guy Depraetere: “De productie van diepgevroren en gekoelde frieten en andere aardappelspecialiteiten groeit in ons land 
als een kool en dat vergt dus de aanlevering van steeds meer aardappelen. Zeg maar een jaarlijks groeiende massa. Dat zorgt 
voor een toename van het binnenlandse areaal maar er worden ook steeds meer aardappelen voor onze industrie geteeld in 
Noord-Frankrijk. Nu al hebben we jaarlijks 3,5 miljoen ton aardappelen nodig om aan de honger van de industrie te kunnen 
voldoen. Meer en meer moeten ‘allochtone aardappelen’ worden ingevoerd uit onze buurlanden.
We merken ook een toenemende productiviteit en schaalvergroting bij onze landbouwbedrijven. Aardappelteelt is een cultuur 
die in vergelijking met andere gewassen winstgevend kan zijn, weliswaar met een stevig risico. Vooral de boeren die actief zijn 
op de vrije markt hebben de jongste jaren (als gevolg van de schaarste op de wereldmarkt) goed verdiend. We steunen dan ook 
op een gunstig klimaat dat weinig irrigatie vergt. De afstand tot de fabrieken is klein en ook dat is een positieve kostenfactor. De 
knowhow rond het product is groot. De aardappelteelt zit ons in de vingers. Veel aardappeltelers zijn gemengde bedrijven wat 
goed is voor de risicospreiding.”

Zijn er ook ongunstige factoren?
Guy Depraetere: “ In de eerste 
plaats het onstandvastige weer en het 
gevecht tegen de aardappelziektes. Er 
is bij sommige landbouwers ook een 
gebrek aan professionalisme omtrent 
de bewaring van aardappelen. Een 
opslagcapaciteit levert een belangrijke 
risicospreiding omdat men dan niet 
verplicht is aardappelen af land te 
verkopen en een beter moment kan 
afwachten. Het is niet toevallig dat ook 
de meeste fabrieken zwaar investeren 
in hoge opslagsilo’s. Voor hen zijn de 
stocks marktbuffers.
Een acuut probleem is de 
lange betalingstermijn die de 
aardappelboeren moeten overbruggen 

vooraleer hun oogst gehonoreerd wordt en de zeer volatiele prijzen. Een alternatief hiervoor is het afsluiten van teeltcontracten 
met groothandelaars of rechtstreeks met de fabrieken. De prijzen van deze teeltcontracten zijn recent (in functie van het seizoen 
2012-2013) verhoogd met 30%. Dat is eerder uniek in de geschiedenis. Hiermee hebben de landbouwers hun positie verbeterd. 
Het gevolg is dat de verhouding tussen de contractmarkt (voorheen 40%) en de vrije verkoop (voorheen 60%) is verschoven 
naar 60%-40% in het voordeel van de teeltcontracten. De industrie heeft de telers immers nodig en dus worden deze meer 
gerespecteerd en beter betaald voor hun werk. Want als je als voedingsfabrikant kwaliteit wil binnenhalen, moet je de boer 
toelaten om voldoende te verdienen. Zodat deze onder meer kan investeren in een afdoende bewaring van de aardappelen. Toch 
willen veel boeren principieel niet afhankelijk zijn van een fabriek.

Bintje naar af…?
Guy Depraetere: “Ik wil ook een kanttekening plaatsen bij de teelt van het bekende bewaaraardappel-merk ‘Bintje’ dat in 
de West-Vlaamse teeltcultuur zeer dominant is en dat nu de grootste grondstof vormt voor onze frieten. Deze soort is zeer 
plaaggevoelig, onderhevig aan droogtestress en genereert een hoge tarra (afvalresidu). Onze boeren zouden beter overschakelen 
op meer ziektebestendige nieuwe rassen. Dit uiteraard op voorwaarde dat ze even smakelijk zijn als de Bintjes.”

(JBVI)
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Over de aardappelteelt in ons land 
bestaan vrij gedetailleerde cijfers (zie  
deel 1) en ook de aardappelverwerkers (zie 
deel 3) zijn gemakkelijk te identificeren.  
De aardappelhandel daarentegen is zeer 
divers en minder transparant. Exacte 
cijfers over alle kanalen via dewelke de 
Belgische aardappeloogst zijn weg vindt 
naar het bord van de consument zijn niet 
voorhanden. Toch vormt deze branche een 
belangrijke schakel in de ganse keten van 
de aardappeleconomie.
De vakkennis van de handelaars zorgt 
ervoor dat zij aan hun afnemers een “just 
in time” product kunnen aanbieden dat ze 
nodig hebben als strategische aanvulling 
op het deel van hun gamma dat ze 
rechtstreeks aankopen bij de telers.
Anderzijds verwachten de klanten van 
de handelaars steeds meer toegevoegde 
waarde in het kader van traceerbaarheid 

en kwaliteit. 
Romain Cools, secretaris van de beroeps-
organisatie Belgapom, merkt op dat de 
handelaars zich daarbij vaak blootstellen 
aan grotere risico’s: zij kunnen zich, in 
tegenstelling tot de telers, niet verbergen 
achter het begrip ‘overmacht’.
Ruim 99% van de in ons land geoogste 
aardappelen gaat naar de aardappelhandel 
of wordt via teeltcontracten tussen de 
boeren en de fabrieken rechtstreeks 
verkocht aan de aardappelverwerkende 
industrie.
In tegenstelling tot de meeste andere 
groentesoorten is de rol van de Belgische 
groenteveilingen in de aardappelketen 
marginaal. Zo verhandelde de 
West-Vlaamse REO-veiling in Roeselare in 
2012, 3.750 ton aardappelen. Dat is amper 
0,31% van het totale aantal aardappelen 
dat in dat jaar in de kustprovincie 

werd geoogst. De veiling spitst zich 
daarbij vooral toe op de zogenaamde 
handgerooide primeuraardappelen. Ook 
de rechtstreekse verkoop van aardappelen 
door de landbouwers aan de consument 
via hoeveverkoop of via de zogenaamde 
boerenmarkten, is amper goed voor 0,5 
procent van de totale afzet.

West-Vlaanderen is zwaartepunt 
van de handel
De Belgische aardappelhandel is nog sterk 
versnipperd.
Ons land telt een 100-tal aardappelhan-
delaars en schilbedrijven die aardappelen 
behandelen zonder ze te verwerken1. 
Ruim een derde van deze actoren zijn 
West-Vlaamse bedrijven. Als we de schilbe-
drijven uit dit nationale plaatje weglaten 
en focussen op de pure handel dan blijkt 

Jan Bart Van In • publicatieverantwoordelijke West-Vlaanderen Werkt

De consumptie van aardappelen in de wereld stijgt en de productie van verwerkte en 
kant-en-klare aardappelproducten door de Belgische (en hoofdzakelijk West-Vlaamse) be-
drijven boomt. Een breed spectrum aan aardappelhandelaars speelt hier met succes op in. 
Ze blinken uit in een specialiteit en/of zoeken een verhoogde toegevoegde waarde in de 
behandeling (schillen, wassen en versnijden) of in de performante verpakking van de aard-
appelen. Een van de grootste handelaars-exporteurs van verse ongeschilde aardappelen in 
de EU is een West-Vlaams bedrijf. Jan Bart Van In

Aardappelhandel heeft transitfunctie 
in de Europese markt fo
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dat West-Vlaanderen instaat voor de helft 
van het aantal actoren. 
Net zoals in andere economische sectoren 
is ook de aardappelhandel onderhevig 
aan een concentratie en schaalvergroting. 
Kleine lokale spelers haken af of worden 
overgenomen. Een aantal trekkers en sterk 
gespecialiseerde bedrijven groeien door.
De aardappelhandel is actief in twee grote 
segmenten en in twee kleinere takken. Zie 
figuur 1.
De verkoop (na sortering) van aardappelen 
aan de verwerkende industrie wordt 
geraamd op 64% van het totale 
binnenlandse areaal.  Deze afzetmarkt nam 
de jongste jaren aanzienlijk toe. Maar een 
aanzienlijk deel van deze transacties (circa 
40% voor wat betreft de West-Vlaamse 
verwerkers) gebeurt in een rechtstreekse 
relatie tussen de landbouwers en de 
fabriek en dat grotendeels via teeltcon-
tracten. De aardappelhandel komt in dat 
geval niet tussen. De directe relatie tussen 
teelt en verwerker is een fenomeen dat in 
gans Europa aan belang wint. 
Het restant (24%) van de industrie-
aardappelen passeert wel via de 
gespecialiseerde handel.
De verkoop (al dan niet via export) van 
verpakte consumptieaardappelen (25%) 
aan de kleinhandel en de grootdis-
tributie is een tweede afzetmarkt voor 
de aardappelhandel. Deze distributietak 
is de jongste 15 jaar procentueel 
gedaald binnen het totale volume, maar 
daarom niet in absolute cijfers, want de 
aardappelstapel (inclusief de export) is 
globaal toegenomen. Nog eens 6% van 
de oogst gaat via de groothandel naar 
schilbedrijven, die de aardappelen wassen, 
schillen en versnijden tot ongebakken, 
gekoelde frieten. Die zijn bestemd voor 
frituren, grootkeukens, catering en horeca.
Het resterende handelsvolume betreft 
pootaardappelen (5%) die uiteraard 
bestemd zijn voor de teelt. 

De aardappelparadox
Niet onbelangrijk in de ganse aardappel-
distributie zijn de factoren import en 
export.
Het handelsvolume qua export en import 
aan consumptieaardappelen is via figuur 2 
en 3 in kaart gebracht. 
In 2012 werd het recordaantal van 

Belgische aardappeloogst
= 100%
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Figuur 1
Schema van de Belgische aardappelstromen (raming)
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Figuur 2
Belgische buitenlandse handel van consumptieaardappelen in ton (x 1.000)

Nederland (67,2%)

Frankrijk (18,5%) 

Verenigd Koninkrijk (7,3%)

Spanje (2,0%)

Duitsland (1,9%)

Overige landen EU-15 (1,4%)

Nieuwe lidstaten EU-27 (0,5%)

3de landen (1,3%)

584.945

160.842

63.273

Figuur 3
Belgische export van consumptieaardappelen in ton

Bron: Eurostat, bewerkingen VLAM

Bron: Eurostat, bewerkingen VLAM

Bron: Diverse spelers uit de sector, exacte cijfers zijn niet voorhanden



17

Deel 2: De aardappelhandel West-Vlaanderen Werkt 2, 2013

1.569.195 ton aan aardappelen 
ingevoerd, dat is +20% in vergelijking 
met 2011 en +61% op tien jaar tijd. Dit 
opklimmende importareaal moet vooral 
voldoen aan de grote honger van de 
Belgische verwerkers (diepvriesfrieten, 
chips e.a.). Dat uitheemse volume komt 
vooral uit onze buurlanden, met Frankrijk 
op kop. 
De export piekt met 870.715 ton in 2012 
en kende dat jaar het hoogste niveau sinds 
2006, maar blijft wel onder het volume 
van de periode 2003-2005. Dit illustreert 
meteen de paradox van de Belgische 
patattenhandel: ondanks het feit dat 
de Belgische oogst ontoereikend is om 
aan de volledige binnenlandse behoefte 
(vooral deze van de industrie) te voldoen, 
blijven we aan een recent verhoogd tempo 
exporteren en importeren we uiteraard 
aan een nog hoger volume. Het jaar 2000 
was daarbij een historisch moment, want 
toen was de invoer aan aardappelen 
voor het eerst hoger dan de uitvoer. Het 
negatieve saldo (in het voordeel van de 
import) is sindsdien verder toegenomen.
Dat ook de export van aardappelen vanuit 
ons land levendig blijft, heeft te maken 
met de evolutie van de prijs op de interna-
tionale markten en ook omdat sommige 
in ons land gecultiveerde aardappelrassen 
niet geschikt zijn voor de dominante 
binnenlandse diepvries- of chipsindustrie.
De Belgische aardappelhandel vervult een 
relevante  en stuwende rol in de Europese 
markt dankzij zijn transitfunctie.

West-Vlaamse 
aardappelhandelcluster
We zoomen in op de West-Vlaamse 
situatie.
In onze provincie opereren circa 30 
aardappelhandelaars en een vijftal 
behandelaars (= schilbedrijven). Die stellen 
samen circa 250 mensen tewerk. 
We brachten de 11 grootste handelaars in 
kaart in tabel 1.
Deze marktleiders verhandelen samen 
circa 750.000 ton (= raming) aardappelen 
per jaar, stellen samen 146 mensen (in 
loondienst) tewerk en investeerden in de 
periode 2010-2012, 18,5 miljoen euro. Dat 
is een groot bedrag voor een groothan-
delssector. Zij betrekken gemiddeld 70% 
van hun grondstoffen uit de Belgische 
landbouw. Frankrijk is de tweede 
grootste aardappelleverancier voor de 
West-Vlaamse handel en wint aan belang. 
Het is dan ook niet toevallig dat 
Groep Lamaire, de grootste Belgische 
aardappelhandelaar, participeert in een 
partnerbedrijf in het Noord-Franse Arras. 
Ook de aanvoer van aardappelen uit 
Henegouwen zit in de lift. In die optiek 
investeerde Aardappelhandel Vervaeke 
uit Pittem in 2009 in een nieuw stockage-
bedrijf in Dour en RTL Patat uit Lauwe 
opende een extra stockeerruimte in 
Arc-Wattripont (in de buurt van Ronse). 
Niet toevallig in de buurt van Lutosa, de 
grootste Belgische frietproducent.
Agripom (Groep Warnez) uit Tielt gaat 
nog een stap verder en teelt in eigen 

beheer aardappelen in Wallonië op een 
areaal van 200 ha. Dit staat in voor 10% 
van de totale behoefte aan grondstoffen 
van Agripom. 
RTL Patat cultiveert 60 ha aardappelen in 
Leuze.
Het fenomeen van de verticale integratie 
via belangen in de aardappelteelt 
(rechtstreeks of onrechtstreeks) is bij 
meerdere West-Vlaamse aardappel-
traders een feit. Ook Seru uit Veurne, De 
Aardappelhoeve uit Tielt en de groep 
Lamaire (via Lamaire Farming) uit 
Vleteren zijn actief in de West-Vlaamse 
aardappelteelt. De collusie tussen 
aardappelteelt en –handel verklaart zich 
deels door de wortels die nogal wat 
handelaars hebben in de landbouw-
uitbating. Maar uiteraard spelen hier ook 
strategische belangen rond bevoorrading.

Specialisatie troef
De meeste West-Vlaamse actoren in de 
aardappelhandel gaan voor één of andere 
vorm van specialisatie. Zo zijn Bart’s 
Potato en RTL Patat uit Lauwe (het oudste 
bedrijf in de sector) de kampioenen in de 
wereldwijde export van onbehandelde 
aardappelen. Sommige spelers zoals 
Bauden uit Zillebeke, Seru uit Veurne en 
RTL Patat  hebben een preferente (vaak 
ook historische) relatie met een of meer 
aardappelverwerkende fabriek(en). 
Vervaeke uit Pittem haalt een groot deel 
van zijn groei uit zijn 50%-participatie in 
diepvriesproducent Ecofrost, operationeel 
sinds 2002.

Tabel 1
De grootste West-Vlaamse aardappelhandelaars: kerncijfers

Naam Gemeente

Jaar 
van op-
richting

TEW(1)

2012
Tonnage 

2012
Omzet 

2012

Bruto-
marge 

2012
Investeringen 

2010-2012

Belgische 
grond-
stoffen

Eigen 
teelt

1 Barts Potato Company (Lamaire) Vleteren 1966 30 200.000 20.828.705 - 4.000.000 70% 100 ha

2 Agripom-Groep Warnez Tielt 1950 46 60.000 (2) n.b. 3.700.000 7.250.000 50% 200 ha

3 Vervaeke Aardappelhandel bvba Pittem 1970 27 n.b. 38.221.000  - 2.840.000 n.b. n.b.

4 Seru Aardappelhandel bvba Veurne 1950 14 120.000 16.516.843 - 498.000 60% 60 ha

5 RTL Patat bvba Menen 1928 4 65.000 n.b. 343.912 40.000 70%  68 ha 

6 De Aardappelhoeve bvba Tielt 1992 11 20.000 8.500.000 - 2.000.000 70% 200 ha

7 Marc Valcke en zoon  bvba Moorsele 1998 1 n.b. n.b. 112.120 10.351 95% n.b.

8 Bauden bvba Zillebeke 1988 3 n.b. n.b. 378.000 760.628 n.b. n.b.

9 Dauchy nv Westouter 1992 7 n.b. 1.972.363 - 585.740 n.b. n.b.

10 Tack Agri bvba Tielt 1988 3 50.000 n.b. 382.701 580.000 n.b. n.b.

11 Bruwier Potatoes nv Waregem 1996 2 45.000 n.b. 204.788 2.644 75% 0

Totalen of gemiddelde 148 560.000 - - 18.567.363 70% -

Bron: Jaarrekeningen en informatie verstrekt door de betrokken bedrijven

(1) Tewerkstelling: jaargemiddelde in voltijdse equivalenten in 2012 in loondienst
(2) n.b. = niet bekend
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De Aardappelhoeve uit Tielt expandeert 
in de niche van de bio-aardappelen en 
timmert aan een duurzame relatie met 
grootgrutters als Colruyt en  Delhaize. 
Agripom uit Tielt waagde zich als 
enige West-Vlaamse speler aan eigen 
consumentenmerken, spitst zich toe op 
gesofisticeerde verpakkingen en zoekt 
extra toegevoegde waarde via een schil- 
en snijfabriek in het Waalse Fleurus. (zie 
kaderstuk pagina 19). De groep van de 
familie Warnez is met 46 medewerkers 
(voltijdse equivalenten in loondienst 
in 2012) meteen ook de grootste 
West-Vlaamse werkgever in het segment 
van de handel en behandeling. 
Bart’s Potato Company (groep 
Lamaire) uit Vleteren in de Westhoek 
is met een jaarvolume van 200.000 ton, 
de grootste West-Vlaamse handelaar in 
basisaardappelen. Naar eigen zeggen is 
deze innovatief ingestelde onderneming 
ook de grootste verhandelaar (exporteur)  
van verse ongesneden  aardappelen in 
Europa. Die aardappelen zijn voornamelijk 
bestemd voor de industriële verwerkers.  
Zie verder in kaderstuk op pagina 20.

2012: slecht oogstjaar
Aardappelhandelaars moeten bestendig 
zijn tegen grote pieken en dalen op de 
markt. De Belgische aardappeloogst, 
die startte in het najaar van 2012, 
was als gevolg van de aanhoudende 
neerslag barslecht en leverde een grote 
minopbrengst. De dure aardappelen 
zorgden ervoor dat de export, die ook 
in de eerste helft van dat jaar geen 
hoge toppen scoorde als gevolg van het 
Europese overaanbod, in de tweede helft 
van 2012 bijna stilviel. 
Deze dubbele tegenvaller weerspiegelt 
zich dan ook in de omzet- en de resulta-
tencijfers van de bedrijven die (vooral) 
actief zijn op de vrije exportmarkt. Hun 
omzet viel in sommige gevallen terug met 
de helft.

Investeringskoorts
Deze tijdelijke tegenspoed verhindert niet 
dat de meeste West-Vlaamse aardappel-
handelaars tegen een stootje kunnen 
en blijven investeren en expanderen. De 
marktleiders (in hun niche) Bart’s Potato 
en Agripom ontvouwen een hoog  

De grillige aardappelprijs

Hoeveel krijgt de Belgische landbouwer voor zijn ruwe ongesorteerde 
aardappelen van zijn afnemers uit de handel en de industrie? 
Tot begin 2001 werd de prijs van de aardappelen genoteerd door het federale 
ministerie van Landbouw, maar als gevolg van de regionalisering kwam daar toen 
een einde aan. Belgapom, de beroepsorganisatie van de handelaars en verwerkers, 
nam vanaf het seizoen 2001-2002 het initiatief om een eigen prijsnotering op te 
starten onder de naam Belgapom-notering. Een commissie van 8 personen waarvan 
4 actief in de aardappelhandel en 4 in de aardappelverwerkende industrie, noteert 
wekelijks de meest voorkomende prijs op de fysieke markt voor aardappelen-
veldgewas met bestemming industrie. Dit op basis van informatie uit hun eigen 
bedrijfsactiviteit.

Figuur 4 toont de evolutie van de gemiddelde prijs per oogstseizoen tussen 2000 
en midden 2013.  Daaruit blijkt dat de aardappelprijs op de vrije markt heel volatiel 
is en heel sterk evolueert ook binnen hetzelfde seizoen. De prijs balanceert tussen 
de 50 euro per ton (of nog net daaronder) tot pieken van boven de 200 euro 
per ton, dat is maal vier. Uitschieters qua prijshausse waren de oogstseizoenen 
2006-2007 en 2010-2011, maar ook het najaar van 2012. De grote factor daarin 
zijn de weersomstandigheden. In 2011 zorgde een misoogst door hitte en droogte 
in Centraal- en Oost-Europa voor een sterke vraag op de internationale markten, 
wat de prijs uiteraard fel deed opveren. In 2012 zakte de prijs weer in elkaar als 
gevolg van het stilvallen van de buitenlandse vraag.

investeringsritme (zie kaderstukken). Maar 
ook RTL Patat (familie Tanghe) bouwt 
in 2013 een nieuwe bewaarloods en een 
tweede verpakkingslijn. 
De relatie tussen de distributeurs en hun 

afnemers (retailers / verwerkers) is er echter 
niet eenvoudiger op geworden, want deze 
zijn nog sterker geconcentreerd dan de 
handel.
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Figuur 4
Evolutie gemiddelde aardappelprijs voor het merk Bintje in euro/ton (Belgapom-notering)

Bron: Belgapom

Evolutie van de prijs (incl BTW) voor een ton aardappelen, ongesorteerd van de variëteit Bintje voor verwerking tot diepvries-
producten, zoals aan de boer betaald door de afnemer op de vrije markt.
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Agripom-Warnez investeert 13 miljoen euro

De kracht van een eigen merk
Aardappelgroothandel Agripom (familie Warnez) is de enige speler in West-Vlaanderen die beschikt over de eigen 
consumentenmerken Pomtaste en Pomvit. De groep zit ook qua investeringsdynamiek aan de spits van de sector.

In de Marialoopsesteenweg in Tielt, het zenuwcentrum van de groep Agripom-Warnez, wordt gewerkt aan de uitbreiding van de 
site van 6.000 naar ruim 12.000 m² gebouwen en installaties. Deze operatie kadert in de hergroepering van de activiteiten van de 
aardappelgroothandel van twee locaties naar één site. Het investeringsprogramma van 13 miljoen euro beoogt onder meer ook 
een capaciteitsuitbreiding en een verdere automatisatie en verduurzaming van de verpakking. De Vlaamse regering springt bij 
met 1 miljoen euro  investeringssteun. Deze indrukwekkende ingreep genereert ook een tiental extra arbeidsplaatsen waardoor 
Groep Warnez (dat via 4 vennootschappen 46 voltijdse medewerkers in loondienst telt) zijn positie als grootste werkgever in zijn 
sector nog versterkt. 
De aardappelhandel werd in 1951 opgestart door Firmin Warnez en wordt vandaag geleid door de ondernemende broers Jan en 
Filip Warnez.
Jan Warnez: “Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw hebben 
we ons gefocust op de markt van de grootdistributie omdat 
aardappelen meer en meer via supermarkten verkocht worden. 
We pikken in op de nieuwste consumententrends met blitse 
en biologisch afbreekbare verpakkingen tot en met het kleine 
gewicht van 1 kilo. Weinig spelers in de sector gaan zo ver. In 
2008 hebben we onze eigen consumentenmerken Pomtaste 
(zeven referenties) en Pomvit (stoomgegaarde aardappelen) 
gelanceerd. Die genereren vandaag maar 5% van onze omzet 
omdat de meeste van onze aardappelen onder het label van 
de klant verkocht worden. Toch zijn die huismerken waardevol 
voor ons omdat ze een demonstratieve voorbeeldfunctie 
hebben voor onze afnemers. Ze fungeren als innovatief 
concept dat de klanten kunnen kopiëren”.
Waalse schilfabriek
Agripom verpakte en verhandelde in 2012 circa 60.000 ton aardappelen, waarvan 10% afkomstig is uit de 200 ha eigen 
teeltvelden in Wallonië. Ruim de helft van de  grondstoffen komt uit de Belgische landbouw, 35% uit Frankrijk en Duitsland is 
goed voor een derde plaats. 
Circa 95% van de omzet wordt gerealiseerd bij Belgische klanten in de  grootdistributie en de horeca.
In 2010 openden Filip en Jan Warnez samen met hun lokale partner Pierre Fockedey, het nieuwe bedrijf Pomfresh in het Waalse 
Fleurus, dat instaat voor het schillen en versnijden van aardappelen tot frieten. Ook daar werd ondertussen ruim 4 miljoen euro 
geïnvesteerd onder meer in een vergistingsinstallatie voor aardappelschillen die elektriciteit genereert.
Jan Warnez: “Bij Pomfresh gaan we in 2014 nog een stap verder in de keten doordat we een deel van de aardappelen gaan 
voorkoken. Dit in functie van klanten uit de sector van de grootkeukens.”
 ❱ www.pomtaste.be

Onder de schil
In het segment van de schil- en 
snijbedrijven is West-Vlaanderen minder 
sterk gepositioneerd. Het zwaartepunt 
van deze sectortak ligt bij bedrijven als 
Remo-Frit  (familie Van Remoortel) uit 
Verrebroek in het Waasland, dat naar 
eigen zeggen een kwart van deze markt 
in handen heeft. Het wassen, kalibreren, 
schillen en versnijden (eventueel ook 
blancheren) en verpakken van aardappelen 

tot verse, gekoelde frieten is een activiteit 
die een moderne uitrusting vergt en 
dus steeds kapitaalsintensiever wordt. 
Heel wat kleine operatoren zijn dan ook 
opgeslorpt door de grote spelers zoals 
Remo-Frit.
In West-Vlaanderen zijn Frit-Express uit 
Avelgem, Vancofrit uit Kortemark, Margo 
Aardappelen uit Aalbeke, Grand Service 
uit Blankenberge en Fritco uit Zwevezele 
actief in deze bedrijfstak. Groep Warnez 

(Agripom) uit Tielt opende zijn snijbedrijf 
PomFresh pas in 2009 in Fleurus in de 
provincie Henegouwen. Grand Service 
uit Blankenberge trekt voluit de kaart 
van de automatisatie met een investering 
van ruim 6,3 miljoen euro in de periode 
2010-2012.

1 Het wassen, schillen en versnijden van aardap-
pelen zonder verhitting, wordt op basis van di-
verse regelgeving als handel beschouwd
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Bart’s Potato Company exporteert Belgische aardappelen wereldwijd

Groep Lamaire uit Vleteren, met als kernbedrijf Bart’s Potato Company, is met een verhandeld volume van 200.000 
ton aardappelen per jaar (waarvan tot 80% export) naar eigen zeggen de grootste Europese groothandel in verse, 
ongeschilde aardappelen. Het innovatieve bedrijf van de familie Lamaire zet eind 2013 een nieuwe significante stap 
in de aardappelketen. 

Pionier José Lamaire startte zijn aardappelhandel in 1966 met de ophaling van aardappelen in de regio Vleteren in de West-
hoek via fietstransport. Anno 2013 timmeren Bart en Bram Lamaire, de ondernemers van de tweede generatie, aan een expan-
sieve groep van bedrijven die met een eigen opslagcapaciteit van 15.000 ton aardappelen, een verpakkingscapaciteit van 1.000 
ton per dag en een eigen transportvloot van 15 vrachtwagens, een jaaromzet genereert van 21 miljoen euro. 

Het team van 30 binnenlandse en circa 20 buitenlandse medewerkers komt tegemoet aan iedere vraag naar grondstoffen voor 
de verwerkende industrie: frietproducenten, fabrikanten van chips, vlokken en granulaat en ook schilbedrijven. Vier medewerkers 
staan in voor productontwikkeling, -verbetering en -controle.
In de zomer van 2012 haalde Bart’s Potato Company de nationale pers met het nieuws dat het West-Vlaams bedrijf, als enig 
niet-Brits bedrijf, frieten mocht leveren aan de cateraars op de Olympische Spelen in Londen. Dit als gevolg van de vertraagde 

aardappeloogst in Groot-Brittannië. 
Bedrijfsleider Bart Lamaire: “Een belangrijke troef is 
dat we beschikken over grote bewaarloodsen, waarin we 
aardappelen in de beste omstandigheden kunnen opslaan 
voor maanden ver. Op het moment dat onze klanten door 
hun eigen voorraden heen zitten, doen ze een beroep 
op ons. Los van het seizoen of van de oogstopbrengsten 
bestellen de internationale klanten ook bij ons omdat we 
specifieke aardappelvariëteiten in huis hebben die op de 
exportbestemmingen niet worden geteeld. 
Een andere factor is dat we sterk investeren in ons interna-
tionaal netwerk, met ondermeer eigen filialen in Frankrijk en 
Spanje en met antennes tot in Zuid-Amerika en West-Afrika.” 

70% uit Belgische landbouw
Exportmanager Thomas Leterme: “Rusland, Algerije, Egypte en het Midden-Oosten behoren tot onze 10 belangrijkste 
exportmarkten. In gunstige jaren zoals 2011 exporteren we tot 80% van ons volume. In een kwakkeljaar zoals 2012 met een 
zwaar tegenvallende oogst in België en Frankrijk bedroeg onze uitvoer 50%.”
Circa 70% van de aardappelen die Groep Lamaire verhandeld, komen nog steeds uit de Belgische landbouw met inbegrip van 
de 100 ha landbouwgrond die de familie zelf in de Westhoek in uitbating heeft. Frankrijk, Nederland en Spanje zijn de andere 
leveranciers van aardappelen.
Innovatie zit de familie Lamaire in de genen en dat gaat onvermijdelijk samen met trial and error. Zo kende het hyperinnovatieve 
project Pommatic, een aardappelautomaat voor in de warenhuizen, niet de gewenste doorbraak en paste het finaal ook niet meer 
in de focus van het bedrijf. 

Milieuvriendelijk beleid
Bart’s Potato Company was ook één van de eerste aardappelbehandelaars die in 2007 investeerde (via de joint-venture Valmass 
nv) in een biomethanisatie-plant die schilafval van aardappelen omzet in elektriciteit. Helaas ging Thenergo, de technologische 
partner achter dit project, in 2011 failliet en raakte de installatie hierdoor tijdelijk buiten gebruik. 
Bart Lamaire maakt zich sterk dat een vernieuwde uitrusting in de toekomst, samen met de reeds geplaatste zonnepanelen, voor 
100% zal kunnen voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte van de onderneming in Vleteren. Ook de waterzuivering wordt in 
dit milieuproject geïntegreerd. Om nog meer te kunnen inspelen op de vraag van de klanten, waar ook in de wereld, verhandelt 
Bart’s Potato naast verse, ongesneden aardappelen sinds kort ook een volume aan diepgevroren frieten (aangekocht bij de 
klanten-verwerkers) en ook sommige diepvriesgroenten op verre exportbestemmingen.
De onderneming investeerde in de periode 2011-2012 circa 3,5 miljoen euro in een nieuw toekomstgericht project dat wil inspelen 
op de overschotten op de aardappelmarkt en dat opnieuw mikt op verre exportlanden in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. 
Deze diversificatie wordt wellicht operationeel in het najaar van 2013.
 ❱ www.Bartsfries.bartspotatocompany.com
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De Aardappelhoeve (Tielt) expandeert in bioaardappelen

De Aardappelhoeve bvba uit Tielt investeert bestendig in aardappelteelt, in zijn eigen proefvelden en laboratorium, 
in verpakkingsmethodiek en in adequate medewerkers. De firma verwierf een aparte positie in de sector als de 
Belgische nummer 1 in de verhandeling van bio-aardappelen.

In de Putterijstraat in Tielt is de familie Nemegheer al generaties lang actief als gemengd landbouwbedrijf. Bart Nemegheer 
(44) en echtgenote Anja Provyn leggen zich sinds 1998 toe op aardappelteelt en sinds 2000 ook op het sorteren, wassen en 
verpakken van aardappelen voor Belgische grootwarenhuizen als Colruyt en Delhaize. De jongste zeven jaar groeide hun volume 
aan verhandelde aardappelen van 6.000 ton naar 20.000 ton per jaar. Dat stond in 2012 voor een omzet van 8,5 miljoen euro. 
De tewerkstelling evolueerde in dezelfde periode mee van 6 naar 18 medewerkers. 

Met een investeringsritme van gemiddeld 650.000 euro per jaar behoort De Aardappelhoeve bvba (in verhouding tot het 
zakencijfer) tot de meest excellente bedrijven binnen de West-Vlaamse aardappelhandel.

Bart Nemegheer: “In 2006 namen we een compleet 
nieuw bedrijfscomplex met 3.000 m² gebouwen in gebruik 
met daarbij een eigen laboratorium, moderne verpakkings-
machines, een grote bewaarplaats voor kisten en een eigen 
distributiecentrum. 
We blijven ook investeren in ons eigen aardappelareaal dat 
nu 200 ha bedraagt en waarvan het gros in West-Vlaanderen 
ligt en een klein deel in Oost-Vlaanderen. Onze aardappelteelt 
staat in voor 60% van onze behoefte aan grondstoffen. Ik 
beschouw dat als een meerwaarde omdat we zelf kunnen 
instaan voor de kwaliteit en de opvolging van de gewassen en 
omdat we de logistiek zo ook beter kunnen beheersen.”
Ruim 70% van de behandelde aardappelen bij De 
Aardappelhoeve is van Belgische oogst, de rest komt uit 
Frankrijk en Nederland. In Nederland werkt Nemegheer samen 

met een coöperatieve van bioboeren voor de aanlevering van bio-aardappelen.
Bart Nemegheer: “Die zochten in 2004 een afzetkanaal op de Belgische markt en ik ben die uitdaging aangegaan. Vandaag 
zijn we de Belgische nummer 1 in de behandeling, verpakking en distributie van bio-aardappelen, met een marktaandeel van 
80%. We puren dit jaar circa 25% van ons zakencijfer uit bio-aardappelen. De Belgische biolandbouw is spijtig genoeg nog te 
kleinschalig om een significante rol te kunnen spelen in het aardappelsegment dat voldoende schaalgrootte vereist.”
De gestage expansie van De Aardappelhoeve en de nood aan verdere automatisatie van de verpakkingslijnen, maakt dat de 
onderneming vandaag opnieuw toe is aan uitbreiding. Bart Nemegheer heeft een naburige site van 8.000 m² in reserve maar wil 
eerst met de lokale overheid en met zijn buren overleggen en aftasten welk project eventueel haalbaar is.
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Bij Alaska zijn we gepassioneerd door ACCOUNTANCY, AUDIT en ADVIES. 
Dat zijn we vanuit verschillende kantoren in België. Alaska is hét Belgisch sa-
menwerkingsverband van accountants- en advieskantoren waar persoonlijke 
aanpak en kwalitatieve dienstverlening geen holle slogans zijn.

Wij adviseren zowel KMO’s als VZW’s betreffende:

•	Boekhouding	en	accountancy
•	Fiscaliteit
•	Familiale	opvolging
•	Overnames	en	herstructureringen
•	Juridische	aangelegenheden
•	Subsidies
•	Persoonlijke	Financiële	Strategie

Kantoren West-Vlaanderen

Alaska Brugge
Koningin	Astridlaan	200	
B-8200	Brugge
T.	+32	(0)50	38	80	04
info.brugge@alaska-group.eu

Alaska Ieper
R.	Colaertplein	27
B-8900	Ieper
T.	+32	(0)57	21	23	31
info.ieper@alaska-group.eu

Alaska Kortrijk
Engelse	Wandeling	76
B-8510	Kortrijk	-	Marke
T.	+32	(0)56	22	26	02
info.kortrijk@alaska-group.eu

www.alaska-group.eu

Uw	toekomst	uitbouwen	met	advies	op	maat	

kader-advertentie.indd   1 30/03/12   11:27
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Jan Bart Van In • publicatieverantwoordelijke West-Vlaanderen Werkt

De acht West-Vlaamse aardappelverwerkende bedrijven (aan de beide zijden van de taalgrens) vormen een 
krachtige groeipool binnen het zogenaamde agro-industrieel complex. Ze zijn werkgever voor ruim 2.000 
vaste medewerkers en 370 interimkrachten, ze verwerkten in 2012 samen 1,8 miljoen ton (hoofdzakelijk  
Belgische) aardappelen en realiseerden hiermee het indrukwekkende omzetcijfer van 1 miljard euro. Tegelijk 
tonen ze zich opmerkelijk crisisbestendig met solide resultatencijfers, een verdere toename of handhaving van 
de tewerkstelling en een duizelingwekkend investeringsritme van 146 miljoen euro in de periode 2010-2012.

Het zetmeel van de West-Vlaamse economie

West-Vlaamse aardappelverwerkers genereren 1 miljard 
euro omzet

De aardappelverwerkende industrie is (net 
zoals het gros van de voedingssector) een 
van de sterkhouders van de West-Vlaamse 
economie. De sector komt echter 
fragmentarisch aan de oppervlakte en is 
minder bekend dan de verwerkers van 
diepgevroren groenten met wie zij diverse 
raakvlakken heeft. De aardappelindustrie 
produceert diepvriesfrieten, kroketten en 
verwante aardappelspecialiteiten, maar 
ook gekoelde frieten en chips.
Deze sectoranalyse is gebaseerd op 
de beschikbare cijfers en gegevens uit 
jaarrekeningen, balansen en jaarverslagen 
van de betrokken bedrijven, maar ook op 
een bevraging waaraan zes van de acht 
actoren hebben meegewerkt. Als we in 
deze tekst spreken over de ‘West-Vlaamse 
aardappelverwerkers’ dan hebben we 
het zowel over bedrijven die effectief 
gelegen zijn in de kustprovincie, als 

over de bedrijven die net over de grens 
met Henegouwen werden ingeplant 
door West-Vlaamse ondernemers. 
Bovendien bestaat het management 
en het kaderpersoneel van deze 
Henegouwse fabrieken hoofdzakelijk uit  
(West-)Vlamingen. 
Zo komen we samengeteld aan acht 
ondernemingen (zie tabel 1).
Daarvan opereren er vier op West-Vlaamse 
bodem: Vanelo (uit de groep Lutosa) 
in Sint-Eloois-Vijve (deelgemeente 
van Waregem), Agristo uit Hulste 
(deelgemeente van Harelbeke) maar 
met ook filialen in Oost-Vlaanderen 
en Nederland, Eurofreez in Proven 
(deelgemeente van Poperinge) en 
Veurne Snackfoods (onderdeel van de 
Pepsico-groep). 
Drie jongere spelers (Mydibel-groep en 
Roger & Roger beiden uit Mouscron 

(Moeskroen) en Ecofrost uit Péruwelz 
bij Doornik) zijn door West-Vlaamse 
ondernemers neergepoot in Henegouwen. 
Deze werden gelokt door de beschik-
baarheid van goedkope industriegronden, 
snelle procedures en subsidies. Ze situeren 
zich meestal maar een paar kilometers 
over de West-Vlaamse provinciegrens, die 
tevens taalgrens is. 

Groep Clarebout, de laatste in de 
rij, zit in een spreidstand tussen het 
West-Vlaamse moederbedrijf in Nieuwkerke  
(deelgemeente van Heuvelland) in de 
Westhoek en het veel jongere zusterbedrijf 
dat sinds begin 2009 opereert in 
Warneton-Waasten (deelgemeente van 
de faciliteitengemeente Komen-Comines). 
Beide fabrieken liggen overigens maar op  
7 km in vogelvlucht van elkaar. 
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Concentratie in  
Zuid-West-Vlaanderen
Hieruit komt meteen naar voor dat 
de aardappelverwerkende cluster zich 
volledig in het zuiden van West-Vlaanderen 
situeert, op de as Waregem-Harelbeke-
Westhoek. Met dus een belangrijk 
verlengstuk net over de provinciegrens. 
Zie figuur 1.
Voor de duidelijkheid stipuleren we dat in 
onze cijferanalyse in het geval van Agristo 
enkel de gegevens van de vestiging in 
Hulste-Harelbeke zijn opgenomen en dus 
niet de geconsolideerde cijfers van de 
ganse groep Agristo, die ook fabrieken 
heeft in het Oost-Vlaamse Nazareth en in 
het Nederlandse Tilburg.

Ook in het geval van de groep Lutosa 
is enkel rekening gehouden met de 
cijfers van de West-Vlaamse fabriek in 
Sint-Eloois-Vijve die opereert onder de 
naam Vanelo en dus niet met de veel 
grotere plant van Lutosa in het Waalse 
Leuze.
Voor groep Clarebout zijn de relevante 
data en parameters van de ganse groep 
met zijn vestigingen in Heuvelland en in 
Warneton samengevoegd.
Voor de groep Mydibel gebruiken we 
geconsolideerde of samengevoegde cijfers 
van de drie productie-entiteiten van de 
familie Mylle, die alle drie opereren vanuit 
een bedrijvenzone in Moeskroen. Dat zijn 
Mydibel (producent van diepgevroren 
en verse voorgebakken frieten en andere 
voorgebakken en diepgevroren aardappel-

specialiteiten), Pomcobel (producent 
van diepgevroren aardappelpureespeci-
aliteiten) en de jongste telg Gramybel, 
opgestart einde 2002. Gramybel maakt 
een speciaal gamma van aardappelgra-
nulaten en aardappelvlokken die geleverd 
worden aan en verwerkt worden door 
de snack-industrie, ondermeer voor de 
fabricatie van chips type Hula Hoops en 
type Pringles chips (=stackable chips).
Gramybel is naar verluidt de enige 
aardappelverwerker in België die in deze 
niche actief is. 

Familiebedrijf of filiaal van 
multinational?
Een andere relevante opdeling onder de 
tenoren van de aardappelverwerkers is deze 
tussen de zes bedrijven die diepgevroren 
en gekoelde frieten, kroketten en andere 
aardappelspecialiteiten produceren en de 
twee bedrijven die zich toeleggen op de 
fabricatie van chips.
Deze laatste zijn Veurne Snackfoods, dat 
de bekende snackmerken Lays, Doritos en 
Smith vervaardigt, en uitdager Roger & 
Roger uit Mouscron dat vooral bekend is 
van het merk Croky. 
Een laatste onderscheid qua identificatie 
van deze acht actoren betreft dat van de 
West-Vlaamse familiebedrijven versus de 
buitenlandse multinationals. 
Tot begin 2013 lag het zwaartepunt 
in deze branche bij de (toen nog) zes 
familiale bedrijven, met name Lutosa, 
Agristo, Mydibel, Roger & Roger, Ecofrost 
en Clarebout. 

Met aan de andere zijde de filialen van 
de multinationals: Veurne Snackfoods 
(onderdeel van de Amerikaanse 
voedingsgigant Pepsico, vooral bekend 
van Pepsi Cola) en Eurofreez (Nederlandse 
groep Aviko). 
Maar de groep Lutosa, de Belgische 
nummer 1 in diepvriesfrieten (met 
Vanelo als West-Vlaamse poot), werd, 
zoals bekend, in juni 2013 door de 
beursgenoteerde West-Vlaamse groep 
Pinguin (Greenyard Foods) voor 225 
miljoen euro verkocht aan het Canadese 
McCain, de mondiale nummer één in de 
aardappelverwerking. 
Hiermee vergroten de internationale 
marktleiders hun impact op deze Vlaamse 
industrietak.

Scharnierjaar 1988
Qua leeftijd sluiten de acht West-Vlaamse 
industriële aardappeltenoren vrij goed 
bij elkaar aan. De oudste onderneming 
Eurofreez ontstond in 1965 en de meeste 
collega’s volgden in de 20 daaropvolgende 
jaren. We kunnen dus spreken van een vrij 
jonge industriële sector. Opmerkelijk is dat 
vier van de acht actoren van wal gingen in 
het zelfde ‘scharnierjaar’ 1988. Ecofrost, 
de kleinste en jongste speler, ontsproot 
pas in 2002 als diversificatie van de familie 
Vervaeke (actief in de aardappelhandel 
vanuit Pittem) en de familie Hoflack, de 
ondernemers achter groenteverwerker 
Horafrost uit Staden. 
Vier van de acht door ons gedefinieerde 
West-Vlaamse aardappelverwerkers 
zijn ontstaan als een spin-off van een 
West-Vlaamse aardappelgroothandel Tabel 1

Kerncijfers van de 8 West-Vlaamse aardappelverwerkers (Bron: jaarrekeningen en bevraging WES juni-juli 2013)

Bedrijfsnaam

Ligging 
fusiegemeente 

(zetel) Eigenaar

Jaar 
van 

opstart

Omzet in 
miljoen 

euro
2009

Omzet in 
miljoen 

euro
2012

Investering
 in miljoen 

euro 
2010-12

Factor 
milieuzorg 

in %
TEW in 

VTE1

Aandeel
 grensarbeiders 

uit Frankrijk in %
Aantal 

interims

TEW product-
ontwikkelings-

team
Grondstoffen

in ton

Percentage 
Belgische 

aardappelen

Percentage 
rechtstreekse 

aankoop
Percentage 

export

Percentage 
export 

buiten EU 

Percentage 
privaat 

label

Percentage 
eigen 

merken

Vanelo (Lutosa-groep) Waregem McCain sedert 1/06/13 1988 56,4 66,0 13,6 15 169 59 9 5 210.000 85 50 92 30 30 70

Veurne Snackfoods Veurne Pepsico 1970 63,3 61,4 22,0 18 466 n.b. 42 7 120.000 45 25 64 0 0 100

Agristo Harelbeke Familie Wallays en Raes 1988 105,0 207,0 8,5 15 89 10 6 3 200.000 80 50 95 20 80 20

Mydibel-groep Moeskroen Familie Mylle 1988 108,0 150,0 25,0 20 350 30 67 8 450.000 70 70 90 30 50 50

Roger & Roger Moeskroen Familie Dick 1997 68,0 105,0 9,5 15 220 40 63 3 110.000 60 55 70 0 65 35

Eurofreez Poperinge Aviko-groep 1965 61,0 53,2 10,2 35 209 14 20 2 102.000 60 0 n.b. n.b. 0 100

Clarebout Groep
Heuvelland en 

Komen-Waasten Jan Clarebout 1988 175,7 300,0 50,0 (2) n.b. 530 n.b.. 146 n.b..  (3) 550.000 n.b. n.b. n.b. n.b. 100 0

Ecofrost Péruwelz Fam.Hoflack en Vervaeke 2002 41.7 61,0 8,0 n.b. 45 n.b.. 20 n.b.. (3) 50.000 n.b. n.b. 85 n.b. n.b. n.b.

Totalen 679,1 1.003,6 146,8 2.078 373 1.792.000

Gemiddelde uitkomst 1985 20% 30% 67% 40% 83% 16% 47% 53%

(1) Tewerkstelling in loondienst (contract van onbepaalde duur) in voltijfdse equivalenten, gemiddeld over het boekjaar.
(2) n.b. = niet bekend
(3) raming, geen exacte gegevens voorhanden
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Vanelo (Lutosa-groep) Waregem McCain sedert 1/06/13 1988 56,4 66,0 13,6 15 169 59 9 5 210.000 85 50 92 30 30 70

Veurne Snackfoods Veurne Pepsico 1970 63,3 61,4 22,0 18 466 n.b. 42 7 120.000 45 25 64 0 0 100

Agristo Harelbeke Familie Wallays en Raes 1988 105,0 207,0 8,5 15 89 10 6 3 200.000 80 50 95 20 80 20

Mydibel-groep Moeskroen Familie Mylle 1988 108,0 150,0 25,0 20 350 30 67 8 450.000 70 70 90 30 50 50

Roger & Roger Moeskroen Familie Dick 1997 68,0 105,0 9,5 15 220 40 63 3 110.000 60 55 70 0 65 35

Eurofreez Poperinge Aviko-groep 1965 61,0 53,2 10,2 35 209 14 20 2 102.000 60 0 n.b. n.b. 0 100

Clarebout Groep
Heuvelland en 

Komen-Waasten Jan Clarebout 1988 175,7 300,0 50,0 (2) n.b. 530 n.b.. 146 n.b..  (3) 550.000 n.b. n.b. n.b. n.b. 100 0

Ecofrost Péruwelz Fam.Hoflack en Vervaeke 2002 41.7 61,0 8,0 n.b. 45 n.b.. 20 n.b.. (3) 50.000 n.b. n.b. 85 n.b. n.b. n.b.

Totalen 679,1 1.003,6 146,8 2.078 373 1.792.000

Gemiddelde uitkomst 1985 20% 30% 67% 40% 83% 16% 47% 53%
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Figuur 1
Geografische spreiding van de West-Vlaamse aardappelverwerkers met hun volume aan verwerkte aardappelen in ton, 2012
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en ook vandaag nog zijn de banden 
tussen industrie en handel levendig. Dit 
ondermeer in het geval van Ecofrost, 
Clarebout en Mydibel. De aandeelhouders 
van deze twee laatste bedrijven zijn 
bovendien ook actief in de aardappelteelt. 
Roger Mylle, mede-oprichter van Mydibel, 
gaf zijn ouderlijk huis, de aardappel-
boerderij ‘Het Bintjeshof’ in Bellegem 
in 2009 een nieuwe invulling als bed & 
breakfast, die volledig in het teken staat 
van de aardappel. Het telen zelf gebeurt 
via de firma Agromyl.
Er zijn ook linken tussen de aardappel-
diepvriesbedrijven en de West-Vlaamse 
groenteverwerkers. Zo zijn de aandeel-
houders van chipsfabrikant Roger & Roger 
(familie Dick) en één van de vennoten 
achter frietenproducent Ecofrost (familie 
Hoflack) eveneens actief in diepgevroren 
groenten. Ook Lutosa was tot midden 
dit jaar onderdeel van diepvriesgroente-
operator Pinguin (nu Greenyard Foods).

Expansiedrang met 
tewerkstellingspiek
Als we de sterke kanten van de 
West-Vlaamse aardappelverwerkers 
in kaart brengen dan kunnen we 
niet voorbijgaan aan het opmerkelijk 

groeiparcours dat deze jonge sector in 
de voorbije 20 jaar heeft afgelegd. Het 
volume aan verwerkte aardappelen van 
de acht betrokken bedrijven klom in die 
periode van 200.000 naar 1.800.000 
ton, dat is maal negen. De tewerkstelling 
evolueerde mee aan hetzelfde hectische 
tempo. In 2012 piekt het aantal arbeids-
plaatsen voor het eerst tot boven de 
2.000 vaste medewerkers. Met daarnaast 
nog eens ruim 370 interimkrachten. Die 
blijven nodig gezien de seizoensgebonden 
pieken in de productie. 
Opmerkelijk is dat de acht West-Vlaamse 
aardappelverwerkers (aan beide zijden van 
de provinciegrens met Henegouwen), als 
gevolg van hun jongste aanwervingsgolf, 
qua aantal medewerkers zijn opgeklommen 
tot boven het binnenlandse tewerkstel-
lingspeil van de 10 West-Vlaamse 
producenten van diepvriesgroenten. Die 
laatsten waren in 2012 samen goed voor 
1850 arbeidsplaatsen.
De expansiedrang van de aardappel-
nijverheid is ook in de crisisperiode 
2009-2012 niet getemperd, want de 
omzet van de acht betrokken bedrijven 
zwol in die vier jaar verder aan van 679 
miljoen naar ruim 1 miljard euro, een 
groei van 47%. 

De vaste tewerkstelling werd mee omhoog 
gestuwd van 1615 naar 2078 medewerkers 
(+463), een klim van 29%.
De trekkers van de jongste groeispurt zijn 
Agristo, Mydibel, Roger & Roger en Groep 
Clarebout. 
Veurne Snackfoods, de chipsproducent uit 
Veurne, was met 466 vaste medewerkers 
en ruim 40 uitzendkrachten jarenlang de 
grootste werkgever in de sector, maar 
die positie is sinds 2011 veroverd door 
Clarebout, dat in dat jaar in zijn thuisbasis 
in Heuvelland circa 256 vaste medewerkers 
telde en nog eens 214 in de grenssite in 
Warneton. 
In onze bevraging polsten we bij de 
bedrijven ook naar hun prognose inzake 
de evolutie van hun tewerkstelling in 2013. 
Vijf van de acht bedrijven voorzien een 
status quo (wat positief is in deze laagcon-
junctuur) en drie bedrijven stellen dat 
het aantal jobs nog verder zal toenemen. 
Groep Mydibel (een cluster van drie 
bedrijven) uit Mouscron heeft het over de 
creatie van 40 extra jobs in 2013.

Grensarbeid in de lift
Voor alle acht ondernemingen geldt dat 
het aantal werknemers met een Franse 
nationaliteit toeneemt. Die grensarbeid 
bedroeg gemiddeld 30% in 2012 
met als uitschieter Vanelo (Lutosa) uit 
Sint-Eloois-Vijve dat 59% Franse arbeids-
krachten in dienst heeft. Ook Clarebout 
stelt een groot aantal Franse medewerkers 
tewerk.

Hoog investeringstempo
De sector manifesteerde zich van in het 
begin als een stabiele en voortvarende 
werkgever met steeds meer arbeids-
plaatsen, maar ontpopte zich tegelijk 
al vrij snel als zeer kapitaalsintensief, 
gedreven door een hoog tempo aan 
investeringen. Die investeringskoorts 
houdt ook in de periode 2010-2012 
aan. In die drie jaren werd door de 
acht betrokken firma’s voor ruim 146 
miljoen euro geïnvesteerd. Dat gaat in 
de meeste gevallen over nieuwe, meer 
performante uitrusting en automatisatie, 
de uitbreiding van de opslagcapaciteit (via 
hoge diepvriessilo’s en volautomatische 
magazijnen), investeringen in een 
verhoogde voedselveiligheid en in nieuwe fo
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verpakkingsconcepten.
In het geval van Eurofreez (nieuwe 
pureelijn), Mydibel (nieuwe fabriek voor 
aardappelspecialiteiten en een nieuw 
volautomatisch vrieshuis) en Clarebout 
impliceert het investeringstraject ook 
de opstart van een nieuwe aanverwante 
activiteit of een uitbreiding van de 
productiecapaciteit. 
Clarebout, met thuisbasis in Heuvelland, 
staat de jongste jaren aan de spits van de 
investeringsmarathon en injecteerde in 
de periode 2008-2011 zo maar even 91,2 
miljoen euro in de verwerving, herinvulling 
en uitrusting van een site van 10 ha in 
de industriezone De Jatte in Warneton-
Waasten. Daar worden diepvriesfrieten 
en aardappelvlokken geproduceerd. Het 
project krijgt in 2013-2014 een vervolg 
met een uitbreiding tot 17 ha en  de bouw 
van een hoogbouwdiepvriezer met een 
opslagcapaciteit van 65.000 paletten.

Uit de bevraging blijkt ook dat de 
aardappelverwerkers in de komende 
jaren willen verder gaan in hun 
investeringsoffensief.
Roger & Roger plant in 2013-2014 de 
opening van een eerste tortillalijn, dat 
zijn chips op basis van mais. Dat is een 
innovatie voor het bedrijf, want tot op 
heden produceerde Roger & Roger, het 
bedrijf achter de Croky-papegaaien, 
enkel chips op basis van aardappelen. 
Met zijn eerste tortillalijn treedt Roger & 
Roger in het spoor van collega Poco Loco 
uit Roeselare. Het bedrijf heeft nog 2 ha 
terrein in reserve in Mouscron.
Maar ook bij Mydibel (eveneens in 
Mouscron) zitten ze niet stil, want op 
de vraag of er nog plannen zijn voor de 
ruimtelijke uitbreiding antwoordt de 
onderneming voluit: ja.

Milieu-investeringen
Een factor die fors aan belang toeneemt 
binnen de investeringsinspanningen is 
het luik milieuzorg. Uit onze bevraging 
blijkt dat gemiddeld 20% van het 
investeringsbedrag (35% in het geval 
van Eurofreez) in de periode 2010-2012 
werd gespendeerd aan ingrepen die het 
functioneren van de fabrieken milieuvrien-
delijker en duurzamer moet maken. De 
meeste bedrijven zetten in op biomassa-

technologie voor de vergisting van hun 
aardappelschillen en andere zetmeel-
houdende afvalrestanten. 
De introductie van warmtekracht-
koppeling en de installatie van 
zonnepanelen zijn andere voorbeelden 
van milieu-gerelateerde inspanningen die 
meteen ook positief zijn voor de energie-
factuur van de bedrijven. Investeringen in 
eigen waterzuivering vormen eveneens 
een belangrijk item. Zie ook het 
Spectrumbericht op pagina 41.
Met deze ingrepen doet de sector haar 
best om haar negatieve imago als grote 
verbruiker van water, als generator van 
vervuilende afvalstromen en als oorzaak 
van geurhinder voor de omwonenden, 
om te buigen. Dit via het opnemen van 
verantwoordelijkheid, het aanpakken en 
oplossen van de problemen en de creatie 
van goodwill. 
In een recent verleden kozen sommige 
bedrijven (zoals Clarebout) eerder voor een 
confrontatiestrategie (incluis gerechtelijke 
procedures en veroordelingen) maar 
dat bleek op lange termijn niet de juiste 
politiek.

Teelt en export
Hoe ligt de relatie tussen aardappel-
verwerking en teelt?

De bevraging leert dat de industrie 
gemiddeld 67% van zijn grondstoffen 

afneemt van Belgische aardappelboeren. 
Ruim 40% van dit volume wordt 
verhandeld in een rechtstreekse relatie 
tussen de fabrieken en de landbouwers. 
Mydibel uit Mouscron scoort hierbij het 
hoogst met een percentage van 70% 
aan aardappelen die rechtstreeks van 
de teeltbedrijven komen. Eurofreez uit 
Proven (groep Aviko) heeft dan weer 
geen enkele directe aankooprelatie met 
de aardappelteelt en bevoorraadt zich dus 
enkel via de aardappelhandel.
Het buitenlands areaal aan aardappelen 
(23%) dat de verwerkers inkopen, komt in 
eerste instantie uit Frankrijk, gevolgd door 
Nederland en Duitsland.
Hoe bedrijvig zijn de West-Vlaamse 
aardappelverwerkende specialisten 
op de exportmarkt?

De gemiddelde exportscore bij de 6 
aardappelverwerkers, die ingingen op de 
bevraging, bedraagt 83%, waarbij 16% 
wordt gerealiseerd buiten de Europese 
Unie, een segment dat bovendien in de 
lift zit. 
Agristo (95%) en Mydibel (90%) zijn 
de toppers qua verkoop buiten de 
landsgrenzen. De sterke exportprestaties 
van de West-Vlaamse verwerkers verklaart 
mee waarom ons land is uitgegroeid tot 
de grootste exporteur van aardappel-
bereidingen in de wereld (zie pag 29).
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Marketing als zwakke schakel?
Qua marketing en marktbenadering 
manifesteert er zich een kloof tussen 
de drie multinationale filialen Veurne 
Snackfoods (Pepsico), Eurofreez (Aviko) en 
Vanelo-Lutosa (McCain) die tussen de 70% 
en de 100 % van hun productievolume 
realiseren via eigen merken (zoals Lutosa, 
‘Schatjes van Patatjes’) en anderzijds 
de familiale spelers. Deze laatste zoals 
Agristo, Clarebout en Ecofrost zijn vooral 
actief in het segment van de private label 
producten (vooral supermarktmerken) en 
verkopen maximaal 20% van hun volume 
onder eigen merknaam.
Mydibel bereikte een evenwicht van 50% 
eigen merken (Mydibel en Europ) en 50% 
distributie onder het vaandel van de klant.

Een niet onbelangrijke kanttekening 
hierbij is dat de marketing en de 
ganse commerciële aansturing van 
de West-Vlaamse productiebedrijven 
die opereren in de korf van een grote 
buitenlandse groep, in de meeste gevallen 
gebeurt buiten de productiesites. In het 
geval van Eurofreez zit de marketing bij 
moederbedrijf Aviko in Nederland. De 
producten van Veurne Snackfoods (zoals 
Lays en Smiths) wordt gecommercialiseerd 
vanuit de Pepsico Belux in Zaventem. 
Voor wat betreft Lutosa is het afwachten 
of de nieuwe eigenaar McCain de 
commerciële pool zal centraliseren in 
Grobbendonk waar de groep zijn 
Belgisch hoofdkwartier heeft.
Een andere delicate vraag is hoe het 
management van Lutosa en McCain zullen 

omgaan met de beslissing van de Europese 
Commissie van 29 mei 2013 die stipuleert 
dat overnemer McCain het merk Lutosa 
(Schatjes van Patatjes) niet langer mag 
gebruiken op de Europese retailmarkten.

Een bijzonder geval binnen de 
West-Vlaamse familiebedrijven in de 
sector, is chipsfabrikant Roger & Roger, 
dat in 2004 het oude Belgische merk 
Croky terug opviste en vanaf 2005 is 
blijven investeren in de promotie van dat 
concept rechtstreeks naar de eindklant. De 
verkoop van de Croky-producten binnen 
het totale volume van Roger & Roger is de 
jongste zes jaar toegenomen van 20% naar 
35% en het marketing- en verkoopteam 
klom op naar 15 medewerkers. Dat is 
fraai, maar het betekent wel dat een fikse 
meerderheid van 65% van de chips nog 
steeds onder de merken van de klant 
worden vermarkt.

Doorgroeien op eigen kracht?
Marketing blijft een delicaat punt bij 
nogal wat West-Vlaamse bedrijven die 
sowieso al de reputatie hebben van vooral 
ijverige producenten te zijn. Ook de 
schaalgrootte en het doorgroeipotentieel 
van deze actoren is mogelijks een zwakke 
schakel in het succesverhaal. We stellen 
vast dat de endogene West-Vlaamse 
familiale bedrijven flink presteren op 
hun niveau maar niet (op eigen kracht) 
verder doorgroeien tot een internationale 
schaal, waarbij zij in de rangen zouden 
kunnen geraken van de internationale 
marktleiders McCain, Aviko, LambWeston 

en Farm Frites. 
Dit in tegenstelling tot de West-Vlaamse 
producenten van diepvriesgroenten, 
zoals Ardo, Dujardin Foods (Unifrost) en 
Pinguin (Greenyard Foods) die wel zijn 
opgeklommen tot de Europese top in hun 
sector.
In dit kader is het significant dat Lutosa, 
de grootste Belgische producent van 
diepvriesfrieten en aardappelspecia-
liteiten, na een hevige biedstrijd tussen 
de grote jongens, in handen kwam van 
de Canadese wereldmarktleider McCain. 
Die heeft in Grobbendonk bij Antwerpen 
al een fabriek waar kroketten, pommes 
noisettes en krieltjes worden gemaakt. 
In dezelfde context stellen we vast dat 
de twee West-Vlaamse families die de 
bedrijven Mydibel-groep en Roger & Roger 
hebben opgestart en tot een succesverhaal 
hebben gemaakt, in een volgende fase 
(zomer 2009) beslisten om ieder hun eigen 
weg te gaan met één van deze bedrijven. 
Liever dan samen door te groeien naar een 
groep op Europese schaal.
Een lichtpunt in dit aspect van de 
sectoranalyse is de vaststelling dat Agristo, 
met thuisbasis in Harelbeke, zich met 
overnames in Oost-Vlaanderen (Willequet 
nv) en in Nederland wel een plaats 
toemeet op Benelux-niveau (en hoger?). 
De tweede generatie van de families Raes 
en Wallays maakt zich bovendien sterk om 
Agristo verder uit te bouwen.
Ook bij Mydibel en Roger & Roger staat de 
tweede generatie ondertussen stevig aan 
het roer.■
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Jan Bart Van In • publicatieverantwoordelijke West-Vlaanderen Werkt

De Belgische aardappelbehandelaars en -verwerkers zijn een hyper-dynamische sector die aan hoog tempo in-
vesteert, innoveert en extra arbeidsplaatsen blijft aansnijden ook in deze tijden van laagconjunctuur. Ons land 
is sinds 2011 de grootste exporteur van aardappelbereidingen in de wereld. West-Vlaamse bedrijven nemen 
hierbij het voortouw. Romain Cools, secretaris van de beroepsorganisatie Belgapom en zijn past-voorzitter 
Antoon Wallays1 zijn onze ervaren gidsen bij een analyse van de sector.

Antoon WallaysRomain Cools

“Stilstaan is plaats vergaan”

De 18 Belgische aardappelverwerkende 
bedrijven (waarvan acht  West-Vlaamse 
bedrijven) verwerkten in 2012 het 
recordaantal van 3,6 miljoen ton 
aardappelen (+5,4%), zij investeerden  het 
indrukwekkende bedrag van 71 miljoen 
euro en creëerden daarbij 300  jobs. 
Zij tonen zich crisisbestendig, scoren 
mooie resultaten en slagen er in om hun 
exportvolume gestadig te verhogen. 
Sommige spelers opereren daarbij tot in 
verafgelegen exportmarkten. 
Bij de afgewerkte producten van de 
aardappelverwerkende industrie zijn de 
diepgevroren frieten met 1,27 miljoen ton 
met grote voorsprong het belangrijkste 
eindproduct, gevolgd door gekoelde 
frieten (216.028 ton) en andere producten 
zoals chips, kroketten en aardappel-
vlokken (samen goed voor 440.000 ton 

volume), zie figuur 1 en tabel 1.
Romain Cools: “De Belgische aardappel-
industrie is een jonge industriële sector. 
Het oudste bedrijf (Eurofreez uit Proven) is 
opgericht in 1965, Van den Broeke-Lutosa 
(de Belgische nummer 1 in de sector) 
startte in 1978  en was de eerste die 
een eigen merk lanceerde. De overige 
bedrijven ontstonden vanaf de jaren ‘80 
van de vorige eeuw. De jongste speler 
(Ecofrost uit Peruwelz) is pas operationeel 
sinds 2002. 
In de meeste gevallen gaat het om 
familiale aardappelhandelaars die een 
stap verder hebben gezet in hun verticale 
integratie door zelf diepvriesfrieten, 
chips of andere aardappelspecialiteiten 
te fabriceren. Dit  met het oog op een 
hogere toegevoegde waarde en waarbij  
de doorbraak van diepvriestechnologie 

(net als bij de groenteverwerkers) nieuwe 
opportuniteiten bood. Ook de trend 
van een dalende consumptie van verse 
aardappelen en de concentraties binnen 
het segment van de handel/verpakkers 
speelde een rol.”

Waar ligt de grens (afbakening) 
tussen de behandeling en verwerking 
van aardappelen?

Romain Cools: “Het wassen en schillen 
en snijden van aardappelen – zonder 
verhitting – wordt op basis van diverse 
regelgevingen nog steeds als handel 
beschouwd. De verwerking start dus 
strik genomen bij het verhitten van de 
grondstoffen. Nochtans vallen de schilbe-
drijven onder het paritair fonds van de 
voedingsindustrie, in tegenstelling tot de 
verpakkers. De facto beschikken de beide 

Interview met Romain Cools, secretaris en  
Antoon Wallays, past-voorzitter van Belgapom
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bedrijfstakken over een eigen werking 
binnen de beroepsorganisatie Belgapom.”

Duurzame groei
Welke zijn de belangrijkste evoluties 
van de aardappelverwerkende sector 
in de jongste 20 jaar? 

Antoon Wallays: “Onze sector kent 
een opmerkelijke schaalvergroting die 
samenloopt met de  internationalisering 
van de handel in afgewerkte producten. 
De jongste jaren wordt zwaar ingezet 
op innovatieve productietechnieken en 
producten en tegelijk wordt aan hoog 

tempo geïnvesteerd in milieuvriendelijke 
toepassingen zoals biogas, warmtekracht-
koppeling en waterrecuperatie.
Maar ook in diverse andere aspecten 
is duurzaamheid een belangrijk thema 
geworden.
De hoge investeringen in automatisering 
en de toegenomen capaciteit en flexibiliteit 
van het machinepark hebben niet belet 
dat ook de tewerkstelling is blijven stijgen. 
Tussen  2000 en 2012 kwamen er in de 
aardappelverwerkende industrie 1.270 
jobs bij, waarvan 280 in het jaar 2012. Er 
zijn niet veel industriële sectoren in ons 

land die met dergelijke recente groeicijfers 
kunnen uitpakken.
Onze sector kende een snelle evolutie 
van een (nog steeds) arbeidsintensieve 
industrie naar een zeer kapitaalsin-
tensieve branche. Daarvan getuigen de 
grote investeringsbedragen: 18 bedrijven 
investeerden samen 604 miljoen euro 
in de jongste 10 jaar. Stilstaan is immers 
achteruit gaan…
Een ander opvallend kenmerk is de 
exportdynamiek van onze sector. In 2011 
staken we Nederland voor het eerst 
voorbij in de mondiale rangorde van de 
grootste exporteurs van voorgebakken 
aardappelproducten. In dat jaar gingen 
1,7 miljoen ton Belgische diepvriesfrieten 
en andere aardappeleindproducten de 
grens over, goed voor 80% van de totale 
binnenlandse productie.”
Romain Cools: “Diverse bedrijven 
zijn uitgegroeid tot internationaal 
opererende spelers die de multina-
tionale Noord-Amerikaanse bedrijven 
met vragende en begerige ogen naar de 
andere kant van de Atlantische Oceaan 
doen kijken…
Die exportexpansie kadert natuurlijk in het 
fenomeen dat de aardappelconsumptie 
in de wereld groeit en dus ook de vraag 
naar aardappelproducten. Zo draagt de 
aardappel bij tot de strijd tegen de honger 
in deze wereld. 
Voor de handel in verse aardappelen heeft 
de forse groei van de verwerkers geleid tot 
een toenemende vraag naar grondstoffen. 
Daardoor voert ons land sinds het jaar 
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Figuur 1
Kerncijfers aardappelverwerkers

Bron: Belgapom vzw.

Tabel 1
Kerncijfers aardappelverwerkers

1997 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal bedrijven 15 15 17 19 19 20 19 19 18

Aantal arbeiders 1.417 1.623 1.807 1.993 2.078 2.171 2.235 2.366 2.597

Aantal bedienden 377 431 514 555 584 595 619 673 724

Totaal TEW 1.794 2.054 2.321 2.548 2.662 2.766 2.854 3.039 3.321

Investeringen in euro 26.021.331 134.780.775 57.870.476 84.317.245 46.417.767 101.708.176 8.180.534 51.628.287 71.175.499

Aangevoerde 
aardappelen in ton 1.111.984 1.454.219 2.184.166 24.673.978 2.661.752 2.907.649 3.256.664 3.456.337 3.644.355

Vlokken in ton 6.705 7.296 8.733 4.686 4.602 6.834 12.800 11.089 11.882

Afgewerkt product

Diepgevroren frieten 263.400 397.876 651.289 771.334 909.203 989.530 1.093.173 1.133.019 1.279.124

Gekoelde frieten 90.073 134.616 182.808 174.937 167.702 175.193 195.806 206.281 216.028

Bijproducten e.a. (*) 175.443 258.049 314.406 321.590 270.776 352.671 417.705 478.324 440.696

Bron: Belgapom. Deze cijfers komen uit de jaarlijkse bevraging van beroepsorganisatie Belgapom bij alle Belgische verwerkers. Het betreft enkel gegevens over hun Belgische productievestigingen en 
dus met uitsluiting van hun eventuele buitenlandse productiefilialen.

(*) Bijproducten: chips, kroketten, vlokken en diversen. Vanaf 2008 werd een aangepaste methodiek toegepast voor de berekening van het tonage bijproducten, waardoor het totaal in deze categorie 
niet vergelijkbaar is met de voorafgaande jaren 
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Waarvoor staat Belgapom?

Belgapom is de erkende beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en 
-verwerking. De organisatie bundelt een 100-tal leden, waaronder alle industriële 
verwerkers en 70% van de handelaars (80% in volume).
75% van de leden van Belgapom zijn West-Vlaamse bedrijven (!) 
Belgapom steunt op 2 voltijdse medewerkers en doet voor diverse faciliteiten 
beroep op de aanleunende dienstenkoepel FVPhouse vzw, met kantoren en 
secretariaat in de Oost-Vlaamse gemeente Berlare.
De organisatie ontvangt geen structurele subsidies, enkel gerichte projectsubsidies 
van overheidsinstanties zoals VLAM en FOD.
Belgapom opereert als gesprekspartner van de Vlaamse en de federale overheid 
zowel rechtstreeks als via UNIZO en Fevia, de belangenorganisatie van de ganse 

Belgische voedingssector.
Een belangrijk instrument van de 
beroepsorganisatie is Interpom 
Primeurs, de tweejaarlijkse interna-
tionale beurs van de aardappelsector 
die doorgaat in Kortrijk Xpo. Dit 
driedaagse event lokt 250 standhouders 
en 17.500 professionele bezoekers en 
genereert zo (ondermeer via hotelover-
nachtingen, catering en standenbouw) 

een mooie toegevoegde waarde voor de West-Vlaamse MICE-economie. Via 
de tweejaarlijkse Belgium Inno Potato Award voor aardappeltelers wordt de 
innovatie in de sector aangemoedigd en bekroond.
 ❱ www.belgapom.be

2000 nu al meer aardappelen in dan uit, 
ondanks het grote binnenlandse areaal. 
En dan hebben we het toch al over circa 
500.000 ton netto-import per jaar.”

Handelsbarrières als hindernis
De aardappelverwerkers hebben heel 
wat troeven. Maar wat zijn de zwakke 
kanten en de aandachtpunten van de 
sector?

Romain Cools: “Er speelt uiteraard een 
grote afhankelijkheid van de grondstoffen, 
die zelf gebonden zijn aan de weersom-
standigheden en aan het optreden van 
ziekten op de planten. De verwerking van 
de aardappelen zet in op de beheersing 
van de vorming van acrylamide (als 
mogelijk schadelijk gecatalogeerde 
stof), die zich vormt bij de verhitting 
van zetmeelhoudende voedingsstoffen 
waaronder aardappelen. 
Er speelt ook een negatieve perceptie 
bij de consument rond de gezondheid 
(vetgehalte) van aardappelproducten.
Een andere bekommernis is dat de 
Belgische aardappelindustrie voornamelijk 
steunt op familiale bedrijven die moeten 
optornen tegen grote mondiale spelers. 
De handelsbarrières in sommige landen 
vormen een bedreiging op de interna-
tionale markten. Zo was er in de lente van 
dit jaar het hallucinante nieuws dat Mc 
Donalds in Frankrijk alleen nog frieten van 
Franse aardappelen wil aankopen. Ook 
op de Russische versmarkt botsen we op 
handelsbarrières.”
De sector wordt  gekenmerkt door een 
brede waaier aan familiale bedrijven. 
De overname van de Belgische nummer 1  
Lutosa door de Canadese groep  
Mc Cain, in mei van dit jaar, doorbreekt 
echter die situatie. Wordt hiermee het 
cliché bevestigd dat deze familiebe-
drijven zeer ondernemend zijn tot aan 
een bepaald niveau/schaalgrootte. 
Maar dus niet (of zelden) op eigen 
kracht doorgroeien tot op een 
hoog internationaal niveau? Dit in 
tegenstelling tot sommige diepvries-
groentebedrijven die wel doorstoten 
naar de Europese top. Waar blijft de 
‘Ardo’ van de aardappelverwerkers?
Antoon Wallays: “Wat daarin zeker 
meespeelt is dat de Belgische aardappel-
verwerkersbedrijven relatief jong zijn. 
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Ze zijn nog in handen van de generatie 
ondernemers die ze heeft opgericht of ze 
zijn nog maar recent  overgedragen aan 
de tweede generatie. De concurrenten 
waartegen we moeten opboksen zijn 
een generatie ouder en hebben daardoor 
een voorsprong opgebouwd qua 
structuur, schaalgrootte en internationale 
aanwezigheid. 
Maar ik geef toe dat daarbij ook wel een 
stuk (West-)Vlaamse mentaliteit speelt. 
Internationaliseren betekent dat je je 
gesloten structuur moet opengooien en 
je raden van bestuur en topfuncties gaat 
bevolken met externe managers en/of 
partners. Dat druist in tegen de natuur van 
sommige ondernemers die liever alles zelf 
onder controle houden.”
Romain Cools: “Een andere factor daarbij 
is de schaalvergroting van de foodservice 
via multinationale concerns en ook de rol 
van de grote fastfoodketens. Die gaan 
voor hun bevoorrading qua aardappel-

producten in zee met producenten die 
voldoende productie- en  leveringsca-
paciteit hebben in de diverse regionale 
markten.”
Nogal wat West-Vlaamse aardappel-
verwerkers realiseren hun expansie 
via uitwijking naar de provincie 
Henegouwen. Welke factoren spelen 
daarbij?
Antoon Wallays: “Het gebrek aan 
voldoende beschikbare industriegrond (en 
of vergunningen) om uit te breiden naast 
het moederbedrijf. Steunmaatregelen 
(EU-steun) voor investeringen in de 
provincie Henegouwen. Een vlotte 
behandeling van de bouwdossiers. 
Anderzijds is het sociaal klimaat toch 
anders in Wallonië dan in Vlaanderen, 
zoals diverse sociale geschillen nog eens 
hebben aangetoond.”
De Belgische familiale verwerkers  zijn 
vooral actief in de private labelmarkt 
en steunen minder op de kracht van 

eigen merken. Anders gezegd: het zijn 
vooral producenten en veel minder 
marketeers. Is dat een zwakte? 
Romain Cools:  “Niet noodzakelijk. Dat is 
het gevolg van strategische keuzes binnen 
de bedrijven zelf. Men kan niet rond de 
vaststelling dat de private labelmarkt via 
de macht van de grote retailers een vrij 
aanzienlijk marktaandeel inneemt, iets was 
zij op korte termijn hebben opgebouwd.
De verwachting is dat dit een blijvend 
gegeven is in het retaillandschap.”■

1 Dit interview ging door net voor de jongste 
voorzitterswissel (einde juni 2013)  bij Belgapom 
waarbij Antoon Wallays (voorzitter van Agristo 
nv) de fakkel doorgaf aan Marc Seru, bedrijfs-
leider van de aardappelhandel uit Veurne die 
zijn naam draagt. De familie Seru  was ook 
vele jaren mede-aandeelhouder bij Eurofreez in 
Proven.

 ❱ U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be

De veldwerkers van Locatus lopen  
dagelijks in het veld de verkooppunten 
langs, en zijn daarmee uw ogen. 

Winkels en winkelgebieden veranderen 
doorlopend, vaak meer en sneller dan u 
denkt. Er zijn 15% mutaties per jaar. 
Bent u op zoek naar actuele gegevens 
ter ondersteuning van uw beleidsbe-
slissingen? Wilt u bijvoorbeeld weten 
welke verkooppunten in een bepaalde 
gemeente aanwezig zijn? Of bent u juist 
op zoek naar een landelijk beeld van alle 
kledingzaken? Beide brengen we voor u 
(ook letterlijk) in kaart.

Alle verkooppunten in de Benelux
• actueel overzicht 

winkels & winkelgebieden
• registratie   

door professionele buitendienst
• vaste methodiek  

dus onderling vergelijkbaar 
• visualisatie   

via kaarten en grafieken

databanken over het veranderende winkellandschap 

Meer informatie
Bel of mail ons voor meer informatie of een afspraak:
Locatus | Jozef van Elewijckstraat 86 | 1853 Strombeek-Bever | Tel. 02-2672800 | info@locatus.be | www.locatus.be



33

Deel 3: De aardappelverwerking West-Vlaanderen Werkt 2, 2013

west-vlaamse intercommunale
publieke ontwikkelaar en beheerder van bedrijventerreinen

baron ruzettelaan 35
8 3 1 0  b r u g g e
w w w . w v i . b e
T +32 (0)50 36 71 71
E infoloket@wvi.be  

i n f o

ambachtelijke zones 
en 
lokale bedrijventerreinen

regionale bedrijventerreinen

bedrijfsverzamelgebouwen

reconversie
industriële panden

specifi eke zones zoals ›

luchthavengebonden bedrijvenzone

watergebonden bedrijvenzone

transport & distributie

detailhandelszone

kantorenzone

dienstenzone

gemengde stadsontwikkelingsprojecten

© KLAAS VERDRU

bedrijventerreinen.indd   7 16/04/2012   9:31:07



34

Deel 4: De aardappelconsumptieWest-Vlaanderen Werkt 2, 2013

Kris Michiels • marketingadviseur VLAM vzw
Liliane Driesen • woordvoerder VLAM vzw – Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing

De Belgische consument eet (thuis) gemiddeld 28 kilo aardappelproducten per jaar. Verse aardappelen blijven 
daarbij de maaltijdbegeleider bij uitstek met een volumeaandeel van 67%. In 2012 was 78% van de aange-
kochte verse aardappelen van Belgische herkomst en dat binnenlandse aandeel zit stevig in de lift. 40% van 
de aankopen gebeurt in hypermarkten en grotere supermarkten (stijgend). Dat blijkt uit de cijfers van het 
marktonderzoekbureau GfK Panelservices Benelux, dat in opdracht van VLAM het thuisverbruik volgt bij 5.000 
Belgische gezinnen.

Belg verbruikt thuis 28 kilo 
aardappelen per jaar

VLAM vzw, het Vlaams Centrum voor 
Agro-en Visserijmarketing, peilt ieder jaar 
via GfK Panelservices naar de evolutie van 
het aardappelverbruik bij de Belgische 
consument. Daaruit blijkt onder meer dat 
72% van de aardappel(bereiding)en thuis 
worden opgegeten, 9% in horecazaken, 
8% bij familie of vrienden, 6% op werk of 
school en 5% op overige plaatsen. Deze 
algemene cijfers verschillen wel afhankelijk 
van de bereidingsvorm: gekookte 
aardappelen worden in verhouding nog 
vaker thuis gegeten, puree zien we wat 
vaker op werk/school. Friet scoort dan 
weer beter in horecazaken.

We gaan wat dieper in op de cijfers over het 
thuisverbruik van aardappelproducten.
Figuur 1 toont de evolutie van het 
thuisverbruik in kg per capita in de periode 
2002-2012. Dit op basis van een bevraging 
bij 5000 gezinnen.

Na een daling van het thuisverbruik van 
verse aardappelen in het begin van deze 
eeuw, noteerde VLAM in 2007 en 2008 
een bescheiden stijging. Wellicht als gevolg 
van de crisis grijpen mensen meer terug 

naar thuisverbruik in plaats van buitenshuis 
verbruik en naar basisvoedingsproducten 
in plaats van meer verwerkte producten 
of kant-en-klare maaltijden. Vanaf 2009 
zette de daling in het thuisverbruik van 
verse aardappelen zich evenwel verder tot 
in 2012, toen het thuisverbruik van verse 
aardappelen opveerde van 27,7 naar 28,0 
kg per capita. 
Deze recente stijging komt er zowel 
dankzij een stijging van het aantal 
kopende gezinnen (dat sowieso nog altijd 
boven de 90% ligt) én een stijging van 
de aankoopfrequentie. De Vlaming kocht 
met 29,7 kg per capita in 2012 meer verse 

aardappelen dan de Brusselaar en de Waal 
die respectievelijk 21,8 en 27,0 kg kochten. 
De stijging in het verbruik was in 2012 ook 
hoger in Vlaanderen, waardoor de daling 
sinds 2008 in Vlaanderen ook wat minder 
sterk is dan in de andere regio’s.

De gemiddelde aankoopprijs voor de 
consument lag in 2012 een stukje lager 
dan in 2011 door de lagere prijzen in 
het voorjaar van 2012 ten opzichte van 
het voorjaar van 2011. Hierdoor daalde, 
ondanks de stijging in volume, de 
besteding aan verse aardappelen van 20,3 
naar 19,9 euro per capita.
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Figuur 1
Thuisverbruik van verse aardappelen in België (in kg per capita)

Bron: GfK Panelservices Benelux
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Thuisverbruik van verwerkte 
aardappelen stabiliseert
Het thuisverbruik van verse verwerkte 
aardappelen (verse frieten, verse 
voorgeschilde en/of voorgegaarde 
aardappelen, …) steeg van 1,0 kg per 
capita in 2008 tot 1,5 kg per capita in 2011, 
dat is dus +50% op 3 jaar tijd. In 2012 
bleef dit thuisverbruik evenwel hangen op 
1,5 kg per capita en dit doordat zowel het 
percentage kopende gezinnen (58%) als 
de aankoopfrequentie van deze gezinnen 
stabiliseerde. Door een licht gedaalde 
gemiddelde prijs daalde de besteding aan 
verse verwerkte aardappelen van 4,3 naar 
4,1 euro per capita.
Het thuisverbruik van verwerkte 
aardappelen in diepvries (frieten, 
kroketten e.a.) schommelde de laatste 
jaren rond 5,6 à 5,7 kg per capita. In 2012 
kwamen we uit op 5,7 kg verbruik per 
capita en 8,5 euro besteding per capita. 
79% van de Belgische gezinnen kocht 
in 2012 minstens 1 keer verwerkte 
aardappelen in diepvries.

Verse aardappelen blijven de 
grootste maaltijdbegeleider
Figuur 2 toont het aandeel van de diverse 
maaltijdcomponenten binnen de groep 
van maaltijdbegeleiders.
Verse aardappelen blijven met 67% 
het grootste volumeaandeel behouden 
binnen de maaltijdbegeleiders. Het 
volumeaandeel van verse aardappelen is 
wel dalend ten voordele van de verwerkte 
aardappelen en droge deegwaren. De 
laatste 2 jaar verloopt de daling in het 
aandeel van verse aardappelen wel minder 
snel (nog slechts -0,2% in 2012). Droge 
deegwaren en droge rijst blijven aan 
elkaar gewaagd qua marktaandeel.
In Vlaanderen hebben verse aardappelen 
een groter volumeaandeel dan in gans 
België, namelijk 70% en dit ten nadele van 
droge deegwaren (aandeel van 9%). 
Het volumeaandeel van verse aardappelen 
stijgt met de leeftijd: bij <30-jarigen 
komen we uit op 60% terwijl dit bij 
>65-jarigen 75% is. Het verschil tussen 
deze leeftijdsgroepen vlakt wel uit, want 
bij de jongere gezinnen noteerde VLAM 
de laatste jaren wel een stijging van het 
volumeaandeel van verse aardappelen, 
terwijl dat bij de oudere gezinnen daalt.

Aandeel van Belgische 
aardappelen bedraagt 78%
De herkomst van de producten behoort 
niet tot de belangrijkste aankoopcriteria 
voor verse aardappelen, maar het wint de 
laatste jaren wel aan belang. Deze evolutie 
merken we ook in het marktaandeel 
van Belgische aardappelen. Dit aandeel 
was aan het begin  van deze eeuw sterk 
dalend: van 88% in 2000 tot 70% in 2007. 
Door de groeiende belangstelling van 
consumenten voor producten van bij ons, 
doen de supermarkten meer inspanningen 
om Belgische aardappelen aan te bieden. 
Ook de Belgische aardappelsector spant 
zich in om de thuismarkt als voorkeursmarkt 
te behandelen. Het aandeel van Belgische 
oorsprong steeg sinds 2007 opnieuw tot 
78,5% in 2011. In 2012 bleef dit aandeel 
stabiel.

Het populaire Bintje verliest 
aandeel
Het Bintje blijft de meest aangekochte 
aardappelvariëteit in België, maar het 
volumeaandeel van het Bintje is wel 
gedaald van 34% in 2008 tot 26% in 
2012. Dit ras wordt dan ook het meest 
gebruikt in de industriële productie van 
frieten. Nicola is de tweede belangrijkste 
variëteit met een aandeel van 18% in 
2012. Charlotte maakt de top drie 
compleet met een aandeel van 9%. Deze 
drie variëteiten zijn ook bijna de enige 
die de gemiddelde Vlaming kent. De 
variëteit is voor de Vlaming dan ook een 
minder belangrijk aankoopcriterium. Het 
kooktype (vastkokend, bloemig) scoort 
op dat vlak hoger en is na het uitzicht 
en het verpakkingsgewicht het derde 
belangrijkste aankoopcriterium.

Specifiek over de consumptie van frieten 
heeft VLAM geen exacte cijfers omtrent 
het volume per capita. We beschikken 
wel over een frequentie-inschatting: 62% 
van de Vlamingen tussen 18 en 65 jaar 
verklaren wekelijks friet te eten, 23% een 
paar keer per maand, 11% één   keer per 
maand en 4% minder vaak. ■

 ❱ U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
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Figuur 2
Marktaandeel maaltijdbegeleiders in België (in % van het volume)

Bron: GfK Panelservices Benelux
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Hoeveel frituren is West-Vlaanderen rijk?
Jan Bart Van In

In tegenstelling tot de perceptie kent ons land geen terugval van het aantal frituuruitbatingen, maar blijft dat aantal 
eerder stabiel op 3200 voor gans Vlaanderen en ruim 600 voor West-Vlaanderen.

De frituren groot en klein blijven een belangrijk consumptiekanaal voor aardappelproducten en bovendien een visuele attractie in 
het Belgische, Vlaamse en West-Vlaamse landschap. Sommigen hebben het zelfs over een stuk ‘gastronomisch-cultureel erfgoed’ 
dat om bescherming vraagt… 
Maar hoeveel frituren telt onze provincie nu eigenlijk en hoe evolueert dat aantal? Exacte cijfers daaromtrent zijn haast niet te 
vinden.
Navefri-Unifri, de Belgische beroepsvereniging van frituuruitbaters, schat dat er in ons land circa 5500 frituren opereren, maar 
heeft zelf geen precieze cijfers over het aantal handelszaken in de diverse provincies. 
De best benaderende gegevens komen van het Nederlandse marktonderzoekbureau Locatus.
Locatus, dat ook in ons land actief is, inventariseert informatie over alle consumentgerichte dienstverlenende bedrijven (winkels 
en horeca) via een eigen team van veldwerkers. Deze enquêteurs doorkruisen jaarlijks de diverse regio’s in de Benelux en 
registeren ter plaatse de zichtbare gegevens en kenmerken van de kleinhandelszaken in een database.
Elk type uitbating wordt daarbij ondergebracht in een specifieke categorie.
De frituren worden geklasseerd onder de rubriek ‘fastfood met gefrituurde producten’. Dat zijn maaltijdverstrekkers waarbij 
geen bediening aan tafel plaatsvindt, zonder vast bestek en waarbij de meestal gefrituurde producten binnen enkele minuten 
klaar zijn voor consumptie. 
Vallen niet onder deze categorie: broodjeszaken, pizzabezorgdiensten, afhaalchinezen en pittabars.
Vallen daar wel onder: de frituren en de fastfoodzaken die frietjes verkopen zoals Quick en McDonald’s.

600 frituren in West-Vlaanderen
Tabel 1 toont de evolutie van dit soort fastfoodzaken in het Vlaamse Gewest en zijn vijf provincies in de periode 2008-2013 op 
basis van data van Locatus.
Uit deze cijfers blijkt dat West-Vlaanderen in juni 2013, 655 frituren en fastfoodzaken telde die voornamelijk gefrituurde producten 
afleveren. Dat aantal bleef de jongste zeven jaar op quasi hetzelfde peil. Als we daarvan de vestigingen van Quick, McDonald’s 
en aanverwanten aftrekken, komen we uit bij het cijfer van ruim 600 West-Vlaamse frituren. 
De cijfers van Locatus van juni 2013 tonen aan dat, binnen de rangorde van de Vlaamse provincies, West-Vlaanderen (goed voor 
20% van het totale aantal uitbatingen) en Oost-Vlaanderen (21%), aan elkaar gewaagd zijn in de race voor een tweede plaats 
achter koptrekker Antwerpen (28%). 
In 2009 en 2010 zat de kustprovincie net iets boven Oost-Vlaanderen, maar sinds 2011 hebben de Oost-Vlaamse frituren een 
klein overwicht.

Frituursector: groot verloop en dalende levensduur
Pol Vanden Bussche is uitbater van Frituur Twiety in de Ruddervoordestraat in Torhout en ondervoorzitter van de beroepsver-
eniging Navefri-Unafri. 
Pol Vanden Bussche:  “Onze vereniging telt een 1000-tal Vlaamse leden en daarvan zijn er een 400-tal actief in West-Vlaanderen. 

Provincie 2008 2009 2010 2011 2012 juni 2013 %

Antwerpen 953 952 952 924 919 907 28
Limburg 568 566 565 550 534 545 17

Oost-Vlaanderen 652 661 675 669 669 681 21
Vlaams-Brabant 467 460 463 460 449 446 14
West-Vlaanderen 651 667 686 664 661 655 20
Totaal 3.291 3.306 3.341 3.267 3.232 3.234 100

Tabel 1
Evolutie van het aantal fastfoodzaken met gefrituurde producten in het Vlaamse Gewest

Bron: Locatus (branchenummer 59.210.171)
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Onze sector kent een hoog verloop van zowel starters als zaken die stoppen. Jaarlijks geven 5% van de uitbaters er de brui aan 
maar dat volume wordt gecompenseerd door quasi evenveel frituren die de deuren openen. 
De gemiddelde levensduur van een frituur is wel gedaald van vijftien jaar vroeger, naar nu nog drie tot vijf jaar. Nogal wat mensen 
beginnen aan een zaak zonder degelijke informatie of opleiding. Met onze beroepsorganisatie proberen we daaraan tegemoet 
te komen in samenwerking met Syntra. We zijn voorstander van een verplichte korte en praktijkgerichte opleiding voor iedereen 
die wil starten met een frituur.”
U zit zelf 25 jaar in het vak. Wat was voor u indertijd het motief om te starten met een frituur?
Pol VDB: “Het contact met de mensen, want voor heel wat klanten ben ik een soort sociaal aanspreekpunt geworden. Ook het 
feit dat het ondernemerschap diep geworteld zit in onze familie. Mijn advies aan starters in de branche is: ga voor en blijf bij 
degelijke producten en vaste producenten en evolueer mee met de wensen van je klanten via een snelle en correcte service. Een 
frituur moet net zo goed verzorgd worden als een sterrenrestaurant qua kwaliteit netheid en klantvriendelijkheid.”
Wat zijn naast het vele weekendwerk en het opereren onder hoge temperaturen en het onderhevig zijn aan 
bakgeuren, de andere ongemakkelijke kanten van het beroep?

Pol VDB: “Iemand die in de horeca begint, krijgt vaak snel de stempel van sjoemelaar, terwijl er toch heel wat zelfstandigen zijn 
die het goed menen. Het is belangrijk dat de positieve kanten van het ondernemerschap in het licht komen.”
Anders dan in andere sectoren is er maar weinig ketenvorming bij de frituren. Hoe verklaart u dat?
Pol VDB: “Een frituur is iets dat je niet vanuit een managersstoel van op afstand kan dirigeren of alleen maar draaiende kunt 
houden met mensen in loondienst. Een aantal pogingen zijn gestrand. Ook Chez Vincent (dat onder grote persbelangstelling 
in mei 2011 werd gelanceerd nvdr) komt niet echt als keten van de grond. Het is bij de eerste vestiging in Brugge gebleven, de 
tweede vestiging in Antwerpen sloot zijn deuren al na enkele weken. Spijtig voor de moeite en de investeringen.”
 ❱ www.navefri-unafri.be
 ❱ www.frituurtwiety.be
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Kürt Demeulemeester • verantwoordelijke afdeling akkerbouw Inagro vzw - PCA

Kürt Demeulemeester

Inagro vzw, het provinciaal agentschap voor land- en tuinbouw van de provincie West-Vlaanderen is al vele 
jaren een dynamische partner rond praktijkonderzoek, voorlichting en dienstverlening aan de West-Vlaamse 
aardappeltelers. Een innovatief project rond rijenbemesting gaat voluit voor een reductie van stikstof in de 
aardappelcultuur.

Inagro, kennispartner voor de 
aardappelteelt

Inagro vzw is gevestigd in Rumbeke-Beitem 
en verzorgt onderzoek en advies in 
de land- en tuinbouw. De instelling 
profileert zich als kennispartner van de 
West-Vlaamse land- en tuinbouwer. Inagro 
begeleidt landbouwers in hun zoektocht 
naar kennis en innovatie. Dat gebeurt 
met praktijkgericht onderzoek op maat, 
vorming, demonstratie- en studiedagen. 
Het centrum is in de jaren 50 opgericht op 
initiatief van het provinciebestuur en werd 
in 2011 een verzelfstandigd agentschap 
van de Provincie West-Vlaanderen.

De factor aardappelen
Een van de teelten waar Inagro zich 
op toelegt, is de aardappelteelt. Deze 
teelt werd reeds begin de jaren tachtig 
opgenomen in het onderzoeksprogramma. 
Vanaf 1992 wordt er samengewerkt met 
de collega’s van PCA (Interprovinciaal 
Proefcentrum voor de Aardappelteelt 
vzw) in Kruishoutem om zo tot een 
gezamenlijk onderzoeks- en voorlich-
tingsprogramma voor aardappelen te 
komen. Deze intense samenwerking 
zorgt er ook op vandaag nog voor dat 
de beschikbare middelen zo efficiënt 
mogelijk ingezet worden ten behoeve van 

de aardappelsector. 
Speerpunten in het aardappelprogramma 
zijn praktijkonderzoek en voorlichting aan 
de aardappelsector en aan de telers in het 
bijzonder. 

Praktijkonderzoek
Het onderzoek vindt doorgaans 
plaats op praktijkpercelen verspreid 
over West-Vlaanderen. Hier komen 
verschillende thema’s aan bod: onderzoek 
naar de mogelijkheden van nieuwe 
rassen, bemesting, gewasbescherming, 
teelttechniek (vb. plantafstanden, 
aardappelen telen zonder te ploegen, …). 
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Vooral het bemestingsonderzoek 
krijgt de laatste jaren veel aandacht: 
aardappelen springen immers in 
vergelijking met andere teelten minder 
efficiënt om met de toegediende stikstof. 
In 2012 startte daarom onder leiding van 
Inagro en met de steun van de Vlaamse 
overheid een demonstratieproject op rond 
de mogelijkheden van rijenbemesting in 
de aardappelteelt. Bedoeling is via deze 
techniek minder stikstof te gebruiken, 
maar ze gerichter toe te dienen, met 
behoud van opbrengst en kwaliteit. 
Daarnaast moet deze innovatieve techniek 
ook toelaten dat er minder reststikstof 
overblijft na de teelt. 

Ook voor de pootgoedteelt, waarvan 
ruim 80% van het Vlaamse areaal 
in West-Vlaanderen groeit, wordt 
onderzoek verricht, met name rond de 
bacterieproblematiek. 

Voorlichting
Naast het onderzoek wordt ook veel 
energie gestopt in het uitdragen van de 
opgedane kennis en ervaring. Dit gebeurt 
via diverse kanalen: studievergaderingen, 
proefveldbezoeken en verspreiding van 
informatie via website of nieuwsbrieven. 
Zo wordt tijdens het groeiseizoen (van 
mei tot oktober) wekelijks een bericht 
verstuurd naar de aangesloten telers. 
Deze nieuwsbrief wordt gezamenlijk 
uitgegeven met de collega’s van het PCA 
in Kruishoutem. 
Deze berichtgeving gaat in op de actuele 

thema’s van het moment. Vaste rubriek 
in deze publicatie is het “waarschuwings-
bericht”, waarin de telers advies krijgen hoe 
en wanneer er moet behandeld worden 
tegen de aardappelziekte, veroorzaakt 
door de schimmel Phytophthora infestans 
(in de volksmond ook de “plaag” 
genoemd). 
Inagro informeert ook rond bladluisbe-
strijding, waarbij op basis van tellingen in 
het veld of via vangbakken, de bladluisdruk 
in kaart wordt gebracht. Op basis hiervan 
kunnen we stellen dat een bestrijding 
van bladluizen in consumptieaardappelen 
de meeste jaren niet nodig is. Daarnaast 
wordt een specifiek advies opgesteld 
voor de pootgoedtelers. In pootgoed zijn 
bladluizen immers overdrager van virussen, 
die de kwaliteit negatief beïnvloeden. 

Dienstverlening
Naast het pure onderzoek en voorlichting 
worden vanuit Inagro samen met 
diverse partners jaarlijks ook heel wat 
praktijkpercelen of bewaarloodsen van 
aardappelen opgevolgd. Dit om tot een 
goede regionale spreiding te komen. 
Op deze manier slagen we erin om op 
Belgisch niveau een beeld te schetsen 
van opbrengst en kwaliteit op de praktijk-
percelen of van de kwaliteit in de loodsen 
tijdens het bewaarseizoen (dat loopt van 
oktober tot juni). 
Via het laboratorium van Inagro kunnen 
land- en tuinbouwers analyses laten 
uitvoeren op bodem, mest en gewassen. 
Op basis van een bodem- of mestanalyse 

wordt een bemestingsadvies geformuleerd 
afgestemd op de teelt en het ras. 

Kwaliteitsanalyses
Inagro beschikt daarnaast ook over een 
specifiek labo voor het uitvoeren van 
kwaliteitsanalyses op aardappelen. De 
meest frequent uitgevoerde analyses zijn 
bepaling van het onderwatergewicht 
(drogestofgehalte), friet- en kookkwaliteit, 
kookeigenschappen en smaak, blauwge-
voeligheid (= mate van risico op 
onderhuidse verkleuring door stoten van 
de knollen).
Deze analyses gebeuren niet enkel op 
stalen van de eigen proefvelden, maar ook 
op aardappelen van telers, handelaars en 
verwerkers. 

Cijfers
Circa 400 West-Vlaamse aardappeltelers 
zijn continu betrokken bij de aardappelac-
tiviteiten van Inagro en ontvangen de 
nieuwsbrief. Jaarlijks voert het team van 
aardappelonderzoekers meer dan 4.000 
analyses uit en ontvangen zij 500 tot 600 
telefonische vragen rond de teelt. Inagro 
werkt samen met een 35-tal landbouwers 
voor de proefvelden en de opvolging van 
de percelen en loodsen. Het jaarbudget 
van Inagro voor aardappelonderzoek en 
voorlichting schommelt tussen 350.000 
en 400.000 euro.

Inagro als  kennispartner
De combinatie van onderzoek, analyses, 
voorlichting en dienstverlening waarvan 
hierboven de grote lijnen weergegeven 
zijn, maakt dat Inagro ondersteuning 
kan bieden aan de aardappelsector en 
aan de telers in het bijzonder. De ligging, 
middenin het belangrijkste Belgische 
teeltgebied, en de vele contacten met de 
actoren, maakt dat Inagro kan inspelen op 
de vragen vanuit de sector. Dit in functie 
van innovatie om zo een performante 
economische branche te blijven. ■
 ❱ U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
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Nieuws van de provincie over de meest uiteenlopende beleidsdomeinen, achtergrondinfo, 

beslissingen van de provincieraad en nog zoveel meer, 7 dagen op 7, de klok rond via

www.west-vlaanderen.be

  www.facebook.com/westvlaanderen 

 @provinciewvl 

 www.west-vlaanderen.tv

Verhelderende brochures, toeristische routekaarten en 

diverse provinciale publicaties vind je in het 

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis

Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge

T 0800 20 021 (gratis nummer)

E provincie@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum (e-shop)

BEN JIJ 
AL FAN
van West-Vlaanderen?

adv.ben je fan_A4_WES_131174.indd   1 5/08/13   11:18
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Chipsfabriek in Veurne investeert 4 miljoen euro in milieuzorg 

Neemt uw bedrijf al initiatieven op het vlak van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? 
In dat geval is het interessant om deze acties meetbaar en 
aantoonbaar te maken, en er een zichtbaar concurrentieel 
voordeel uit te halen.

Bedrijven en organisaties die overwegen om een duurzaamheids-
verslag op te maken, kunnen nu genieten van gratis professionele 
begeleiding via het project ik MVOok.
Dit is een opdracht van de Vlaamse Overheid, uitgewerkt door 
duurzaamheidsexpert Sliding Doors en het communicatiebureau 
Cayman.
Ook in West-Vlaanderen worden in 2013  werkateliers 
georganiseerd over duurzaamheidsrapportering:
 Ì Twee sessies over het waarom, de inhoud en de GRI-richtlijnen 
bij het opmaken van een duurzaamheidsverslag.  (4/9 en 25/9)

 Ì Aansluitend zijn er dan twee sessies over de (creatieve) aanpak 
en mogelijkheden om dit verslag in te zetten als volwaardig 
communicatietool. (23/10 en 20/11)

Zeker voor bedrijven en organisaties die sowieso een jaarverslag 
opstellen een opportuniteit om dit te koppelen aan een 
duurzaamheidsrapport!

Het hele traject is gratis in 2013. 

 ❱ Info & inschrijvingen: www.ikmvook.be. 
 ❱ Voor alle eventuele vragen contacteer Sabine Simoens via  
050 67 17 23 of 0472 905 344. 

Veurne Snack Foods opende medio 2013 een biogas- en een 
drinkwaterinstallatie. De chipsproducent dekt hiermee 25% van 
zijn elektriciteitsgebruik en kan 60% van zijn water opnieuw 
gebruiken. De projecten zijn goed voor een investering van 4 
miljoen euro en vormen een belangrijke stap in het streven naar 
een groenere productie. 

Veurne Snack Foods (opvolger van Westimex), dochterbedrijf 
van de groep PepsiCo, produceert in Veurne chips en snacks 
voor de Europese markt, onder de merknamen Lay’s, Doritos 
en Smiths. Met 466 vaste medewerkers en ruim 40 interim-
krachten is de onderneming één van de grootste werkgevers uit 
de West-Vlaamse voedingsindustrie. 

De afgelopen 15 jaar verdubbelde het productievolume van 
de fabriek, een van de modernste van de groep, terwijl de 
hoeveelheid verbruikte energie stabiel bleef en het waterverbruik 
daalde met 60%. Toch gebruikt de fabriek in Veurne jaarlijks 
toch nog ongeveer 300.000 m³ water. Om het waterverbruik 
nog verder te optimaliseren, besloot PepsiCo om samen te 
werken met drinkwaterbedrijven IWVA en De Watergroep voor 
de realisatie van een waterfiltratie-installatie waarmee ongeveer 
60% van het gebruikte water wordt gezuiverd. Veurne Snack 
Foods zal op deze manier minstens 180.000 m³ water besparen, 
wat overeenkomt met het jaarlijks watergebruik van 4.400 
Vlamingen. Het gezuiverde water voldoet aan de strengste eisen 
voor drinkwaterkwaliteit. Met de nieuwe installatie draagt de 
onderneming ook bij aan de bescherming van de grondwater-

voorraden. PepsiCo Veurne investeerde recent ook in een nieuwe 
biogasinstallatie, waarmee het bedrijf jaarlijks 4800 MWh groene 
stroom uit plantaardig afval genereert. Dat komt overeen met een 
jaarlijks elektriciteitsverbruik van 1300 gezinnen.
Op een temperatuur van 55°C zetten bacteriën afval (zoals 
aardappelschillen, zetmeel, afval van gebakken chips en slib van 
de waterzuivering) om in biogas, waarmee twee motoren worden 
aangedreven die elektriciteit opwekken. De biogasinstallatie 
verwerkt circa 7.500 ton afval per jaar. 

 ❱ www.pepsico.com.
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Verouderde bedrijventerreinen een nieuwe dynamiek meegeven: 
dat is een belangrijke beleidsprioriteit van wvi. Bedrijventerreinen 
die in de jaren 60 tot 80 werden aangelegd, vertonen verou-
deringsverschijnselen, zowel op het openbaar domein als op 
individuele percelen. Bovendien voldoen ze niet aan nieuwe 
eisen, bijvoorbeeld in verband met gescheiden rioleringsstelsels.

Draaiboek

Toen het Agentschap Ondernemen in 2005 een oproep lanceerde 
voor studieprojecten rond de reconversie van verouderde 
bedrijventerreinen, diende wvi Heernisse in als proefproject. 
Met Vlaamse middelen hebben we er een studieproject opgezet 
om te onderzoeken hoe we de revitalisering van oude bedrij-
venterreinen moeten aanpakken. Dat onderzoek leverde ons 
een draaiboek op, waarmee we nu ook andere verouderde 
bedrijventerreinen in onze portefeuille willen revitaliseren. Dat zal 
met Vlaamse overheidssteun kunnen gebeuren: er is namelijk een 
nieuw subsidiebesluit dat uitdrukkelijk inzet op revitalisering.

Haalbare oplossingen

Het draaiboek omvat drie fasen. We illustreren ze beknopt aan 
de hand van het bedrijventerrein Heernisse aan de Woumenweg 
in Diksmuide, een van de oudste terreinen die wvi heeft 
gerealiseerd: het werd ontwikkeld vanaf de vroege jaren 60 van 
de vorige eeuw. 

1.  Inventaris. In de eerste fase werden alle beschikbare gegevens 
over Heernisse geïnventariseerd: ruimtelijke kwaliteit, groen en 
openbaar domein, onderbenutte percelen enz. Dat werd aange-
vuld met een enquête bij de bedrijven op het terrein en met 
milieutechnische gegevens. Er werd een gedetailleerde terrein-
inventaris opgemaakt, die werd verwerkt in GIS.

2. Studiefase: oplossingstrajecten. Voor diverse uitdagingen 
die de inventaris had blootgelegd, werden mogelijke oplos-
singen uitgewerkt: beeldkwaliteit, ontsluitingsinfrastructuur en 
bewegwijzering, facilities en parkmanagement, de relatie met 

de omgeving enz. Ook voor deelprojecten werden scenario’s 
uitgewerkt: de omgeving van het VTI, een nieuwe toegangsweg, 
de clustering van de gemeentelijke diensten en de site van het 
opgedoekte bedrijf Carpet Yarns. 

3. Plan van aanpak. De Stad Diksmuide en wvi hebben 
elk oplossingsscenario gescreend op haalbaarheid, fi nan-
cieel doorgerekend en afgetoetst bij de bedrijven. Tegelijk 
hebben ze ook de mogelijke subsidie- en fi nancieringsmo-
gelijkheden bestudeerd. Die grondige screening leverde 
een aantal scenario’s op waarvoor een bestek werd aanbe-
steed en subsidies werden aangevraagd. Vervolgens werd 
een plan van aanpak opgemaakt. Enkele blikvangers: het 
bedrijventerrein krijgt nieuwe bewegwijzering, bijna alle 
wegen worden heraangelegd, er komen extra voet- en 
fi etspaden en het rioleringsstelsel wordt volledig gescheiden, 
ook op perceelsniveau - daarvoor worden de bedrijven 
begeleid door een afkoppelingsdeskundige. Ook komt er een 
nieuwe centrale verkeersas, die ervoor moet zorgen dat de 
schoolomgeving van het VTI veiliger wordt. Het groenontwerp 
op de privé-percelen wordt afgestemd op het heraangelegd 
openbaar groen.

Intussen zijn de werkzaamheden volop aan de gang. Dankzij de 
accurate planning ondervinden de bedrijven zo weinig mogelijk 
hinder. Met onze expertise en ervaring in het coördineren van 
zulke complexe projecten zorgen we er voor dat alle stakehol-
ders soepel samenwerken en communiceren – de Stad Diksmuide, 
de nutsmaatschappijen, bedrijven, aannemers, studiebureaus, 
subsidiërende instanties enz. 

 ❱ Meer info: Johan Proot, 050 36 71 71
E-mail: j.proot@wvi.be

Ook op de oude bedrijventerreinen streeft wvi naar duurzame kwaliteit. Uit een proefproject in 
Heernisse (Diksmuide) hebben we een draaiboek gedistilleerd dat we nu ook op andere terreinen 
zullen toepassen. 

www.wvi.be

Oude bedrijventerreinen revitaliseren
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Deceuninck: 75 jaar innovatie in pvc-toepassingen voor de bouwsector

De beursgenoteerde producent van pvc-profielen Deceuninck blikt 
met een rijk gevuld boek terug op een veelzijdige en boeiende 
geschiedenis van 75 jaar West-Vlaams ondernemerschap.
De publicatie is uitgeven door Canalazzo Publishing uit Varsenare, 
het bedrijf van Jos Verniest die ook als hoofdauteur optreedt.
De uitgave over 75 jaar Deceuninck telt 200 bladzijden, is 
uitgegeven in 3 talen en biedt een elegant evenwicht tussen 
tekst en fotomateriaal. De kroniek schetst het ontstaan en 
de ontwikkeling van het topbedrijf in zijn diverse dimensies 
en schakeringen en met oog voor de nationale en interna-
tionale context. Een interessant gegeven daarbij is de rol die 
de onderneming speelde in het totstandkomen van de fameuze 
‘kunststoffen cluster’ in Midden-West-Vlaanderen, in relatie 
met bedrijven als Injectru Plastics en Erta. Ook dit tijdschrift 
‘West-Vlaanderen Werkt’ duikt op in het boek en dat meer 
bepaald op pagina 38 met een vermelding van een artikel uit 1962 
over de ‘West-Vlaamse Plastiekverwerkende Nijverheid’.

Autocars en plastic knopen…
Pionier en stamvader Benari Deceuninck (de jongste zoon van 
een landbouwersgezin) was aanvankelijk (vanaf 1928) actief 
in het personentransport met bussen en touringcars, onder de 
naam Deceuninck Auto’s (later Radar Cars), een activiteit die 
bleef duren tot in de jaren 60. In 1937 startte Benari in Beveren-
Roeselare, samen met compagnon André Vindevogel, een bedrijf 
dat knopen en gespen maakte uit plastic platen. Hiermee waren 
de fundamenten van Deceuninck als kunststofverwerker gelegd. 
1960 werd een scharnierjaar voor de onderneming met de 
start van de extrusie-activiteiten voor de productie van rolluik-
profielen. Die kregen later een vervolg met de creatie van de 
eerste raamprofielen in pvc, een thermoplastische kunststof. Met 
de verhuizing van Roeselare naar Gits op een terrein van 19 ha 
in 1968, kreeg Deceuninck, onder de tweede familie-generatie, 
de wind in de zeilen. In 1979 waren er reeds 120 medewerkers 
aan de slag en was de internationale opmars volop ingezet. Het 
continuüm van Deceuninck als familiaal gecontroleerd bedrijf 
werd in het begin van de jaren 80 onderbroken door de instap 

van de Amerikaanse groep City Investing die 70% van de 
aandelen in handen kreeg. Het boek gaat spijtig genoeg niet in 
op de omstandigheden waarin dat gebeurde .
In 1985 kreeg de derde generatie van de familie Deceuninck de 
kans om de aandelen terug in te kopen. Die kapitaalsintensieve 
operatie leidde naar een historische beursintroductie op 11 juni 
1985, met behoud van een stevige familiale verankering.

Innovatie als leidraad
Anno 2012 is Deceuninck binnen zijn sector één van de drie 
topspelers in Europa en realiseert het bedrijf via de verkoop in 
75 landen een groepsomzet van 557 miljoen euro met de inzet 
van 2.800 medewerkers, waarvan er 700 werkzaam zijn in 
West-Vlaanderen.
Innovatie is een rode draad in de missie van de onderneming en 
dat in relatie met ecologie en design. Deceuninck verwerkt de 
nieuwste materialen tot producten die weinig onderhoud vergen, 
zeer goed isoleren, een lange levensduur hebben en die op het 
einde van de levensduur recycleerbaar zijn. 
Wat heeft auteur Jos Verniest het meest verrast tijdens zijn 
onderzoeksswerk aan 75 jaar Deceuninck?
Jos Verniest: “Ik was geboeid door de pionierskracht van de 
West-Vlaamse ondernemers en kaderleden die Deceuninck al 
die tijd hebben gedragen en nieuwe impulsen hebben gegeven. 
Deceuninck was meestal geen voorloper of uitvinder maar wel 
een pientere volger en de geschiedenis leert dat als je dat goed 
aanpakt je meestal het best scoort. Ook de manier waarop de 
familie via een beursintroductie de internationale expansie kon 
aanzwengelen, zonder de controle en de regionale verankering 
te verliezen, is een interessant gegeven. Net zoals wel meer 
niet-ingewijden stond ik voorheen nogal sceptisch ten overstaan 
van het materiaal pvc, maar dit boek leerde mij dat het een 
volwaardig en 100% recycleerbaar product is.”

 ❱ www.canalazzo.com
 ❱ www.deceuninck.com

auteur Jos Verniest
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Syntra West pakt op 19 november uit met een opmerkelijk 
initiatief in het Huis van de Voeding in Roeselare. Het 
opleidingsinstituut organiseert er een direct meeting beurs 
voor producenten met retailers als standhouders. ,,We 
stappen af van de klassieke beurzen waarbij de retailers 
meestal de bezoekers zijn’’, zeggen Dirk Van den Broeck 
en Eddy Durnez van Syntra West. ‘SynFairs Food’ moet 
zo de drempel voor producenten om retailers te bereiken 
verlagen.

Syntra West nodigt voor ‘SynFairs Food’ in totaal 12 van de 
grootste retailers uit, samen met 24 voedingsproducenten die 
creatief en innovatief bezig zijn. De producenten krijgen telkens 
exact vijftien minuten om hun product voor te stellen aan de 
retailer. Het thema van de allereerste editie is ‘frozen food’. Het 
was Eddy Durnez, consultant bij Syntra West, die met het idee 
afkwam om een ‘omgekeerde beurs’ te organiseren. ,,In Amerika 
en Engeland maken ze al gebruik van dergelijk aangepast model. 
Het grote voordeel bij ‘SynFairs Food’ is dat de drempel voor  
producenten om een retailer te strikken kleiner wordt. 

Op één dag je product kunnen voorstellen aan alle grote 
spelers is uniek. En omgekeerd, als retailer 24 creatieve 
producenten ontmoeten is eveneens uitzonderlijk. Het is een 
win-win voor alle partijen’’, vertelt Eddy Durnez. De beurs op 
19 november zal straks deel uitmaken van een opleidingstraject 
dat Syntra West voor en na ‘SynFairs Food’ organiseert. ,,We 
leiden de producenten op hoe ze producten kunnen verkopen 
en begeleiden hen. Na de beurs volgt een tweede sessie als 
evaluatie. Ook leuk is dat de retailers achteraf punten geven rond 
creativiteit. De creatiefste producent valt zo in de prijzen’’, vult 
Dirk Van den Broeck aan. Voor Syntra West past het evenement 
perfect in de doelstellingen van het opleidingsinstituut. ,,Wij 
ondersteunen ondernemers en met dit initiatief geven we kleine 
voedingsproducenten een platform.  Dit project is ook belangrijk 
om werk te verschaffen en de koopkracht in ons land te houden’’, 
vult Eddy Durnez aan.
‘SynFairs Food’ wordt geen eenmalige activiteit van Syntra West. 
Het is de bedoeling om het beursevenement viermaal per jaar te 
organiseren. De tweede editie is voorzien in maart 2014 en zal 
rond ‘eindejaarsproducten’ draaien.

Syntra West verrast met  
‘SynFairs Food’

12 retailers en 24 producenten ontmoeten elkaar op ‘omgekeerde beurs’ 

SynFairs Food

078 353 653 (Lokaal tarief)
info@syntrawest.be
www.syntrawest.be

v.l.n.r. : Eddie Durnez - Consultant Syntra West, Dirk Van den Broeck - 
Business Development Manager Horeca & EVW® Syntra West

130621 WES Publireportage.indd   1 21/06/13   11:41
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Izegem was even de ‘meubelhoofdstad’ van België
Eind 2012 sloot meubelfabrikant Omer Lefevre nv in Izegem 
de deuren. Het bedrijf dat toen nog werkgever was voor 80 
medewerkers, staakte midden 2011 reeds zijn productie van 
middenklasse eet- en slaapkamers als gevolg van het instorten 
van de export naar onze buurlanden. De sluiting van het bedrijf 
is de zoveelste schakel in de afbouw van een sector die lange tijd 
toonaangevend was voor de regio.
Historicus Brecht Demasure reconstrueerde de boeiende en 
opmerkelijke geschiedenis van de meubelnijverheid in Izegem 
in zijn goed gedocumenteerde eindwerk als stadsgids onder de 
noemer: “Bewerkt hout”.

Op het einde van de negentiende eeuw waren er in Izegem 
enkele ambachtslui aanwezig die produceerden voor de lokale 
markt. De meubels werden op maat gemaakt voor particulieren. 
Tijdens het interbellum brak de sector door met de oprichting van 
meerdere meubelfabrieken. De Izegemse meubelsector ontstond 
door een drietal factoren. Ten eerste was er het voorbeeld 
van Kunstwerkstede De Coene in Kortrijk waar verschillende 
Izegemse meubelmakers hun opleiding genoten hadden. Ten 
tweede verkeerde de lokale borstelindustrie tijdens de jaren 30 
in een crisis. Veel bekwame vaklui die kennis van hout hadden, 
konden terecht in de jonge meubelbedrijven. Ten derde nam de 
vraag naar meubels in deze periode sterk toe. Tijdens de jaren 20 
en 30 was er immers een zekere welvaart ontstaan en nam de 
bevolking toe.

In Izegem waren er enerzijds bedrijven die kunst- en stijlmeubels 
produceerden en anderzijds fabrieken die zich richtten naar 
serieproductie. De meubelindustrie onderging een versnel-
lingsfase na de Tweede Wereldoorlog toen de wederopbouw 
veel meubels vereiste. De sector kreeg later een extra stimulans 
door de productie van goedkope spaanplaten in de naburige 
gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen. De serieproductie van 

slaap- en woonkamers nam een hoge vlucht. 
Door de sterke groei van de meubelsector was Izegem, dixit 
het onderzoek van Brecht Demasure, met circa 30 bedrijven 
even het belangrijkste meubelproductiecentrum van het land. 
In tegenstelling tot de evenzo florissante schoenen- en borstel-
industrie hadden de meubelbedrijven een grotere behoefte 
aan kapitaal voor investeringen in machines, bedrijfsruimte en 
personeel.
Op zijn hoogtepunt in 1980 telde Izegem 28 meubelbe-
drijven met samen 1.296 werknemers. Vanaf dan geraakte de 
meubelexport - waarvan Izegem sterk afhankelijk was - stilaan 

gesatureerd. De concurrentie van lageloonlanden die goedkope 
meubels aanboden, deed de West-Vlaamse bedrijven langzaam 
maar zeker de das om. Vooral na de val van de Berlijnse muur 
in 1989 was de concurrentie uit Oost-Europa moordend. Andere 
factoren voor de neergang van de sector waren een gebrek aan 
investeringen, de conservatieve familiale structuur, een gewijzigde 
mode, stijgende grondstofprijzen, politieke beslommeringen 
en een gebrek aan opvolging. Alleen via hyperspecialisatie 
en expertise bleven een aantal meubelbedrijven bestaan. De 
werknemers die de meubelsector uitstootte, konden terecht 
in andere nijverheidssectoren of in de bloeiende handels- en 
dienstensector. 

Eind 2012, na de stopzetting van meubelfabriek Omer Lefevre, 
is de meubelsector in Izegem nog gedragen door een handvol 
bedrijven (waaronder designmeubelfabrikant Durlet en apotheek-
inrichter Clement) met samen een 100-tal medewerkers.

 ❱ De studie van Brecht Demasure is op aanvraag te verkrijgen 
via kennisplatformeconomie@wes.be
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WES coachte drie provinciale Antwerpse musea bij de opmaak 
van hun beleidsplannen voor de komende jaren. De coaching 
gebeurde voor het Modemuseum (MOMU), het Fotomuseum 
en het Zilvermuseum. Deze drie musea zijn landelijk erkende 
musea die onder de koepel van de Provincie Antwerpen vallen. 
De nieuwe plannen met looptijd 2014-2018 zijn bedoeld om hun 
museale werking te versterken.

❱ Begeleiding opmaak beleidsplanning provinciale musea Antwerpen

❱ ABTO-monitor vakantieplannen: Wie boekt nog een last minute…?

In opdracht van ABTO (Association of Belgian Touroperators) 
voert WES al vele jaren een continu panelonderzoek uit dat 
het aantal vertrekken en reservaties bij deze touroperators 
op wekelijkse basis analyseert in de vorm van marktvolumes, 
individuele marktaandelen en evoluties tegenover het verleden. 
Hiermee kunnen de touroperators hun eigen positie in de markt 
continu opvolgen voor wat de reeds geboekte vakanties betreft.
Maar zeker met de zomervakantie in het vooruitzicht vraagt elke 
touroperator zich af hoeveel reservaties er nog te verwachten zijn 
en hoeveel mensen nog een reis zullen boeken. Met de monitor 
vakantieplannen biedt WES een antwoord op deze vraag.
Aan de hand van een onlinebevraging bij een representatieve 
steekproef van volwassen Belgen gaan we onder meer na in 

welke mate Belgen hun vakantie al geboekt hebben en op welke 
manier dit gebeurd is. Maar we kijken vooral naar dat aandeel dat 
van plan is om op vakantie te gaan maar nog niets gereserveerd 
heeft. Waar en hoe zijn deze Belgen van plan om te reizen? 
Wanneer denkt men deze reis te boeken? Bij wie zal deze reis 
worden geboekt? ...
Aan de hand van dit onderzoek willen we de georganiseerde 
reisindustrie een antwoord bieden op de vraag hoeveel en 
wanneer zij nog reservaties mogen verwachten zodat zij hier de 
nodige acties kunnen op afstemmen.
 
 ❱ Voor meer informatie, contacteer Anne Verhaeghe
anne.verhaeghe@wes.be, 050 36 71 42

WES zorgde voor de methodologie, stuurde de groepsdiscussies 
aan, optimaliseerde de beleidsplannen per museum en waakte op 
het einde van de rit over de eenvormigheid van de drie plannen. 
Het was een intens ‘hands-on’ project. Dit betekent dat de directie 
en medewerkers van de musea instonden voor de opmaak van 
het plan. WES begeleidde, faciliteerde en inspireerde hen. 
Het resultaat is een leesbaar en bruikbaar plan, waar de teamleden 
achterstaan.

 ❱ Voor meer informatie, contacteer Christiane Gunst 
christiane.gunst@wes.be, 050 36 71 41

ModeMuseum                        FotoMuseum                         Zilvermuseum – Sterckshof
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Antwerpen heeft de reputatie één van de toonaangevende 
shoppingsteden in Vlaanderen te zijn. Om dat zo te houden en 
om de Antwerpse winkelgebieden in de toekomst een optimale 
invulling te geven, gaf de stad Antwerpen aan WES de opdracht 
om voor 2012, 2015 en 2020 een marktruimteberekening voor de 
detailhandel te maken. 

WES ging na in welke winkelgebieden er voor welke branches 
nog marktruimte is en waar verzadiging optreedt. Dit gebeurde 
zowel voor de stad Antwerpen op zich, als voor de verschillende 
districten en de belangrijkste winkelgebieden.

Binnen het kader van de winkelnota trekt de Vlaamse regering 13 
miljoen euro uit als financiële stimulus voor steden en gemeenten 
om hun winkelkernen nieuwe impulsen te geven. 
Het gaat om:
 Ì subsidies voor kernversterkende maatregelen en visievorming 
(30% subsidie met een maximum van 70.000 EUR per stad of 
gemeente); 

 Ì subsidies voor de renovatie van handelspanden (30% subsidie 
met een maximum van 400.000 EUR per centrumstad of 
200.000 EUR voor andere steden en gemeenten); 

 Ì subsidies voor de aankoop van (strategisch gelegen) 
handelspanden en het terug in de markt plaatsen ervan (30% 
subsidie met een maximum van 500.000 EUR per centrumstad 
of 400.000 EUR voor de andere steden en gemeenten). 

Op deze manier wil de dienst Werk en Economie van de stad 
Antwerpen het detailhandelsbeleid in de stad onderbouwen 
en een basis creëren voor adviezen in ruimtelijke dossiers en 
vergunningen. 

 ❱ Benieuwd voor welke detailhandel er nog ruimte is in uw stad 
of gemeente? 
Voor meer informatie, contacteer Pascal Steeland 
pascal.steeland@wes.be, 050 36 71 47  

Als adviesbureau gespecialiseerd in onderzoek, strategie en  
actieplanning rondom detailhandel, helpt WES u bij het bepalen 
van de juiste prioriteiten inzake een kernversterkend beleid en bij 
het onderbouwen van een sterk subsidiedossier.
Ook tijdens de loopduur van het project kan WES instaan voor 
de projectcoördinatie en administratie, zodat een efficiënte en 
effectieve uitvoering van het project gegarandeerd is.

 ❱ Interesse in een vrijblijvend gesprek om te ontdekken wat 
WES en de winkelnota voor uw stad of gemeente kunnen 
betekenen? 
Voor meer informatie, contacteer Pascal Steeland  
pascal.steeland@wes.be, 050 36 71 47  

❱ Marktruimteberekening voor de detailhandel in Antwerpen

❱ Kansen in het kader van een kernversterkend winkelbeleid
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In deze rubriek stellen we telkens enkele titels uit de collectie 
van de WES-bibliotheek voor. Meestal hebben de publicaties iets 
te maken met het dossiernummer, maar ook andere boeken of  
artikels die u niet mag missen komen aan bod.

De Belgische aardappelsector: een overzicht van 
2012 in cijfers en feiten

Uit het overzicht blijkt dat de Belgische 
aardappelverwerkende industrie de voorbije 
decennia een spectaculaire groei kende. 
Enkele opmerkelijke cijfers voor 2012:  
3,65 miljoen ton verwerkte aardappelen 
en 71 miljoen euro investeringen in de 
Belgische aardappelverwerkingsbedrijven. 
De Belgische aardappelverwerkende 
industrie evolueerde intussen tot de grootste 
exporteur van diepgevroren aardappel-
producten van de wereld. 

Uitgave: Belgapom, 2013
Te downloaden op de site van Belgapom of  
via www.kennisplatformeconomie.be

Soul marketing: de klant als zielsverwant

In zekere zin geven Aretha Franklin, Marvin Gaye en hun collega’s soulmuzikanten het antwoord op de vraag 
hoe bedrijven klanten aan zich kunnen binden en hoe ze op een rendabele manier kunnen verkopen. Uw bedrijf 
moet een bundeling zijn van succesnummers. Waarbij het publiek uit de bol gaat. Zich met u vereenzelvigt. Uw 
bedrijf (uw merk, uw verhaal) bewondert. Fan blijft. Uw product aanbeveelt aan vrienden. Net daarom heeft 
uw bedrijf nood aan Soul Marketing.
Soul Marketing creëert een werkkader voor iedere marketeer. Het instrument dat hiervoor wordt 
aangereikt is het STICK-model. Om finaal te komen tot wat marketing echt moet doen: waarde creëren.  
Bram Van Damme (°1971), de auteur van dit pittige boek, is bedrijfsleider van het grafisch- en communi-
catiebedrijf Group Van Damme uit Oostkamp. Hij begeleidt sinds 1994 bedrijven in strategische en creatieve 
communicatie en verwierf daarin een uitgebreide expertise.

Auteur: Bram Van Damme
Uitgave: Stichting Kunstboek, 2013
ISBN 978-90-5856-463-4

Proef al onze smaken: jaarverslag REO Veiling 2012  

Op 1 december 2012 werd 70 jaar REO 
Veiling gevierd. De uitdaging voor de sector 
van dagverse groenten en fruit blijft het 
aanbieden van topkwaliteit met Flandria 
als dé referentie op de Europese versmarkt. 
Coöperaties moeten toegevoegde waarde 
creëren voor de leden-producenten. De 
vernieuwde beleidsvisie en de logistieke 
ondersteuning via shuttlediensten; u 
leest er meer over in het jaarverslag. 
Dit aangevuld met statistieken over de 
aanvoer, omzet en prijs per maand van de 

belangrijkste verhandelde producten in 2011 in vergelijking met 
2009 en 2010. Dus ook voor de aardappel.

Uitgave: REO Veiling, 2013
Te downloaden op de site van REO Veiling of  
via www.kennisplatformeconomie.be

Economische betekenis van het agrocomplex in 
West-Vlaanderen

Deze publicatie toont het economisch 
belang (in termen van aantal bedrijven, 
tewerkstelling, omzet en toegevoegde 
waarde) van de land- en tuinbouw in 
West-Vlaanderen en van alle bedrijven die 
op een rechtstreekse of onrechtstreekse 
manier in relatie staan tot deze land- en 
tuinbouwsector. Inclusief bedrijven met als 
activiteiten de verwerking en conservering 
van aardappelen alsook de productie van 
diepgevroren aardappelbereidingen.

Auteur: Tanja Termote
Uitgave: WES, 2009
Reeks Facetten van West-Vlaanderen, nr 57
Te downloaden op de site van WES of  
via www.kennisplatformeconomie.be

LARA Landbouwrapport 2012   

De vierde editie van het tweejaarlijkse 
Landbouwrapport bevat een schat aan 
informatie over de huidige Vlaamse land- en 
tuinbouw, het beleid en de keten. De focus 
van dit LARA ligt volledig op duurzaamheid. 
Ook in het hoofdstuk ‘Akkerbouw’ wordt 
een globale analyse gemaakt vanuit het 
oogpunt van de duurzaamheid, waaronder 
de teelt en verwerking van aardappelen.

Redactie: Jonathan Platteau (et al.)
Uitgave: Vlaamse overheid-Departement Landbouw en Visserij, 2013
Te downloaden op de site van Vlaamse overheid-Departement 
Landbouw en Visserij of via www.kennisplatformeconomie.be

Ook het lezen waard!
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VIRA Visserijrapport 2012

Dit eerste Visserijrapport is een spin-off van 
het Landbouwrapport (LARA). De publicatie 
brengt de duurzaamheid van de visserij in 
kaart op economisch, ecologisch en sociaal 
vlak en houdt rekening met de context, de 
innovatie in de sector en de eerste aanzetten 
tot transitie. 

Redactie: Babara Roegiers (et al.)
Uitgave: Vlaamse overheid-Departement Landbouw en Visserij, 2013
Te downloaden op de site van Vlaamse overheid-Departement 
Landbouw en Visserij of via www.kennisplatformeconomie.be

Zet je lean-bril op: verspilling zien en verwijderen

Wat is Lean?
“Lean is een manier van werken, 
verbeteren, denken en zijn. De twee 
centrale waarden hierbij zijn: verspilling 
minimaliseren en waarde voor de klant 
maximaliseren. Alle medewerkers zoeken 
continu naar kleine verbeteringen met het 
oog op het verwijderen van verspilling en 
het verhogen van de klantwaarde. Het 
doel waarnaar iedereen streeft, is: de klant 
moet de juiste kwaliteit krijgen, in de juiste 
hoeveelheden, tegen de juiste prijs en op 
het juiste moment.”

Het boek biedt een houvast om concreet met Lean aan de slag te 
gaan via tientallen principes, tips, sjablonen en instrumenten. De 
verbeterde manier van werken is altijd goedkoper én aangenamer 
voor zowel klanten als medewerkers. 

Auteur: Brian Legein
Uitgave: Die Keure, 2013
ISBN 978-90-8661-772-2

Ook het lezen waard!

www.turner-dewaele.be 
kantorennetwerk in oost-en west-vlaanderen

/ barst je bedrijf 
uit zijn voegen?

/ Op zoek naar bedrijfsvastgoed in jouw streek?  
Ontdek ons ruim aanbod op turner-dewaele.be 

/ experts in bedrijfsvastgoed
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De hete aardappel in de fiscaliteit

De aardappelsector en de frituren 
genieten (?) in sommige aspecten 
van een bijzondere relatie met 
de fiscus. Komt er in ons land (in 
navolging van sommige andere 
landen) ooit een vettaks…?
Van de Belg wordt dikwijls gezegd dat hij 
met een baksteen in de maag is geboren. 
We weten naderhand wel wat dat gezegde 
betekent, maar het is nooit echt duidelijk 
geweest waarom de uitvinder van dat 
gezegde de maag in verband brengt met 
de ontembare drang van de Belg om 
een eigen woning te hebben. Bovendien 
hebben bakstenen de neiging niet te 
verteren in de maag zodat de inname 
ervan niet aan te raden is. Toepasselijker 
is dat de Belg geboren is met een ‘patat’ 
in zijn maag. Wij verbouwen, verwerken 
en - niet te vergeten - eten immers 
patatten dat het niet meer mooi is. De 
Inca’s, van wie wordt aangenomen dat zij 
de eerste verbouwers van de aardappel 
waren, zouden grote ogen trekken van 
zo veel ondernemerschap (en vraatzucht). 
Tot vervelens toe wordt België in het 
buitenland verkocht als het land van de 
friet, terwijl datzelfde buitenland dat 
maar niet schijnt te begrijpen, want daar 
hebben ze het altijd over French fries.
We weten ook dat de aardappel vroeger 
het voedsel van de verworpenen der 
aarde was. U moet maar eens kijken naar 
het schilderij “De Aardappeleters” van 
Vincent Van Gogh. De afgebeelde figuren 

rond een kom vol patatten zien er bijlange 
niet zo gelukkig uit als wij die vandaag 
rond een kom frieten gaan postvatten. 
Tot zover deze inleiding.

De Belg is dus met zijn aardappel en de 
vele varianten daarop (de friet, de kroket, 
de rösti en de puree) getrouwd.
De fiscus weet dat ook - wat weet die 
tegenwoordig niet - en stelt zich nu eens 
sympathiek dan weer antipathiek op 
tegenover de patat.

Blij als we zijn dat de fiscus ook een 
sympathieke kant heeft, beginnen we met 
de leuke “aardappelfiscaliteit”.

1. De teelt en de verkoop van 
aardappelen en afgeleiden is 
onderworpen aan het “lage” 
btw-tarief van 6%.
Een “frietje gaan stekken” (even 
een West-Vlaamse uitdrukking in 
“West-Vlaanderen Werkt”) in één van 
de ontelbare frituren wordt in principe 
belast aan 6% btw.
Maar wanneer de frieten ter plaatse 
worden gedegusteerd, wordt het tarief 
van 21% toegepast.
Je ziet van hier dat dit tot geanimeerde 
discussies leidt met de fiscus, omdat 
elke frituur wel een aantal zitplaatsen 
heeft om ter plaatse te blijven eten.

2. Verlaging van het btw-tarief van 

21% tot 12% voor het serveren van 
voeding
Vanaf 1 januari 2010 werd het 
btw-tarief op “restaurants”, wat betreft 
de levering van voeding, niet van drank, 
verlaagd van 21% tot 12%.
Dus een verlaging van de btw op 
aardappelen, maar niet op bier en 
frisdrank.

3. Kwalificatie als restaurant
Omdat elk “restaurant” ook verplicht is 
om een ontvangstbewijs te geven aan de 
klant, zijn er vele beslissingen geveld en 
gedetailleerde richtlijnen uitgevaardigd 
waaraan voldaan moet zijn om NIET als 
“restaurant” gekwalificeerd te worden 
door de fiscus.
Deze richtlijnen zijn zodanig 
gedetailleerd dat bepaald wordt:
 Ì WAT geserveerd mag worden (geen 

enkele frituur heeft de volledige lijst 
op zijn kaart staan, zo gedetailleerd 
is deze)

 Ì WAARIN het eten geserveerd mag 
worden

 Ì HOEVEEL ZITPLAATSEN er maximaal 
mogen zijn om niet als “restaurant” 
door het leven te moeten gaan (= 16).

De vele beslissingen en gedetailleerde 
richtlijnen zijn een duidelijk teken van 
het belang van de frituren.

4. Er bestaan forfaits voor de 
berekening van de omzet, om de 
telers of verkopers van aardappelen 
niet te overladen met administratie.
Zowel voor de landbouwer, de 
kleinhandelaar van voedingsmiddelen 
als voor de frituuruitbater zijn specifieke 
forfaitaire berekeningen uitgedacht om 
zijn omzet, en dus belastbare winst en 
verschuldigde btw, te berekenen.
Onder bepaalde voorwaarden wordt 
de belastbare omzet van bijvoorbeeld 
frituren berekend op basis van de 

Stefaan KINDT • zaakvoerder ALASKA KORTRIJK - IEPER
Peter HACKE • zaakvoerder ALASKA BRUGGE

Stefaan Kindt Peter Hacke
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aankopen zodat zij geen gedetailleerde 
ontvangsten moeten bijhouden.

Er zijn echter ook minder populaire 
maatregelen uitgedacht in verband met de 
patat:

1. Beperking van de aftrek van 
restaurantkosten tot 69%

Deze beperking houdt geen rekening met 
het privégebruik. In die zin dat de beperking 
van de aftrek van restaurantkosten tot 
69%, niet is ingegeven om rekening 
te houden met het privégebruik van 
restaurantkosten. De fiscus eist nog 
steeds dat het beroepsgebruik van de 
restaurantkosten wordt bewezen.
In dit verband is het ook nuttig te melden 
dat de monsterbelasting van 309% 
NIET wordt toegepast om overmatig 
restaurantbezoek, betaald door 

vennootschappen, af te straffen.
In de notificaties van de regering is 
uitdrukkelijk opgenomen dat de aanslag 
van 309% NIET wordt gebruikt om de 
aftrek van restaurantkosten te beperken.

2. Invoering van een geregistreerd 
kassasysteem voor de horeca

Aanvankelijk was het de bedoeling om een 
geregistreerd kassasysteem op te leggen 
in de horeca, als compensatie voor de 
verlaging van het btw-tarief van 21% tot 
12%.
Omdat blijkbaar veel onheil wordt 
verwacht van deze maatregel, is de 
invoering voorlopig uitgesteld tot 1 januari 
2014 in plaats van 2010. 
Kwatongen beweren zelfs dat dit nog 
verder wordt uitgesteld tot na de 
vierjaarlijkse ‘poll’ die in juni 2014 wordt 
gehouden.

Het systeem moet ertoe leiden dat elke 
klant een ticket moet ontvangen, en dat 
elk ticket een onuitwisbaar spoor nalaat.

3. De invoering van een “vettaks” 
In de ons omringende landen zijn reeds 
“vettaksen” ingevoerd op vermeende 
ongezonde voeding.
Zoals in Frankrijk waar een verhoogde 
belasting op hamburgers en fastfood is 
ingevoerd. Ook het Verenigd Koninkrijk 
wilde dat invoeren, maar toen bleek dat de 
Cornisch Pasty - een regionale specialiteit 
- ook onder de verhoogde belasting 
zou vallen, is ze onder druk van de staat 
afgevoerd.

Met een armlastige staat en met politici, 
wanhopig op zoek naar bijkomende 
belastingen, gaan we op deze piste (om 
begrijpelijke redenen) niet verder in … ■

www.burocenter.be
Lieven Bauwensstraat 15 • 8200 Brugge • Tel. 050 32 04 08 • Fax 050 31 19 12 

toonzaal elke werkdag open van 8u45 tot 12u00 & van 13u30 tot 17u30 (vrijdag tot 17u00)
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De volledige lijst van alle publicaties vindt 
u op www.wes.be/publicaties  
of kunt u aanvragen via info@wes.be 
of telefonisch via 050 36 67 70
Ook terug te vinden op  
www.kennisplatformeconomie.be 



Voor meer informatie:
FUN Belgium N.V.
Koning Albert I-laan 244 · 8200 Brugge
Tel. 050/40.87.20
www.fun.be · B2B@fun.be

Fun
vrijetijdsketen 

is ook 
B2B partner!
Fun heeft als vrijetijdsketen naam gemaakt als één van 
de grote spelers in het Belgische distributielandschap. 
Met meer dan 30 winkels in heel België en zowat 400 
personeelsleden is Fun een belangrijke ambassadeur 
van de West-Vlaamse economie. 
Het unieke winkelconcept met een centraal plein dat 
meeleeft met de seizoenen en diverse shops in the shop, 
opgezet met belangrijke partners als Disney, Studio 100, 
Standaard Boekhandel, Lego, Vivabox 
en Mexx, spreekt de consumenten sterk aan.
 
Fun is daarnaast ook een zakelijke partner 
die het verschil kan maken op diverse vlakken:
 Bedrijfsfeesten met geschenken voor kinderen 

 van medewerkers en klanten.
  Op maat gemaakte evenementen met de Fun Truck.
  Promotieacties waarvoor u geschikte gadgets zoekt.
  Vrijetijdsartikelen waarvoor de kopers van 

 uw producten punten kunnen sparen.
  Buiten- en terrasmeubelen op de maat van 

 uw bedrijf of horeca-onderneming.
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Uw professionele activiteit beheren en verder ontwikkelen: 
dat is een uitdaging van formaat in economisch onzekere tijden. 

Samen met u gaan wij ze graag aan. 

Hoe? Door samen met u uw activiteit te analyseren en op maat 
gemaakte oplossingen aan te bieden. Volledig in lijn met uw wensen 
en verwachtingen en met een uitgebreid gamma aan performante 
spaarproducten, beleggingsoplossingen en fl exibele kredietvormen. 

            BKCP Bank, thuis in West-Vlaanderen

BKCP Brugge Adriaan Willaertstraat 9 8000 Brugge BKCP_brugge@bkcp.be 050/44.59.00
BKCP Knokke-Heist Lippenslaan 115 8300 Knokke-Heist BKCP_Knokke@bkcp.be 050/60.37.01
BKCP Kortrijk Veemarkt  20 8500 Kortrijk kortrijk@bkcp.be 056/23.18.12
BKCP Oostende Hendrik Serruyslaan 34 8400 Oostende BKCP_oostende@bkcp.be 059/70.52.89
BKCP Tielt Markt  35 8700 Tielt BKCP_tielt@bkcp.be 051/40.23.76
BKCP Waregem Stationsstraat  75 8790 Waregem waregem@bkcp.be 056 61 26 76 
BKCP Ieper Rijselstraat 7 8900 Ieper BKCP_ieper@bkcp.be 057/20.33.01
BKCP Menen Grote Markt  22 8930 Menen menen@bkcp.be 056/22.78.14
BKCP Roeselare Noordstraat  41 8800 Roeselare roeselare@bkcp.be 051/25.22.73

*U kunt onze kantoren contacteren van maandag tot vrijdag (van 9u. tot 13u. en van 14u. tot 16.30u.). 
Contacteer voor elke vrijblijvende vraag onze cliëntendienst op 078/ 155 144 of bezoek onze website op www.bkcp.be. 

 Gelukkig niet de grootste.

Wij maken
een zaak

van uw zaak.

Neem gerust contact op met één 

van onze BKCP-kantoren, maak een afspraak 

en ontdek hoe wij méér voor u kunnen doen. 
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