
Jaarverslag 2011 
Samen succes in vers



Toelichting 
In dit jaarverslag worden de financiële resultaten en de ontwikkelingen van Coöperatie Coforta U.A. en haar 

verkooporganisatie The Greenery B.V. uit het jaar 2011 gepresenteerd. Het jaarverslag en de geconsolideerde 

jaarrekening van Coöperatie Coforta zijn opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het coöperatiebestuur. 

Hier is inbegrepen de jaarrekening van The Greenery met haar dochterbedrijven. De jaarrekening is opgemaakt 

per 31 december 2011.  
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Dit succes in vers wil ze bereiken door excellente samenwerking met klanten, met telers 
en andere partners in de keten. Zo creëert The Greenery gezonde business. Op basis van 
kennis van de consument en het aansluiten van de keten hierop, blijft het bedrijf samen 
met haar partners voorop lopen in de branche.

The Greenery B.V. is een internationaal versbedrijf waarvan de aandelen volledig in 
handen zijn van Coöperatie Coforta en waarbij circa 900 teeltbedrijven zijn aangesloten. 
Samen met de telers van de coöperatie heeft het bedrijf brede expertise in huis op het 
gebied van groente, fruit en paddenstoelen. Deze kennis heeft betrekking op de teelt, het 
product, de consument en logistiek. Hierdoor is zij een sterke partner voor retailklanten 
bij de invulling van het groente- en fruitschap. 

Daarnaast wil The Greenery een aantrekkelijke verkooporganisatie zijn voor telers. 
De productspecialistische marktbenadering vanuit de zes Productunits Zachtfruit, 
Hardfruit, Vruchtgroenten, Vollegrond, Paddenstoelen en Import zorgt voor een nauwe 
samenwerking met telers en de realisatie van efficiënte duurzame ketens. 

Met activiteiten in meer dan 40 landen is The Greenery één van ’s werelds grootste 
ondernemingen in de agf-sector. De belangrijkste kernmarkten zijn de Benelux, Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Verder is zij actief in Zuid-Europa, Scandinavië, 
Rusland, Centraal-Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten. In 2011 bedroeg de omzet 
1,6 miljard euro.

Bij The Greenery werken ruim 1500 medewerkers elke dag aan de verkoop, marketing 
en logistiek van groente, fruit en paddenstoelen. Met een jaarrond totaalassortiment 
vruchtgroenten, zachtfruit, hardfruit, paddenstoelen, vollegrond, exoten en daarvan 
afgeleide convenience producten geven zij elke dag opnieuw op een verantwoorde 
manier invulling aan de missie van de organisatie.

The Greenery heeft vestigingen in Nederland, België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Polen, Italië, Rusland, Roemenië, China en de Verenigde Staten. Om iedere 
markt waarin de verkooporganisatie actief is optimaal te kunnen bedienen, beschikt zij 
over negen dochterbedrijven. Elk van deze bedrijven is gespecialiseerd in een bepaalde 
productrange en/of markt. 

The Greenery opereert vanuit een aantal kernwaarden. Deze zijn zichtbaar in al haar 
activiteiten en contacten met klanten, medewerkers, telers en leveranciers: 
ondernemend, kwaliteit, weloverwogen, fris en toonaangevend. 

Iedere dag opnieuw streeft The Greenery ernaar om samen met haar telers, 

medewerkers, klanten en leveranciers, consumenten over de hele wereld 

van natuurlijke, gezonde en dagverse groente, fruit en paddenstoelen te 

voorzien. ‘Succes in Vers’ is wat The Greenery nastreeft en wat ze haar klanten 

belooft. 

The Greenery in het kort

Geografische verdeling 
van de Salesunits

Benelux

Zuid-Europa

Duitsland & Noord-Europa

Centraal-Europa & Rusland

UK & Overseas

Vestigingen



 Philip Smits
 Algemeen directeur 

 The Greenery

“ Zowel telers als
 retailers zijn op 
 zoek naar solide,
 betrouwbare   
 partners.” 
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Voorwoord

 Theo Ammerlaan
 Voorzitter Coöperatie Coforta

“ 2011 heeft opnieuw  
 laten zien dat  
 een sterke
 ketensamenwerking  
 de enige weg is om  
 het hoofd te kunnen  
 bieden aan   
 onverwachte 
 uitdagingen.“  
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De concentratie aan retailzijde en de stijgende belangstelling voor lokaal geproduceerd 
product hebben zich op de verschillende markten in 2011 doorgezet. 2011 was ook het 
jaar van de Moerdijkbrand en de EHEC-crisis; gebeurtenissen die onverwacht veel impact 
hebben gehad op de totale sector. De slechte zomer in Noord-West Europa heeft de 
consumptie sterk negatief beïnvloed en droeg bij aan een onbalans in vraag en aanbod 
in diverse productgroepen. Deze externe ontwikkelingen hebben met name gevolgen 
gehad op het resultaat van individuele leden van Coöperatie Coforta. Zo was de opbrengst 
per vierkante meter bij vruchtgroententelers gemiddeld 27% per vierkante meter lager 
dan in 2010. 

The Greenery heeft in 2011 haar commerciële proces verder vereenvoudigd door 
marktbenadering vanuit productspecialisme. De Productunits Zachtfruit, Hardfruit, 
Paddenstoelen, Vollegrond, Vruchtgroenten en Import zijn integraal verantwoordelijk 
voor het commerciële resultaat en voor de uitbetaalprijs van de producten aan de telers. 
Deze marktbenadering heeft geleid tot een nauwe samenwerking met de telers en een 
intensiever contact tussen teler en retailer waarbij The Greenery een ondersteunende en 
faciliterende rol vervult. De Salesunits zijn gehandhaafd en in nauwe samenwerking met 
de Productunits bedienen zij de klanten in de diverse kernmarkten. 

In 2011 is de samenwerking met diverse retailklanten geïntensiveerd om te komen tot 
efficiëntere, duurzame ketens. We streven ernaar dat producten een zo kort mogelijke 
keten doorlopen en zo vers mogelijk in de winkel liggen. The Greenery heeft samen 
met telers en supermarktketens stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de 
voor de agf-sector belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn 
tracking & tracing, duurzame teelt en transparantie over de herkomst van het product 
en de teeltwijze. Binnen de eigen bedrijfsvoering wordt voortdurend gekeken naar 
verbeteringen op met name het vlak van de reductie van CO2-uitstoot. The Greenery 
heeft in 2011 de Lean & Green Award ontvangen voor haar inspanningen op dit gebied. 

De marge en prijsvorming bleven door de genoemde ontwikkelingen onder druk staan. 
Het bedrijfsresultaat in 2011 was negatief. Dit is met name veroorzaakt door de gevolgen 

2011 was een turbulent jaar voor de groente, fruit- en paddenstoelensector. 

Het was een jaar waarin een aantal trends zich duidelijker hebben 

gemanifesteerd en waarin we te maken hebben gehad met onvoorziene 

ontwikkelingen die een grote impact op de totale sector hadden. Dit alles 

heeft een beroep gedaan op de veerkracht van Coöperatie Coforta en haar 

aangesloten leden. Hierin bewijst zich de waarde van een sterke coöperatie. 
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van de EHEC-crisis. Door de brede spreiding van internationale activiteiten heeft The 
Greenery een positief netto resultaat geboekt. Tegelijk heeft het bedrijf haar positie 
bij retailers, zowel nationaal als internationaal, verder versterkt. Om de positie binnen 
de internationale agf-sector ook voor de toekomst veilig te stellen, zijn in 2011 de 
kostenbesparende maatregelen geïntensiveerd. Vanuit het strategische speerpunt van 
operationele excellentie was de implementatie van SAP bij Greenery Benelux een 
belangrijke mijlpaal in 2011. 
 
Terugkijkend op het jaar overheerst een positief gevoel. 2011 heeft opnieuw laten 
zien dat een sterke bundeling van krachten de aangewezen weg is om het hoofd te 
kunnen bieden aan onverwachte ontwikkelingen. We zijn dan ook trots op de enorme 
inzet en ondernemingszin van onze telers en medewerkers. 

Samen zijn we klaar voor de toekomst; een toekomst waarin we de vruchten gaan 
plukken! 

Philip Smits Theo Ammerlaan
Algemeen directeur The Greenery B.V. Voorzitter Coöperatie Coforta U.A.
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2011 2010

Omzet uit producten van leden 636 749

Som der bedrijfsopbrengsten 1.609 1.843

Volume ontwikkeling (6,0%) 0,3%

Netto omzet 1.099 1.263

Bruto bijdrage 199 213

Personeelskosten 97 95

Afschrijvingen 22 26

Overige bedrijfskosten 84 88

Overige bedrijfslasten 203 209

Bedrijfsresultaat (4) 4

Financiële baten en lasten (6) (8)

Belastingen op resultaat 3 1

Resultaat deelnemingen 9 8

Aandelen van derden in het groepsresultaat 0 0

Netto winst 2 5

Kasstromen
Investeringen 25 15

Desinvesteringen 15 21

Kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten (12) 7

Vermogen en financiering
Balanstotaal 496 509
Geïnvesteerd vermogen* 328 316
Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen -1,2% 1,1%
Aansprakelijk vermogen 207 209
Aansprakelijk vermogen in % balanstotaal 41,7% 41,0%
Rentedragende schulden 169 146
Ledenleningen 82 86

Aantal medewerkers
Full time equivalenten op 31 december 1.507 1.631

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

  Kerncijfers

(bedragen in miljoenen euro’s)

* de som van vaste activa en netto werkkapitaal



 Arno Loos  
 Aardbeienteler

“ Ik lever een 
 heerlijk , gezond en 
 duurzaam product. 
 The Greenery geeft
 het extra meer-
 waarde dankzij de
 internationale  
 contacten en kennis 
 van verpakking, 
 promotie en  
 logistiek.”
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 Gerard van Loon  
 Productmanager Zachtfruit

“Door met de teler
 rendement en 
 marktbehoefte te
 koppelen, 
 realiseren wij 
 gezamenlijk succes  
 in de keten.” 

Toegevoegde waarde
De sector kan weerbaarder worden door zich te richten op toegevoegde waarde in plaats 
van op kostprijs. Vanuit die filosofie heeft The Greenery haar onderscheidend vermogen 
vergroot door in te zetten op productspecialisme, marketingkennis en logistieke 
dienstverlening. Samen met haar telers wil zij haar klanten blijven verrassen door 
innovatieve concepten en oplossingen te bieden op het terrein van assortiment, smaak, 
verpakking, kwaliteit, duurzaamheid en voedselveiligheid.

Operationele excellentie 
Operationele excellentie is noodzakelijk in een markt waarin een groot deel van het 
assortiment volumeproducten zijn en de focus veelal op prijs ligt. In 2011 is opnieuw 
aandacht uitgegaan naar efficiëntere logistiek en kostenbesparende maatregelen. The 
Greenery voerde diverse verbeteringsprojecten uit waarvan de implementatie van SAP bij 
Greenery Benelux een voorbeeld is. De zes Productunits zijn integraal verantwoordelijk 
voor het commerciële resultaat en voor de uitbetaalprijs van de producten aan de telers. 
Dit eenvoudiger commercieel proces heeft geresulteerd in een grotere commerciële 
slagkracht. 

Gezonde business creëren door excellente samenwerking is het doel dat 

The Greenery nastreeft. De strategie die zij volgt om dit doel te bereiken, is 

het continu sturen op het leveren van toegevoegde waarde en operationele 

excellentie. 

Speerpunten strategie
The Greenery B.V.

  



 Bert Wilschut 
 Productmanager Hardfruit

“ Je kunt alleen 
 succesvol worden  
 als je samenwerkt  
 in internationaal  
 verband.”
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Jaco Smit 
 Capespan (Zuid-Afrika)

“ We zijn van 
 mening dat 
 clubrassen de 
 toekomst hebben.”

In het turbulente jaar 2011 dat gekenmerkt werd door de EHEC-crisis is een 

positief nettoresultaat van 1,9 miljoen euro geboekt. Dit is duidelijk lager dan 

het resultaat van 2010 dat 4,8 miljoen euro bedroeg. De omzet is 1,61 miljard 

euro in 2011 tegen 1,84 miljard euro in 2010. 

De incidentele invloed van de EHEC-crisis op het resultaat is zeer substantieel en bedraagt 
circa 6 miljoen euro. Het totale verkochte volume daalde mede door de EHEC-crisis met 
circa 6%. In de top van de productie in Nederland heeft de EHEC-crisis de markt van 
belangrijke producten als komkommers, tomaten, paprika en verschillende slasoorten 
enkele weken nagenoeg stilgelegd. In de belangrijke zomerperiode sloot Rusland een 
tijdlang de grenzen voor de import van Nederlands product. Dit leidde tot lage prijzen en 
extra kosten. Het matige zomerweer dat volgde op de EHEC-periode heeft het herstel van 
de prijzen in de weg gestaan. 
Onderliggend zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de commerciële en logistieke 
organisatie waardoor de slagkracht en de efficiency van The Greenery zijn verbeterd. Dit 
geeft vertrouwen voor de toekomst. 

Het areaal van leden en het geproduceerde volume waren in 2011 nagenoeg gelijk 
aan 2010. Het effect van de EHEC-crisis zoals hierboven vermeld, is duidelijk zichtbaar. 
De omzet uit productie van leden van de Coöperatie is met 636 miljoen euro ruim 110 
miljoen euro lager dan het jaar ervoor. Veel leden zijn door de omstandigheden in een 
moeilijke financiële positie geraakt. Coöperatie Coforta heeft haar leden waar mogelijk 
ondersteund in de EHEC-crisis onder andere door een voorschot van circa 4 miljoen euro 
uit te betalen op de steun van de Europese Unie.

In 2011 is een volgende stap gezet in de implementatie van de logistieke visie door 
integratie van de activiteiten van de locaties in Maasland en Bleiswijk. De locatie 
Maasland is vanaf 1 december 2011 niet meer in gebruik en zal op termijn worden 
verkocht. Eind 2011 is het besluit genomen de locatie in Venlo te sluiten, uitvoering 
hiervan zal plaatsvinden in 2012. Als gevolg van de maatregelen is de leverprestatie naar 
onze klanten verder verbeterd en dalen de kosten structureel met circa 5 miljoen euro op 
jaarbasis. In 2011 is het aantal medewerkers in vaste dienst bij The Greenery gedaald van 
1.631 naar 1.507. Door kosten van afvloeiing, cao stijgingen en hogere pensioenlasten 
op grond van de IAS 19 richtlijnen, zijn de totale personeelskosten gestegen van 

1.1 Financiële resultaten en ontwikkelingen
 

Verslag hoofddirectie1.
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positief netto resultaat geboekt

€ 1.900.000

95,3 miljoen euro in 2010 naar 96,7 miljoen euro in 2011. 

In de strategie van The Greenery is operationele excellentie als pijler 
opgenomen. Een van de projecten in dit kader is de invoering van 
een nieuw besturingssysteem waarin betere informatievoorziening 
en planning van de goederenstroom centraal staan. Dit project dat 
ondersteund wordt met SAP software wordt uitgewerkt onder de naam 
“Slimmer en Beter”. De inspanning in tijd en geld om het project uit te 
rollen is aanzienlijk. 
In de overige bedrijfskosten is de boekwinst verantwoord van 1 miljoen 
euro op de verkoop van een stuk grond in De Lier. 

Het saldo van financiële baten en lasten, dat met name bestaat 
uit rentekosten, is in 2011 met name onder invloed van lagere 
rentetarieven verder gedaald tot 6,5 miljoen euro tegen 7,5 miljoen 
in 2010. De minderheidsdeelnemingen van The Greenery, de 
groentesnijderij Hessing en fustpool-bedrijf Euro Pool System hebben 
in 2011 goed gepresteerd. Het resultaat deelnemingen is hierdoor 
gestegen tot 9,4 miljoen in 2011 tegen 8,3 miljoen euro in 2010.

Investeringen en desinvesteringen
In 2011 zijn activa die verband hielden met investeringen op teelt-
bedrijven overgedragen aan leden en zijn daarnaast nieuwe 
investeringen gedaan op teeltbedrijven. In verband hiermee zijn 
leningen afgelost en nieuwe leningen opgenomen. Per saldo is er voor 
0,7 miljoen euro aan leningen afgelost. Naast overdracht van activa aan 
leden is in het kader van de afbouw van de vastgoedportefeuille van 
The Greenery een stuk grond verkocht op locatie De Lier. In 2011 is bij 
de herwaardering van het vastgoed van The Greenery geen aanpassing 
in de waarde doorgevoerd. De overige investeringen van het bedrijf 
betreffen met name vervangings- en onderhoudsinvesteringen alsmede 
beperkte investeringen in verband met logistieke integratie in Bleiswijk.  

Financiering
Het eigen vermogen is verder gestegen tot 75 miljoen euro. De stijging 
van het eigen vermogen is in 2011 niet beïnvloed door herwaarderingen 
van vastgoed. Het saldo van de verplichte ledenleningen is met circa 
2,7 miljoen euro gedaald. Dit is veroorzaakt door de toevoeging uit 2011 
die kleiner was dan de vrijgevallen ledenlening van 8 jaar geleden. 
Vanwege de EHEC-crisis was de omzet in 2011 lager en daardoor ook 
de opbouw van de ledenlening dan in 2010. De verplichte ledenleningen 
die worden gevormd door inhouding van 1% van de ledenomzet zijn 
achtergestelde leningen van leden aan The Greenery. De inhouding 
wordt omgezet in een ledenlening met een looptijd van 8 jaar. Deze 
ledenleningen vormen een belangrijk element van het aansprakelijk 
vermogen van The Greenery. Het aansprakelijk vermogen van The 
Greenery is in absolute zin met 207 miljoen euro, 2 miljoen euro 
lager dan in 2010. Door een kleine daling van het balanstotaal stijgt het 
aansprakelijk vermogen in percentage van het balanstotaal licht
tot 41,7%. 

In 2011 zijn nieuwe afspraken met banken gemaakt waardoor de 

positief netto resultaat geboekt

€ 1.900.000
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eigen vermogen is gestegen naar 

€ 75.000.000

financieringsruimte van het bedrijf is toegenomen en de kosten van 
financiering zijn gedaald.

Het beleid van de Coöperatie is erop gericht om waar mogelijk de 
risico’s te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Hierbij valt te denken 
aan de beheersing van risico’s op het gebied van o.a. krediet, liquiditeit 
en kasstroom. Het debiteurenrisico is grotendeels verzekerd bij een 
kredietverzekeringsmaatschappij. De vreemde valuta posities worden 
grotendeels afgedekt door valutatermijn transacties. Tevens wordt 
een deel van de vreemde valuta posities afgedekt door middel van 
optiecontracten. Ter afdekking van het renterisico wordt gebruik gemaakt 
van rentederivaten. 

Certificaten
In november 2011 is een bod uitgebracht van 30,00 euro per certificaat 
op alle 70.973 nog uitstaande certificaten van aandelen in het kapitaal 
van The Greenery BV bij 1.106 (ex)leden. Zie voor meer informatie 
over de certificaten het hoofdstuk Corporate Governance. Dit bod loopt 
in beginsel tot 15 april 2012, maar kan eerder worden ingetrokken. 
Ultimo 2011 waren 16.078 certificaten aangeboden. Financiering van de 
aankoop zal gebeuren binnen de huidige faciliteiten. In 2008 zijn bij een 
eerdere inkoopactie 169.282 certificaten ingekocht tegen een prijs van 
30,00 euro per certificaat. 

Vooruitzichten
In 2012 verwacht Coöperatie Coforta toetreding van een aantal nieuwe 
leden en uitbreiding bij bestaande leden waardoor het aangevoerde 
volume zal groeien. Dit zal een belangrijke compensatie zijn voor de 
leden die in 2011 zijn uitgetreden. Per saldo zal de omzet van de groep 
dalen. Met een aantal grote klanten zal de samenwerking worden 
uitgebreid, ook op logistiek gebied. Als gevolg van het sluiten van 
locaties en verdere efficiency maatregelen zal de werkgelegenheid licht 
afnemen. Veel tijd en kosten zullen worden besteed aan de verdere 
uitrol van het nieuwe besturingssysteem. Op basis van bovenstaande 
verwachten wij een licht herstel van de winstgevendheid. In 2012 zullen 
investeringen worden gedaan in logistiek met de verbouwing van het 
distributiecentrum te Barendrecht. Daarnaast zal worden geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van de Sweet Sensation peer. De investeringen zullen 
grotendeels worden gefinancierd uit de eigen kasstroom maar kunnen 
leiden tot een lichte toename van het bankkrediet.

eigen vermogen is gestegen naar 

€ 75.000.000

In het kader van operationele excellentie heeft 

The Greenery in 2011 op alle distributiecentra 

de methodiek LEAN geïntroduceerd. 

Deze van oorsprong Japanse methodiek heeft 

als doel faalkosten binnen de bedrijfsvoering, 

in welke vorm dan ook, aan te pakken. 

LEAN brengt uniformiteit in werkmethodieken 

en versterkt de betrokkenheid van 

medewerkers. De doelstellingen op logistiek 

gebied worden vertaald naar de werkvloer. 

Tijdens teambordbesprekingen worden de

problemen besproken en met elkaar gezocht

naar oplossingen en mogelijke efficiency-

verbeteringen in het werkproces. In 2011 is 

op veel productie en fustlocaties de belijning

vernieuwd. Door de ruimte visueel te 

standaardiseren wordt de veiligheid 

voor voetgangers vergroot. 

Operationele excellentie



Lokaal geproduceerd product
In de genoemde kernmarkten is al een aantal jaren de trend zichtbaar van een 
toenemende voorkeur van consumenten voor lokaal geproduceerd product. Deze 
ontwikkeling geeft druk op de export van Nederlands product, maar biedt zeker ook
nieuwe kansen. Sinds enige jaren zoekt The Greenery naar mogelijkheden voor samen-
werking met lokale producenten in de kernmarkten. Door deze strategie is zij in staat 
in te spelen op de wensen van klanten en consumenten en versterkt zij haar positie bij 
internationale retailers en daarmee ook de positie van de leden van Coöperatie Coforta. 
In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de eerste successen te zien door een 
vergaande samenwerking met lokale telers. 

In het Verenigd Koninkrijk is in 2011 de positie verstevigd door de samenwerking met 
een Engelse producent van vruchtgroenten. Cornerways Nursery is, na John Baarda Ltd 
uit Billingham (lid sinds 2010), de tweede Engelse teler die toetreedt tot Coöperatie 
Coforta. The Greenery is nu goed voor een aanzienlijk aandeel van het totale volume aan 
tomaten in de UK. 

De verkoopstrategie van The Greenery is erop gericht omzetgroei te 

realiseren bij de grote retailers wereldwijd die minimaal in lijn ligt met 

de marktontwikkeling. Hierbij is het streven naar verhoging van het 

omzetaandeel bij bestaande retailklanten in de kernmarkten Benelux, 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast staat groei voorop 

in landen met belangrijke groeikansen, zoals Oost-Europa, Rusland en de 

Verenigde Staten. Op alle markten opereren specialistische teams vanuit 

de Salesunits met grondige kennis van de betreffende markten en van het 

product. Zij mogen alle grote retailers tot hun klanten rekenen. 

1.2 Commerciële ontwikkelingen
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In 2011 is The Greenery de samenwerking aangegaan met SNC Sochelau 
voor de aanplant en de afzet van Sweet Sensation en Dazzling Gold op 
de Franse markt. Momenteel wordt voor de Franse markt deze rassen 
uitsluitend vanuit Nederland bediend.

Ook in Duitsland is er stijgende belangstelling voor regionaal geteeld 
product. In 2011 werd deze ontwikkeling versterkt onder invloed van de 
EHEC-crisis. De sterk terug gevallen vraag naar vruchtgroenten werd door 
veel retailers zoveel mogelijk ingevuld met Duits product. The Greenery 
onderzoekt samen met haar telers de mogelijkheden om meer lokale 
activiteiten in Duitsland te ontplooien. 

Veranderende marktomstandigheden
De impact van internet en social media wordt steeds groter waardoor 
de markt voor alle spelers in de keten in rap tempo verandert. De 
consument wil transparantie over de producten die hij aanschaft en 
weet informatie gemakkelijk, snel, altijd en overal te vinden. Het 
gebruik van smartphones neemt sterk toe en het online winkelen wordt 
in de kernlanden steeds populairder. Daarnaast gebruikt hij sociale 
netwerken om ervaringen te delen of mensen met dezelfde interesses 
te vinden. Dit heeft duidelijk invloed op het kies- en koopgedrag van de 
consument. The Greenery is gereed om met haar klanten in te spelen 
op deze veranderingen in de markt. 

De retail kan de laatste jaren profiteren van een stijgende at-home 
consumptie. Door het huidige onzekere economische klimaat gaan 
consumenten meer thuis consumeren. Hierdoor hebben supermarkt-
ketens de laatste jaren omzetgroei kunnen realiseren. Aan retailzijde 
wordt echter ook gekeken naar kostenbesparingen. Schaalgrootte is 
daar een belangrijke driver in. Samenwerking en overnames zorgen 
voor duidelijke consolidatie binnen retail. In Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk zien we hier concrete voorbeelden van. 

The Greenery is ervan overtuigd dat door de consolidatie behoefte 
is aan sterke partners die zekerheid bieden. The Greenery kan met 
gegarandeerd voldoende en continu aanbod van kwalitatief goed 
product en specifieke ‘tailor-made’ dienstverlening goed inspelen op de 
behoefte die hierdoor ontstaat. 

The Greenery heeft haar verkoopactiviteiten ondergebracht in Salesunits 
en gegroepeerd in de volgende landenorganisaties: Benelux. Duitsland/
Noord-Europa, Verenigd Koninkrijk/Overseas, Centraal Europa/Rusland, 
Zuid-Europa (inclusief Frankrijk). 
Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van 2011 binnen 
de Salesunits: 

Ontwikkelingen Benelux
The Greenery levert een breed assortiment aan de grote retailklanten en 
komt tegemoet aan de stijgende vraag naar extra dienstverlening, met 
name op het gebied van logistiek. Bij retailklanten is er toenemende 
aandacht voor duurzaamheidsconcepten. Ook snackconcepten, zoals 
Fred&Ed, slaan goed aan. In Nederland zien we de vraag naar gesneden 

In 2011 heeft The Greenery het Fred&Ed 

assortiment uitgebreid met mini appeltjes en 

peertjes. The Greenery werkt nauw samen 

met Food Sense BV vanuit de ambitie om 

de jeugd gezonder en verstandiger te 

laten eten. Fred&Ed was volgens de Levens-

middelenkrant de beste introductie van 2011 

in de assortimentsgroep Kidsproducten. 

The Greenery en Food Sense willen kinderen 

en volwassenen stimuleren om groente en 

fruit een vast onderdeel te laten zijn van een 

gezond eetpatroon. Door de gezonde snacklijn 

te verbinden aan de populaire Fred&Ed 

characters van Food Sense, worden de 

groente- en fruitsnacks aantrekkelijk 

gemaakt voor kinderen.

Uitbreiding Fred&Ed assortiment
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groente na jaren van groei stabiliseren; het volume liep zelfs iets terug.
De toenemende consumptie at-home is onvoldoende om de stagneren-
de vraag naar verse groente en fruit van privé-huishoudens te 
compenseren. Volgens GfK werd in 2011 per Nederlands huishouden 207 
kilo verse groente en fruit gekocht, tegen 210 kg in 2010. Gemiddeld 
koopt een huishouden 98 keer per jaar verse groente en fruit. 

Ontwikkelingen Duitsland & Noord Europa 
Duitsland: In Duitsland is de consumptie van groenten al enkele jaren 
stabiel. Wel zien we een toenemende belangstelling voor Duits product 
waardoor bij glasgroenten het prijsverschil tussen Duits product en 
Nederlands product toenam. Bij de teelt onder glas is het Duitse aanbod 
vergeleken met de vollegrondsgroententeelt en de fruitteelt nog beperkt.
Deze prijsverschillen stimuleren op langere termijn de teelt in Duitsland 
en kan, mede gezien de stagnerende consumptie en de daling van de 
bevolking, de Nederlandse export mogelijk onder druk gaan zetten.  

In 2011 hebben de EHEC-crisis en het slechte zomerweer grote 
gevolgen gehad op de prijzen en de volumes van vruchtgroenten 
en slasoorten naar Duitsland. In de zomerperiode zag The Greenery 
haar exportvolumes bijna een kwart afnemen. Pas aan het einde van 
het glasseizoen 2011 herstelden de export en het prijsniveau van de 
genoemde producten. In 2011 nam wel de export van Nederlandse 
peren naar Duitsland toe. The Greenery wil de verkoop van de 
Conference peren stimuleren en investeert in promotiecampagnes op 
de Duitse markt. 

Noord Europa: De afzet in Scandinavië laat een gezonde groei zien. 
De export van het Greenery-product nam toe en de impact van de 
EHEC-crisis was minimaal. In Scandinavië wisselt de positie van The 
Greenery per land. In Denemarken is de positie traditioneel goed. In met 
name Finland heeft The Greenery een breder assortiment verkocht bij 
bestaande klanten van zowel Nederlands product als importproducten.

Ontwikkelingen Verenigd Koninkrijk & Overseas
Verenigd Koninkrijk: In 2011 ging The Greenery in het Verenigd Konink-
rijk een nauwere samenwerking aan met de grote lokale producenten 
Cornerways Nursery en John Baarda Ltd. Door deze samenwerking heeft 
zij een belangrijk aandeel in de Engelse productie van vruchtgroenten en 
heeft ze haar positie in de breedte verstevigd. Als gevolg van de EHEC-
crisis en het slechte zomerweer nam ook in het Verenigde Koninkrijk de 
consumptie van vruchtgroenten en slasoorten af, waardoor de lokale 
productie toereikend was wat gevolgen had op de totale Nederlandse 
export naar het Verenigd Koninkrijk. De Britten bestellen relatief vaak 
online verse groente en fruit. In 2011 was in de regio London 3,5% van 
de consumentenaankopen via het internet. Een stijging van 34% ten 
opzichte van 2009.

Overseas: De afzet in Noord Amerika is gegroeid, met name door de 
verkoop van producten uit Mexico en Canada. The Greenery opende in 
2011 haar nieuwe distributiecentrum in New Jersey. Hierdoor heeft de 
organisatie haar opslag- en verwerkingscapaciteit aanzienlijk uitgebreid 
en geoptimaliseerd. Bij de inrichting golden de strengste internationale 

Campagne Conference peer

Uit marktanalyse is naar voren gekomen

dat de Duitse consument niet spontaan de

Conference peer noemt, als er naar een 

perenras wordt gevraagd. The Greenery heeft 

de ‘2inOne’ campagne ontwikkeld met als 

doel de Duitse consument kennis te laten 

maken met de veelzijdigheid van de peer. 

De peer is zowel geschikt voor consumenten 

die van een frisse smaak met een stevige 

‘bite’ houden als voor consumenten die 

van een sappige zoete peer houden. De 

campagne wordt duidelijk zichtbaar op de 

winkelvloer en geeft de Duitse consument 

de juiste informatie over de Conference peer. 

Bijvoorbeeld over hoe je dit ras bewaart.
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voedselveiligheidseisen en kwaliteitsstandaarden als uitgangspunt.

In Japan is de laatste jaren de vraag naar Europese groenten gedaald 
door een toename van lokale productie en handelsbelemmerende 
factoren zoals fytosanitaire restricties. Door de stijging van de Yen 
ten opzichte van de Euro en minder export uit Zuid-Korea is er echter 
toch meer Nederlandse paprika naar Japan geëxporteerd in 2011. The 
Greenery bedient in het Verre Oosten klanten in het premium segment 
van retail en horeca. Gezien de koopkrachtontwikkeling blijft de 
Aziatische regio een markt met een hoog groeipotentieel. Wel is het 
zo dat er in diverse landen, bijvoorbeeld in China, sprake is van 
fytosanitaire barrières.

Ontwikkelingen Centraal Europa & Rusland 
In Centraal Europa en Rusland zien we een duidelijke trend dat de 
consument meer en vaker bij supermarkten koopt. Door deze trend ligt 
er in deze regio een hoog groeipotentieel voor The Greenery. In 2011 is 
The Greenery erin geslaagd haar positie te versterken door verschillende 
nieuwe klanten aan zich te binden. Echter, de afzet naar Rusland bleef 
achter op 2010. Een belangrijke oorzaak is het feit dat de Russische 
markt geruime tijd was afgesloten voor import vanuit Nederland als 
gevolg van de EHEC-crisis. In 2012 verwacht The Greenery verder herstel 
van de afzet in Rusland. De export naar Wit-Rusland viel een groot deel 
van het jaar weg, doordat in het land de aankoop van vreemde valuta 
niet mogelijk was. 

Ontwikkelingen Zuid Europa 
Frankrijk is door de hoge consumptie één van de grootste afzetmarkten 
in Europa van groente, fruit en paddenstoelen. The Greenery levert 
haar klanten een breed assortiment waaronder ook wintergroenten.  
Frankrijk loopt voorop met het online bestellen en daarna zelf afhalen 
van levensmiddelen. Er is internationale belangstelling voor deze 
ontwikkeling. In 2011 is The Greenery de samenwerking aangegaan met 
een Franse producent voor de teelt van Sweet Sensation peren om zo in 
te spelen op de vraag naar lokaal geproduceerd product. 
 
Italië heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een grote tweede afzetmarkt 
in Zuid Europa. Inmiddels is de export van Nederlandse glasgroenten 
naar Italië bijna even groot als naar Frankrijk. The Greenery was een 
van de pioniers op de Italiaanse markt voor wat betreft trostomaten 
met enkele sterke handelsmerken. Afgelopen jaar kwam deze positie 
onder druk te staan door nieuwe toetreders tot deze markt. Daarnaast 
daalt in Italië de aankoop van verse groenten al jaren als gevolg van 
veranderende eet- en kookgewoontes. Snelheid en gemak zijn ook 
in Italië belangrijker geworden. De sector reageert hier goed op door 
de introductie van steeds vernieuwende concepten op het gebied van 
gesneden groenten en fruit en van kant en klaar producten.

Nieuwe verpakkingen

Nieuwe verpakkingen kunnen bijdragen 

aan meer gemak of een betere

kwaliteitsbehoud van het product. In 2011 

werd voor groene asperges een staande

verpakking ontwikkeld die voorkomt dat 

asperges krom trekken en goed bestand is

tegen vocht. Voor de exportbestemmingen 

werd er voor kersen een nieuwe verpakking

ontwikkeld met een speciale plastic 

houdbaarheidszak die de kwaliteit 

waarborgt. The Greenery heeft het 

jaar 2011 benut om de QR-codes op 

verpakkingen verder aan te brengen. 



Dichterbij de markt 
Telers willen steeds dichter bij de markt staan en retailers willen zaken doen met 
de bron. The Greenery heeft samen met haar telers alle expertise in huis om in 
deze behoeften te voorzien. In 2011 heeft zij nadrukkelijk gekozen voor een verdere 
intensivering van de samenwerking met haar telers richting de markt. Op basis van 
marktcijfers en expertise worden in samenspraak met telers specifieke productplannen 
opgesteld voor de afzetmogelijkheden van het desbetreffende product. The Greenery 
maakt haar telers structureel deelgenoot van de ontwikkelingen in de markt. 
Transparantie en openheid zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van 2011 binnen de zes Productunits:

Hardfruit
Een belangrijk speerpunt in de hardfruitstrategie van The Greenery is het verder 
uitbouwen van exclusieve clubrassen zoals de Sweet Sensation peer, Rubens, Junami 
en Wellant appel en van nieuwe concepten zoals de Fred&Ed appeltjes en peertjes 
die in 2011 zijn geïntroduceerd. De clubrassen wonnen in 2011 aantoonbaar terrein. 
Van de drie appelrassen Rubens, Junami en Wellant werden in 2011 bijna acht miljoen 

1.3 Ontwikkelingen Productunits

In 2011 is de commerciële organisatie vereenvoudigd en zijn er zes Product-

units geformeerd: Zachtfruit, Hardfruit, Paddenstoelen, Vollegrondsproducten, 

Vruchtgroenten en Import producten. De Productunits zijn integraal 

verantwoordelijk voor het commerciële resultaat en voor de uitbetaalprijs 

van de producten. Dit zorgt voor meer commerciële slagkracht en een 

verbetering van de afstemming tussen de diverse bedrijfsonderdelen. Vanuit 

een Productunit werken productspecialisten en verkoopmedewerkers van The 

Greenery samen met telers. 
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kilo aangeboden en de Sweet Sensation peer was goed voor bijna 
één miljoen kilo. Door een internationale samenwerking aan te gaan 
met partners in Frankrijk, Zuid Afrika en Argentinië kan The Greenery 
de perenrassen Sweet Sensation en Dazzling Gold in de toekomst 
jaarrond leveren en inspelen op de toenemende vraag naar lokaal 
product in de kernmarkt Frankrijk. Een tweede speerpunt in de 
hardfruitstrategie is de efficiencyverbetering door centraal koelen en 
sorteren op teeltbedrijven en het koppelen van clusters van telers aan 
vaste afnemers. In dit kader zijn er per regio pakstations ingericht. De 
samenwerking tussen de productunit Hardfruit en dochterbedrijf Jover is 
in 2011 sterk geïntensiveerd. Hardfruit van The Greenery werd verkocht 
aan de belangrijkste supermarktketens binnen en buiten Europa, 
waarbij Nederland, Duitsland, UK, Scandinavië, Frankrijk en Rusland als 
belangrijkste afzetmarkten gelden.

Aandachtspunten voor 2012 zijn: verder inhoud geven aan keten-
integratie door meer klanten te koppelen aan vaste telers of pakstations 
en het vergroten van de commerciële slagkracht door de voorgenomen 
integratie van Jover. 

Zachtfruit
In 2011 nam het volume zachtfruit licht toe door groei bij de eigen 
leden van Coöperatie Coforta. Het volume blauwe bessen, frambozen 
en bramen groeide met ruim 30% en kersen met maar liefst 300%. Bij 
de aardbeienteelt ziet The Greenery onder haar telers een verschuiving 
naar glasteelt. Met haar rassenprogramma speelt The Greenery in op 
ontwikkelingen in de markt. Zo zijn er in 2011 voor diverse fruitsoorten 
een aantal veelbelovende nieuwe rassen geselecteerd die de komende 
jaren geïntroduceerd worden. Deze exclusieve rassen sluiten beter aan 
bij de wensen van consumenten en klanten op het gebied van smaak, 
houdbaarheid en kwaliteit. Ook zijn de nieuwe rassen teelttechnisch 
interessant voor de telers. 
In 2011 zijn binnen de Productunit Zachtfruit de importactiviteiten 
met succes geïntegreerd waardoor het aanbod optimaal op elkaar 
afgestemd kan worden. De belangrijkste afzetmarkten voor zachtfruit 
zijn Nederland, UK, Duitsland, Scandinavië en Zuid Europa. 

Aandachtspunten voor 2012 zijn: een proactieve benadering van de 
markt, de verdere ontwikkeling van het rassenprogramma en het 
terugdringen van de ketenkosten. Gezien de uitbreiding van productie in 
Nederland, Duitsland en België enerzijds, en de verdere consolidatie van 
retailers anderzijds, blijft aanbodsbundeling van groot belang. 

Paddenstoelen
2011 was een moeilijk jaar voor de paddenstoelensector. Polen blijft 
een sterk concurrerend land, maar met name lokaal product is in 
2011 steeds belangrijker geworden voor retailklanten in Engeland, 
Duitsland en Frankrijk. De Productunit Paddenstoelen werkte in 2011 
met succes het hele jaar op het nieuwe softwaresysteem SAP en 
heeft mede hierdoor een extra efficiencyslag kunnen maken. Vanuit 
het paddenstoelencentrum in Zaltbommel belevert The Greenery haar 
klanten in voornamelijk Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Witlofcampagne: 
De 10 van Witlof

In 2011 is in nauwe samenwerking met telers 

de witlofcampagne ‘De 10 van Witlof’ gestart. 

Jongeren in Nederland eten nauwelijks meer 

witlof, zo bleek uit het productbusinessplan 

waarin onder andere de afzet van witlof in 

kaart is gebracht. Om de goede positie in 

Nederland te behouden, startte The Greenery 

een mediacampagne met als doel de toe-

komstige generatie bekend te maken met 

witlof. De Greenery-telers die gezamenlijk een 

aanzienlijk marktaandeel hebben binnen het 

Nederlandse aanbod, kozen bewust voor een 

investering in deze algemene witlofcampagne. 

‘Uit verschillende onderzoeken bleek een 

overduidelijke terugloop van de consumptie’, 

aldus witlofteler Ko van Rossum, die mee-

dacht over de campagne. ‘Witlof moest 

letterlijk en figuurlijk weer in beeld  worden 

gebracht en dat is in 2011 gebeurd.

Een prima zaak’. 
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Aandachtspunten voor 2012 zijn: uitbouwen van een gezonde 
internationale klantenportfolio en optimaliseren van de logistieke keten 
(product- en fuststromen) voor verschillende typen klanten. 

Vruchtgroenten
Voor vruchtgroenten heeft het jaar 2011 voor een groot gedeelte in 
het teken gestaan van de EHEC-crisis. De uitbraak van de EHEC-bacterie 
in Duitsland heeft grote gevolgen gehad voor het koopgedrag van 
consumenten voor met name komkommers, tomaten, paprika en 
de verschillende slasoorten. Niet alleen de export van de genoemde 
producten naar Duitsland nam af, ook in Nederland en Engeland 
liep de afzet terug. Ruim tweederde van de afzet van Nederlandse 
vruchtgroenten gaat naar Duitsland, de UK en Nederland. Tevens sloot 
Rusland de grenzen voor de import van Nederlands product. Door het 
wegvallen van de vraag in de voor Nederland belangrijkste afzetmarkten 
is een overschot aan product ontstaan. Vervolgens heeft de slechte 
zomer in Noord-West Europa de consumptie sterk beïnvloed, waardoor 
de disbalans in vraag en aanbod is gebleven en de prijzen vanaf eind 
mei voor lange tijd sterk onder druk zijn komen te staan. Tijdens deze 
moeilijke marktomstandigheden heeft The Greenery, dankzij haar 
internationale schaalgrootte, een deel van de producten alsnog kunnen 
afzetten buiten de eerder genoemde landen, zoals Oost Europa en 
Scandinavië.

Met ingang van 1 januari 2012 is het areaal vruchtgroente van The 
Greenery uitgebreid. Het gaat om een uitbreiding van totaal 71 ha 
aan tomaat en komkommer, waarvan 54 ha in Nederland en 17 ha in 
het Verenigd Koninkrijk. Het totale areaal tomaten van The Greenery 
komt met deze groei ruim boven 350 ha. De groei ligt in lijn met de 
doelstellingen zoals die samen met de telers in het productbusinessplan 
zijn vastgelegd. 

Aandachtspunten in 2012 zijn: investeren in concepten en 
productinnovatie, het terugdringen van de ketenkosten en het delen van 
de kennis van de markt met de eigen telers.  

Vollegrondsproducten
De Productunit Vollegrondsproducten richtte zich in 2011 met name op 
het verder reduceren van de logistieke kosten. De productunit speelde 
hier op in door meer directe koppelingen te realiseren tussen telers 
en klanten. De producten worden direct verladen vanaf het teeltbedrijf 
waardoor de keten korter wordt met als resultaat kostenbesparing en 
een verbetering van de kwaliteit in het schap. De grootste afzet van 
vollegrondsproducten gaat naar de afzetlanden Nederland, België en 
Rusland. In 2011 heeft de EHEC-crisis ook impact gehad op de verkoop 
van slasoorten. Door de vraaguitval in de kernlanden van The Greenery 
zijn de prijzen sterk onder druk gezet en moeten de slatelers terugkijken 
op een moeizaam jaar. De vraag naar kookgroenten was daarentegen 
relatief goed; mede door het slechte zomerweer. In de herfst vielen de 
vollegrondsprijzen evenwel vaak tegen. Met name bij prei en spruiten 
was dit door het zachte najaarsweer het geval.

Sectorbrede aanpak

De EHEC-crisis is sectorbreed 

aangepakt. The Greenery had zitting 

in het landelijke crisisteam samen 

met belangrijke brancheorganisaties 

als het Productschap Tuinbouw, 

Dutch Produce Association en 

FrugiVenta. Er is gezamenlijk 

opgetreden naar de overheid in de 

uitwerking van een noodfonds en de 

communicatie is centraal opgepakt 

en gecoördineerd. Er is gezamenlijk 

een interventieregeling voor telers 

opgesteld waardoor een deel van de 

schade die telers ondervonden als 

gevolg van de uitbraak van de EHEC-

bacterie vergoed is. The Greenery 

heeft voor haar telers een regeling 

kunnen treffen; een financieel 

voorschot vooruitlopend op de 

betaling vanuit de interventieregeling 

van de Europese Unie.
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Natuurlijk Naturelle

The Greenery levert een breed assortiment 

biologische groente, fruit en paddenstoelen. 

De biologische tak Naturelle zag in 2011 het 

exportvolume groeien met name naar de 

Scandinavische markt, terwijl ook op Engeland 

de directe contacten met de retail werden 

versterkt. De binnenlandse markt bleef 

tevens een belangrijke rol in de afzet spelen. 

Het aantal biologische telers dat lid is van 

Coöperatie Coforta en dat via Naturelle de 

producten verkoopt, is uitgebreid. Daarnaast 

gaat ook Naturelle de internationale 

samenwerking aan met telers om in te 

spelen op de toenemende belangstelling 

naar lokaal product. Naturelle heeft het 

assortiment in 2011 onder andere uitgebreid 

met tuinkers, limoenen en biologisch 

geteelde Fairtrade mango’s en avocado’s. 

Naturelle is exclusieve leverancier van 

groenten en fruit voor het merk Bio+.

Aandachtspunten in 2012 zijn: uitbouwen van exportmogelijkheden, de 
verdere optimalisatie van de afstemming van het Nederlandse en het 
importseizoen en het uitbouwen van rassenprogramma’s waarbij de 
focus sterk komt te liggen op rassen met een betere smaak in plaats van 
een hoge productie per m2.

Importproducten
Onder de naam Hagé International biedt The Greenery haar klanten 
een breed assortiment importproducten die aanvullend zijn op het 
productassortiment van de leden van Coöperatie Coforta. In 2011 kende 
de verkoop van importproducten naar de landen Polen en Duitsland een 
aanzienlijke groei. De belangrijkste afzetmarkten voor importproducten 
zijn verder Nederland en de UK. Met name de afzet van het assortiment 
uit overzeese landen, zoals citrus en zoete aardappelen, verliep goed 
in 2011. Ook breidde de productunit Importproducten de verkoop 
van Fair Trade producten uit, waaronder die van peulvruchten. Vanaf 
1 januari 2012 is The Greenery lid van Business Social Compliance 
Initiative (BSCI) voor haar importproducten. BSCI heeft tot doel 
de arbeidsomstandigheden van werknemers bij producenten van 
consumptiegoederen in risicolanden te verbeteren.

Aandachtspunten in 2012 zijn: implementatie van BSCI en een 
nauwkeurige afstemming van het aanbod en programma’s van 
importproducten en de Nederlandse productie. 



Oogsten op bestelling
Het koppelen van klanten aan telers krijgt steeds meer vorm; telers ‘oogsten op 
bestelling’ en kunnen zo voor de klant gericht de vraag invullen. The Greenery borgt 
de productkwaliteit door controles op de teeltbedrijven en houdt toezicht. De korte 
keten resulteert in kortere doorlooptijden, het onnodig verplaatsen van product, 
kostenbesparingen en een zo vers mogelijk product in het schap.

Preferred supplier
In 2011 is The Greenery een intensieve samenwerkingsvorm aangegaan met één van 
haar Nederlandse retailklanten met als doel een efficiëntere logistiek te realiseren. Als 
preferred supplier voor groente en fruit verzorgt The Greenery de distributie van het 
totale AGF-assortiment tot op het distributiecentrum van de betreffende klant. Binnen 
deze samenwerking zijn gezamenlijke doelen geformuleerd zoals het realiseren van een 
betere prestatie, een betere productkwaliteit in het schap en minder derving. Door de 
bereidheid van beide partijen om kennis te delen, is de keten verder geoptimaliseerd en 
kan nog beter worden ingespeeld op de behoeften van de eindklant; de consument.  

Exclusieve rassen
Innovatie in rassen en concepten vormt een belangrijk instrument om productverbetering 
te realiseren en het assortiment te verbreden. The Greenery investeert daarom 

1.4 Toegevoegde waarde

Een belangrijke pijler binnen de strategie is het leveren van toegevoegde 

waarde aan klanten. Dat stelt de klant op zijn beurt in staat zich meer en 

beter te onderscheiden in de markt. De toegevoegde waarde wordt geleverd 

op het gebied van productkennis, logistieke oplossingen, productontwikkeling, 

voedselveiligheid & duurzaamheid en marketing.  
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structureel in de expertise van de eigen productteams en werkt nauw 
samen met telers, zaadveredelingsbedrijven en onderzoeksinstellingen 
in binnen- en buitenland inzake de ontwikkeling van nieuwe rassen. The 
Greenery sluit in vrijwel alle gevallen een exclusieve overeenkomst met 
het veredelingsbedrijf om het nieuwe product op de markt te kunnen 
brengen. De exclusieve rassen zijn voor telers een goed alternatief voor 
de vrije rassen met meer kans op een beter rendement. Klanten van The 
Greenery kunnen zich met deze rassen onderscheiden in de markt. 

In 2011 heeft The Greenery opnieuw in rassenprogramma’s 
geïnvesteerd. De exclusieve rassen winnen langzaam maar zeker 
terrein. Zo is de Sweet Sensation peer met succes in het assortiment 
van de grote retailers opgenomen. In 2012 zal een groter volume 
van dit relatief jonge perenras beschikbaar zijn. Ook het vrij nieuwe 
frambozenras Brilliance dat binnen de Benelux alleen door Greenery-
telers wordt geteeld, wordt gewaardeerd vanwege de goede smaak en 
de lange houdbaarheid.  

The Greenery heeft in 2011 een nieuwe smaakvolle peer ontwikkeld 
met een egaal goudbruine kleur. Deze peer zal in 2012 in kleine 
volumes op de markt worden gebracht onder de naam Dazzling Gold. 
De houdbaarheid is een belangrijke onderscheidende eigenschap. In 
smaakonderzoek behaalt de peer een uitzonderlijk hoge score.

In 2011 introduceerde The Greenery tevens de Lazoet pruimen in de 
markt. Lazoet is de merknaam voor een viertal nieuwe pruimenrassen 
die in vorm, kleur, smaak, houdbaarheid sterk overeenkomen. Door 
de keuze voor deze vier blauwe pruimen kan Lazoet tien weken 
aangesloten geleverd worden. The Greenery heeft het exclusieve recht 
om de rassen te telen en op de markt te brengen.  

The Greenery is in 2011 de exclusieve samenwerking aangegaan met 
Syngenta voor de productie en vermarkting van Angello Seedless Pepper 
en de Romanella pruimtomaat in Noord-West Europa. De ontwikkeling 
van de nieuwe rassen is in 2011 uitgewerkt en in 2012 zijn deze 
producten geïntroduceerd.

Gezonde communicatie en marketingactiviteiten
The Greenery wil gezonde keuzes stimuleren bij telers, afnemers 
en consumenten. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. 
Consumenten worden steeds bewuster als het gaat om gezonde voeding 
en willen meer weten over de herkomst van producten. In 2011 is 
daarom veel aandacht uitgegaan naar de website www.verseoogst.nl
die in 2011 is vernieuwd. Deze website is bedoeld om consumenten 
alles te vertellen over groente en fruit, hen recepten aan te bieden en 
hen kennis te laten maken met de telers en hun bedrijf. Het streven is 
dat consumenten Verse Oogst zien als een betrouwbare informatiebron 
en overtuigd raken dat producten die zij van Greenery-telers kopen 
gezond zijn en met liefde en vakmanschap worden geteeld. 

De Sweet Sensation peer is een clubras. 

Dit betekent dat alle stakeholders rond 

een ras op basis van strikte spelregels 

nauw samenwerken op het gebied 

van productie, kwaliteitsborging, 

marketing en communicatie met als 

doel meerwaarde te creëren voor alle 

schakels in de keten. Andere voorbeelden 

zijn Junami en Dazzling Gold.



De groente- en fruitafdeling vormt een belangrijke pijler in de 
positionering van retailers. Zij geven hieraan elk een andere invulling. 
The Greenery heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van 
category management en schapinrichting bij de verschillende retailers. 
The Greenery adviseert klanten over de indeling van schapruimte en 
de presentatie van AGF op de winkelvloer en introduceert nieuwe 
concepten op basis van consumentenonderzoek en data-analyse. Hierbij 
wordt gekozen voor een integrale ketenaanpak waarbij zowel telers als 
klanten bij de projecten worden betrokken. Op iedere vraag levert 
The Greenery maatwerk door haar dienstverlening af te stemmen op 
de specifieke wensen van de klant. De marketingkennis werd ook 
in 2011 ingezet voor diverse sales- en promotiecampagnes op de 
winkelvloer, het internet en internationale beurzen. Voorbeeld hiervan 
zijn de witlof campagne en de Sicher Geniessen activiteiten na de
EHEC-crisis in Duitsland. 
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Verse Oogst

Verse Oogst is het interactieve online 

informatieplatform over groente, fruit en 

paddenstoelen en vormt de verbindende 

schakel tussen consument en telers van 

The Greenery. Sinds de lancering van 

www.verseoogst.nl in 2010, groeide het 

aantal bezoekers naar 7.800 per maand, bijna 

60.000 bezoekers dit jaar. Eind 2011 stonden 

er bijna tweehonderd presentaties van telers 

op. Honderden fans op Facebook en vele 

honderden volgers op Twitter motiveren The 

Greenery sterk om de grote mogelijkheden 

van de website steeds verder te benutten.

Op het platform staan informatie 

(over producten), inspiratie (door 

recepten), motivatie (over gezondheid) 

en bevestiging (door telers en 

voedingsdeskundigen) centraal.
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Logistieke visie
De logistieke visie van The Greenery is het zo kort en efficiënt mogelijk inrichten van 
de versketen van producent tot consument en heeft tot doel gesteld om in 2013 
een aanzienlijke kostenreductie op logistiek gebied gerealiseerd te hebben. Voor het 
logistieke netwerk betekent dit dat er in de toekomst steeds meer gebruik gemaakt 
wordt van de grotere telerlocaties waar ‘af tuin’ product kan worden geladen. Mede 
hierdoor zijn er minder vierkante meters nodig in de distributiecentra terwijl The 
Greenery minimaal dezelfde volumes blijft verwerken. 

In het kader van de uitrol van de logistieke visie is in 2011 locatie Maasland gesloten 
en zijn de activiteiten en de infrastructuur van het distributiecentrum succesvol in het 
distributiecentrum van Bleiswijk geïntegreerd met behoud van de certificeringen van 
de code IFS, BRC en QS. Het voornemen is om in 2012 locatie Venlo te sluiten en de 
activiteiten onder te brengen in het distributiecentrum van Barendrecht en Bleiswijk. 
Hiermee realiseert The Greenery een verdere reductie op de logistieke kosten.  

De tweede pijler binnen de strategie van The Greenery is operationele 

excellentie met als doel om continu zo efficiënt en kostenbewust mogelijk 

te werken. In dit kader worden onder de naam ‘Slimmer en Beter werken’ 

diverse projecten uitgevoerd die betrekking hebben op een slimmere 

logistiek, verpakkingsactiviteiten, distributie en goederenstroombesturing. 

Op deze wijze levert The Greenery haar klanten betrouwbare service tegen 

aantrekkelijke kosten. 

1.5 Operationele excellentie



2008

33,0%
2009

35,2%
2010

37,2%
2011

43,8%

Implementatie SAP software
In 2011 is veel aandacht uitgegaan naar de implementatie van SAP bij 
Greenery Benelux. In navolging van locatie Zaltbommel is dit de tweede 
locatie waar het nieuwe softwaresysteem succesvol is geïmplementeerd. 
Het SAP-systeem draagt bij aan een goede regie van de totale keten 
en het optimaliseren van de logistiek. Efficiencyverbetering van 
bedrijfsprocessen en productstromen resulteren in kostenbesparingen 
in de totale keten. Tevens draagt het bij aan het verhogen van de 
leverbetrouwbaarheid. Alle partijen in de keten kunnen nu moeiteloos 
op de hoogte worden gehouden van veranderingen in levertijden en in 
de kwaliteit van de producten. In de eerste helft van 2013 wordt naar 
verwachting het SAP-systeem in het gehele bedrijf in gebruik genomen.
 
Goederenstroombesturing
The Greenery is sterk gefocust op het zo efficiënt mogelijk inrichten van 
de goederenstroom. In 2011 is het aantal directe verladingen vanaf het 
teeltbedrijf met 6% toegenomen en het aantal vervoersbewegingen 
tussen de locaties aanzienlijk afgenomen. Deze maatregelen op de 
goederenstroombesturing hebben er toe bijgedragen dat het transport 
met 22% is gereduceerd. 

2008

33,0%
2009

35,2%
2010

37,2%
2011

43,8%

Percentage directe verlading van 
productielocaties van Greenery-
telers naar klanten ten opzichte 

van het totale Nederlandse 
volume dat door 

The Greenery wordt geleverd:
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Nature Counts
Op het gebied van Gezonde teelt deelt The Greenery haar expertise op structurele basis 
met haar leveranciers en is zij proactief in het verder terugdringen van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij zoekt zij voortdurend de balans tussen de 
mogelijkheden in de teelt en de wensen van de klant. De inspanningen die telers doen 
op het gebied van duurzaamheid, maakt The Greenery zichtbaar met Nature Counts. De 
thema’s die hierbij centraal staan zijn: energie, gewasbescherming, natuur en landschap,
transparantie, afval, water en medewerkers. In 2011 is aan elf teeltbedrijven het 
predicaat Nature Counts toegekend waarmee het totaal aantal telers op veertien komt. 
Met het Nature Counts label wordt aangegeven dat deze telers koplopers zijn op het 
gebied van duurzaamheid. The Greenery wil met het Nature Counts predikaat telers 
stimuleren hun inspanningen op het gebied van de verduurzaming van de teelt van verse 
groente, fruit en paddenstoelen te vergroten. Zie ook www.naturecounts.com.

Het thema duurzaamheid is in 2011 onveranderd hoog op de agenda 

blijven staan. In 2011 vervolgde The Greenery de al eerder ingezette 

duurzaamheidsstrategie ‘Gezond is Meer’. De doelstellingen en initiatieven 

zijn daarbij verdeeld over vijf aandachtsgebieden: Gezonde teelt, Gezonde 

innovatie, Gezonde variatie, Gezonde communicatie, Gezonde bedrijfsvoering 

en Gezonde medewerkers. De consument moet ervan op aan kunnen dat 

groente en fruit altijd voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, de producten 

veilig zijn en dat de weg van oogst tot in het schap op een efficiënte en 

verantwoorde manier is afgelegd. 

1.6 Duurzaamheid



Herkomst product
The Greenery handelt volgens de General Food Law. Kern daarvan is 
dat er binnen vier uur aangegeven moet kunnen worden van welke 
leverancier producten afkomstig zijn en aan welke klanten producten 
geleverd zijn. Verregaande standaardisatie en de technologische 
vernieuwingen bieden de juiste mogelijkheden om de traceerbaarheid 
te vergemakkelijken en meer informatie uit de keten van producent 
richting consument uit te doen gaan. De EHEC-crisis heeft nog eens 
onderstreept hoe belangrijk communicatie over de wijze van produceren 
en de herkomst van producten is. The Greenery geeft hier sinds 2010 
invulling aan via het telersplatform Verse Oogst. 

Sociale duurzaamheid
The Greenery heeft zich tot doel gesteld haar duurzaamheidsbeleid 
verder te verdiepen. Aandacht voor sociale duurzaamheid is daarvan 
een belangrijk kenmerk. Sociale duurzaamheid draait om veilig en 
gezond werk, een eerlijk loon voor iedereen, sociale zekerheid en 
vakbondsrechten. Zaken die voor iedere werknemer, waar ook ter 
wereld, van belang zijn. Daarom is The Greenery vanaf 1 januari 2012 
lid van Business Social Compliance Initiative (BSCI) voor wat betreft haar 
importproducten. Met dit instrument kunnen zichtbare verbeteringen 
worden gerealiseerd betreffende arbeidsomstandigheden in de 
totale keten. The Greenery ziet er op toe dat haar leveranciers sociale 
duurzaamheid respecteren. 

The Greenery heeft de intentie om in 2012 het manifest voor het 
Initiatief Duurzame handel (IDH) te ondertekenen. Binnen dit initiatief 
werken overheid en bedrijfsleven nauw samen om de importketens 
verder te verduurzamen. Hierbij ligt een grote nadruk op de sociale 
duurzaamheid. Kern van het convenant is de ambitie van retailers 
en handelsbedrijven om in 2020 100% van het geïmporteerde 
groente en fruit afkomstig uit Latijns Amerika, Afrika en Azië te 
hebben verduurzaamd. 

Lean & Green
In 2011 is de Lean & Green Award toegekend aan The Greenery. 
Lean & Green is een stimuleringsprogramma van het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu met als doel bedrijven te stimuleren in het 
nemen van maatregelen die niet alleen de efficiency verhogen, 
maar tegelijkertijd het milieu minder belasten. The Greenery dankt 
de toekenning aan het businessplan ‘Duurzame Logistiek’ waarin de 
concrete CO2-doelstellingen van de organisatie voor 2009-2013 zijn 
vastgelegd en de KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn bepaald. 
De KPI’s moeten uiteindelijk leiden tot een reductie van minimaal 25 
procent van de CO2-uitstoot per kilogram verhandeld product in vijf jaar. 
Begin 2012 heeft The Greenery vastgesteld dat zij al goed op weg is om 
deze doelstelling te behalen.

Jaarlijks publiceert The Greenery 

haar Duurzaamheidsverslag met 

daarin de inspanningen op het 

gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.

www.thegreenery.com
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1.7 Vooruitzicht 2012

Voor 2012 verwachten het bestuur en directie op Europees niveau een stabilisering in de 
vraag naar groente, fruit en paddenstoelen. De verwachting is dat 2012 een jaar wordt 
met voldoende Europees aanbod waardoor de concurrentiestrijd aan leverancierszijde, 
maar ook onder de grote retailers zal voortduren.

Ook in 2012 zet The Greenery haar strategie gericht op het leveren van toegevoegde 
waarde en operationele excellentie intensief voort. Centraal hierbij staat dat zij vanuit 
een intensieve samenwerking met de leden van de coöperatie haar klanten op maat zal 
bedienen; zowel in Nederland als in de belangrijke exportmarkten. Tevens zal ze verder 
uitvoering geven aan de logistieke visie om de keten van producent naar klant nog 
efficiënter te organiseren en blijven de efficiencymaatregelen onder de naam Slimmer 
& Beter een belangrijk speerpunt. Hieronder valt onder andere de Greenery brede 
implementatie van het automatiseringssysteem SAP. 

The Greenery werkt in 2012 haar Internationale sourcing strategie uit en intensiveert 
de samenwerking met lokale producenten in de voor haar belangrijke afzetmarkten. 
Blijvende aandacht gaat uit naar de introductie van nieuwe producten en concepten 
die bijdragen aan toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden. Ook zal The 
Greenery meer aandacht schenken aan de communicatie richting consumenten en 
haar duurzaamheidsbeleid verder verdiepen. Ondertekening van het manifest Initiatief 
Duurzame Handel (IDH) vormt daarin een belangrijke stap. 

Als gevolg van de in 2011 aangekondigde sluiting van het distributiecentrum in Venlo
neemt het aantal medewerkers in Nederland af. Investeringen zijn voorzien voor de
verdere Greenery-brede implementatie van het eerder genoemde automatiserings-
systeem SAP.  



 Petro Vogel 
 Locatiemanager Zaltbommel

“ Dankzij het team-
 boardoverleg 
 betrek ik alle 
 medewerkers van 
 alle afdelingen bij 
 het dagelijks   
 verbeteren van
 kwaliteit en   
 processen.”
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Begin 2011 zijn de resultaten van het telertevredenheidsonderzoek gepresenteerd dat 
eind 2010 heeft plaatsgevonden. Uit het onderzoek blijkt dat de algemene tevredenheid 
onder de leden van Coöperatie Coforta is toegenomen. De uitkomsten van het onderzoek 
bevatten ook een aantal aanbevelingen die zijn besproken met het bestuur, de directie 
en de productunits binnen The Greenery. Zij hebben deze aanbevelingen gewogen en 
meegenomen in de plannen voor 2011.

Coöperatie Coforta bleef zich ook in 2011 richten op de ingezette strategie. De coöperatie 
heeft als doel toegevoegde waarde te creëren ten behoeve van haar leden door een 
resultaatgerichte marktbenadering richting retail en groothandel en het realiseren van 
een goede uitbetaalprijs. 

De tarieven en heffingen van de coöperatie lieten in 2011 een licht dalende lijn zien wat 
duidt op een betere grip op de kosten binnen de organisatie. 

Ontwikkelingen ledenbestand
Telers hebben ieder jaar de mogelijkheid om in- of uit te schrijven of hun afzetrelatie 
binnen Coöperatie Coforta te herzien. Een groep leden waarvan de producten door 
Coforta Verkoop BV aan de Nederlandse groothandel verkocht wordt, heeft in 2011 
het lidmaatschap per 1 januari 2012 opgezegd. Het gaat hierbij om telers binnen de 
segmenten paprika, tomaat, komkommer en aubergine met een gezamenlijk geraamde 
omzet van 216 miljoen euro in 2011. De opzegging is de uitkomst van een langdurig en 
intensief proces van onderling overleg en afstemming tussen telers, bestuur, directie en 
Raad van Commissarissen. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid. De commerciële 
positie en productbeschikbaarheid van verkooporganisatie The Greenery blijven 
ongewijzigd. 

De Coöperatie kende in 2011 ook een aanzienlijke aanwas van nieuwe leden. Zij spreken 
het vertrouwen uit in de coöperatie en haar verkooporganisatie The Greenery. Onder de 

In 2011 heeft de coöperatie een lichte daling van de ledenomzet geboekt 

bij een afnemend ledenaantal. Het gemiddeld areaal per lid is gegroeid. Op 

31 december 2011 waren er 1450 natuurlijke en rechtspersonen lid van de 

coöperatie. Deze leden vertegenwoordigden 885 lidbedrijven.

Verslag Bestuur 
Coöperatie Coforta U.A.2.

 Gerard Kole
 Projectmanager 

 Sourcing Zaltbommel

“ Als team kunnen  
 we tijdens het   
 teamboardoverleg
 beter sturing 
 geven aan de 
 productstromen in 
 de locatie, zodat   
 we onze klanten 
 beter kunnen 
 bedienen.”
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nieuwe leden bevinden zich ook buitenlandse leden in het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk. De coöperatie heeft in 2007 het buitenlands 
lidmaatschap geïntroduceerd en maakt het hierdoor mogelijk 
producenten aan zich te binden in de kernmarkten waar The Greenery 
actief is. Door de aanwas van de nieuwe leden groeit het areaal van 
de Greenery-telers waarmee de marktpositie van The Greenery wordt 
versterkt.  

Betrokkenheid
Binnen een coöperatie als Coforta is betrokkenheid en communicatie 
met leden cruciaal. In 2011 heeft het bestuur het communicatieplan 
aangenomen waarbij meer aandacht uitgaat naar kennis delen en het 
intensiveren van de inzet van communicatiemiddelen en bijeenkomsten. 
In dit kader is in 2011 gestart met de Green Academy waarbij seminars 
worden georganiseerd met deskundige sprekers gevolgd door discussie. 
In 2011 stonden de seminars in het teken van social media en 
marktgerichtheid. Tevens zijn er diverse ledenactiviteiten georganiseerd 
zoals de Coforta Dag en Productbijeenkomsten. 

De Ledenraad kwam in het verslagjaar drie keer bijeen en het bestuur 
is in het verslagjaar maandelijks bijeen geweest. In de vergaderingen 
kwamen onder andere aan de orde: 
-  De Jaarrekening 2010
-  Het strategisch plan 2011
-  Het nieuwe samenwerkingsmodel
-  GMO Jaarplan
-  Statutenwijzigingen en reglementen 2011
-  Tarieven en Heffingen
-  Ledencommunicatie
-  Werkwijze productunits The Greenery en segmenten 
 Coforta Verkoop BV
-  Oprichting Inova Fruit Verkoop BV
-  Interventieregeling ten aanzien van de EHEC-crisis
-  Bezoeken aan telersbijeenkomsten, diverse bedrijfsonderdelen en   
 Product Advies Commisies

Benoemingen en aftredingen
Tijdens de Ledenraad van 29 maart 2011 is de heer T. Ammerlaan 
herbenoemd als voorzitter van de coöperatie. Op 1 oktober 2011 is de 
heer J. van der Voort afgetreden als bestuurslid van Coöperatie Coforta 
wegens opzegging van het lidmaatschap. De vacature zal opnieuw 
ingevuld worden door een vruchtgroententeler, omdat dit recht doet aan 
de omzetverhoudingen binnen de coöperatie per 1 januari 2012. 
Tijdens de Ledenraad van 13 december 2011 traden de heer L. Zwinkels 
de heer J. van den Elzen af als leden van de geschillencommissie. 
Vanwege de overname van hun bedrijven en hiermee samenhangend 
de opzegging van het lidmaatschap zijn zij niet meer herkiesbaar. 

Jaarverslag en jaarrekening
Het jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening van de coöperatie, 
waarin is begrepen de jaarrekening van The Greenery B.V., is opgesteld 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De jaarrekening is 
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Via een vertegenwoordiging vanuit elke 

afdeling is er een Jongerenraad gevormd. 

De Jongerenraad geeft haar visie op de 

ontwikkelingen binnen het bedrijf en de 

coöperatie en dient tevens als kweekvijver 

voor bestuurlijk talent. In 2011 zijn er 

diverse bijeenkomsten geweest. Deze 

bijeenkomsten stonden in het teken van vier 

thema’s: GMO, marketing, local-for-local en 

social media waarbij een deskundige een 

presentatie gaf gevolgd door een discussie. 

Jongerenraad

gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. en voorzien van een 
goedkeurende verklaring.
De jaarrekening wordt ter behandeling en vaststelling aan de Ledenraad 
voorgelegd. Wij stellen de Ledenraad voor de jaarrekening vast te stellen 
en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het 
afgelopen jaar.

Bleiswijk, 7 maart 2012
Bestuur Coöperatie Coforta U.A.



 Anton Maris  
 Accountmanager Retail

“ Inkopers en 
 verkopers werken  
 nauw samen, 
 zodat de klant
 voor het import-
 product wordt 
 bediend vanuit 
 één team van   
 specialisten.”
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Leden, afdelingen en Ledenraad van de coöperatie
De coöperatie heeft 1.450 leden, allen groente-, fruit- en champignontelers. De leden 
zijn ingedeeld in vier regionale afdelingen. Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur dat 
gekozen wordt door de afdelingsvergadering, die gevormd wordt door de leden van de 
afdeling. De afdelingsbestuursleden vormen gezamenlijk de Ledenraad. 

In de Ledenraad komen zaken aan de orde als de vaststelling van de jaarrekening van de 
coöperatie, het verlenen van decharge aan het bestuur van de coöperatie, de wijziging 
van statuten en reglementen van de coöperatie, de vaststelling van tarieven en heffingen 
en de benoeming van de leden van het bestuur van de coöperatie. Daarnaast wordt 
de Ledenraad geraadpleegd omtrent besluiten van het bestuur tot het uitoefenen van 
stemrecht op de door de coöperatie gehouden aandelen in het kapitaal van The Greenery 
voor zover het betreft de vaststelling van de jaarrekening en het goedkeuren van het 
strategisch businessplan en het budget van The Greenery. Het bestuur is verplicht het 
besluit van de ledenraad tot het al dan niet vaststellen of goedkeuren te volgen. 

Bestuur van de coöperatie
Het bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de Ledenraad en bestond ultimo 
2011 uit vijf leden. Deze leden zijn allen lid van de coöperatie. Het bestuur bestaat 
zoveel mogelijk uit een evenwichtige afspiegeling van de leden van de coöperatie naar 
regio en productgroepen. Zij is verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen 
van de leden van de coöperatie en de door haar middels The Greenery en haar 
dochterondernemingen gedreven onderneming. 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van The Greenery
De vennootschap heeft aandelen A en cumulatief preferente aandelen B uitgegeven. 
Alle aandelen A en B zijn in handen van de coöperatie, waarmee de coöperatie 
volledige zeggenschap heeft binnen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van The Greenery. Het stemrecht op de aandelen in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van The Greenery wordt namens de coöperatie uitgeoefend door het 
bestuur van de coöperatie.

Coöperatie Coforta U.A. heeft haar onderneming ondergebracht in 

dochtervennootschap The Greenery B.V. Het bestuur van de twee juridische 

entiteiten en het toezicht daarop is als volgt vormgegeven.

Corporate Governance3.

 Hans de Waard 
 In- en verkoper 

 Sourcing Import

“Doordat wij 
 denken vanuit de 
 consument en deze
 gedachte vertalen 
 naar onze telers, 
 onstaat er een
 unieke samen-  
 werking met onze  
 klanten.”
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De cumulatief preferente aandelen B zijn, zonder medewerking van 
The Greenery, gecertificeerd. De coöperatie fungeert als administratie-
kantoor voor deze gecertificeerde aandelen. Het bestuur van de 
coöperatie is tevens het bestuur van het administratiekantoor. Aan de 
certificaathouders komen niet de rechten toe die de wet toekent aan 
houders van certificaten die met medewerking van een vennootschap 
zijn uitgegeven. 

Jaarlijks voorafgaand aan de jaarvergadering van The Greenery 
organiseert de coöperatie in haar hoedanigheid van administratiekantoor 
een certificaathoudersvergadering. Tijdens deze vergadering worden de 
certificaathouders geïnformeerd en gehoord over de te nemen besluiten 
omtrent vaststelling van de jaarrekening van The Greenery alsmede de 
winstbestemming. Daarnaast wordt in de certificaathoudersvergadering 
door het administratiekantoor rekening en verantwoording afgelegd over 
het afgelopen boekjaar.

In de Algemene Vergadering van de Vennootschap komen zaken als de 
vaststelling van de jaarrekening van The Greenery en het verlenen van 
decharge aan het bestuur van The Greenery aan de orde. Daarnaast is de 
goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist voor bepaalde in de 
statuten omschreven besluiten van de hoofddirectie van The Greenery, 
zoals het vaststellen van het strategisch businessplan en het budget.

Hoofddirectie van The Greenery
De statutaire hoofddirectie, die in 2011 bestond uit een algemeen 
directeur en een financieel directeur, bestuurt The Greenery. Hetgeen 
onder andere de verantwoordelijkheid inhoudt voor het bepalen en 
realiseren van de doelstellingen, de strategie en het beleid van The 
Greenery. De hoofddirectie legt hierover verantwoording af aan de Raad 
van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

De tweehoofdige statutaire hoofddirectie is voor onbepaalde 
tijd benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van 
Commissarissen stelt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van 
de hoofddirectie vast conform het bezoldigingsbeleid zoals goedgekeurd 
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Raad van Commissarissen van The Greenery 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het gevoerde beleid van 
de hoofddirectie en op de algemene gang van zaken in The Greenery 
en de met haar verbonden onderneming. Op The Greenery is het 
structuurregime van toepassing zodat aan de Raad van Commissarissen 
de bevoegdheden toekomen als opgenomen in boek 2 titel 5 afdeling 
6 van het Burgerlijk Wetboek, zoals de benoeming van de hoofddirectie 
en de goedkeuring van in de wet beschreven hoofddirectiebesluiten. 
Daarnaast behoeven bepaalde in de statuten beschreven besluiten 
van de hoofddirectie de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2011 uit acht leden, zijnde 
de leden van het bestuur van de coöperatie en drie commissarissen 
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die geen lid zijn van de coöperatie. In de statuten van The Greenery 
is een van de wet afwijkende wijze van benoeming van de Raad van 
Commissarissen bij structuurvennootschappen opgenomen, in die zin dat 
de benoeming van de Raad van Commissarissen geschiedt door middel 
van coöptatie. Met de ondernemingsraad is een convenant gesloten 
waarin afspraken zijn gemaakt over de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen, de aanbevelingsrechten van de Ondernemingsraad en 
de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen. 

De Raad van Commissarissen heeft uit haar midden een selectie- en een 
auditcommissie ingesteld.

Corporate Governance Code
Hoewel de Nederlandse corporate governance code niet direct van 
toepassing is op The Greenery, onderschrijft zij in hoofdlijnen wel de 
uitgangspunten van de corporate governance code. De vennootschap 
handelt dan ook in de geest van de code. De beslotenheid van The 
Greenery alsmede het coöperatieve karakter van de onderneming en 
de daarbij behorende ledeninvloed blijft hierbij echter te allen tijde het 
uitgangspunt.

Bestuursorganen 
Bestuur Coöperatie Coforta U.A.
Th.L.J. Ammerlaan, voorzitter
P.W.J.M. van Asseldonk, vice-voorzitter
Ir. B.J. Feijtel
A.W.G.M. Hop
P.S.C. Oostveen
J.C.M. van der Voort (tot 1 oktober 2011)

Raad van Commissarissen The Greenery B.V.
Drs. P.J.J.M. Swinkels, voorzitter
Th.L.J. Ammerlaan, vice-voorzitter
P.W.J.M. van Asseldonk
B. de Lange (tot 30 maart 2011)
Drs. G.J. Beijer
Ir. B.J. Feijtel
A.W.G.M. Hop
P.S.C. Oostveen
J.C.M. van der Voort (tot 1 oktober 2011)
A. Vos (vanaf 30 maart 2011)

Hoofddirectie The Greenery B.V.
Ir. Ph.R.J. Smits, algemeen directeur
Ir. A.W. Knol, financieel directeur
Drs. B. Merkus, commercieel directeur (vanaf 9 januari 2012)



 Theo van Noord 
 Tomatenteler

“ De betekenis van 
 het Nature Counts 
 predicaat is groot. 
 Het levert een 
 voorkeurspositie 
 bij de retailer   
 op.”
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 Suzanne van der Pijll
 Jurylid Nature Counts

“ Van Noord Tomaten
  is terecht houder 
 van het Nature   
 Counts predicaat. 
 De nadruk op   
 weerbare teelt, met 
 die speciale aan-
 dacht voor het 
 wortelstelsel, is 
 bijzonder.”

Het door de hoofddirectie opgestelde jaarverslag van The Greenery over 2011, 

inclusief de jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december 2011, de 

winst- en verliesrekening over het boekjaar 2011 en de toelichtingen daarop, 

is door de Raad van Commissarissen in haar vergadering van 7 maart 2012 

besproken. 

De jaarrekening is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende 
verklaring voorzien. Ten blijke van instemming met de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening hebben de commissarissen en de hoofddirectie de jaarrekening 
ondertekend. De Raad van Commissarissen heeft tevens haar goedkeuring verleend aan 
het voorstel van de hoofddirectie ten aanzien van de verwerking van het resultaat.
De jaarrekening is ter behandeling en vaststelling aan de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening vast te stellen, de verwerking 
van het resultaat te aanvaarden en de hoofddirectie en de  Raad van Commissarissen 
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar 
respectievelijk voor het toezicht daarop. 

Toezicht en advies
In het boekjaar 2011 is de Raad van Commissarissen acht keer in vergadering bijeen 
geweest. De raad heeft in deze vergaderingen onder meer aandacht besteed aan de 
financiële resultaten van The Greenery, de financiering van The Greenery, een investering 
in Brazilië en de gevolgen van de EHEC-crisis. Daarnaast heeft de raad gekeken naar de 
ontwikkelingen binnen de coöperatie en heeft zij gediscussieerd over de gevolgen van 
het samenwerkingsmodel voor leden, bedrijf en coöperatie. In dit kader heeft tevens 
overleg plaats gevonden met afgevaardigden van telers van verschillende segmenten 
van de coöperatie. Naast de reguliere vergaderingen heeft een meerdaagse sessie 
plaatsgevonden waarin de strategie van The Greenery is besproken.

De auditcommissie van de Raad van Commissarissen werd in 2011 gevormd door de 
heren B.J. de Lange (tot 30 maart; voorzitter), A. Vos (vanaf 30 maart; voorzitter), P.J.J.M. 
Swinkels, Th.L.J. Ammerlaan, en P.S.C. Oostveen. In het verslagjaar is de auditcommissie 
drie maal bijeengeweest ter voorbereiding van besluitvorming door de Raad van 
Commissarissen omtrent onder andere het jaarverslag en de jaarrekening van The 
Greenery, alsmede de controle hierop. Het functioneren van de accountant is geëvalueerd 

Bericht van de Raad van
Commissarissen van 
The Greenery B.V.

4.



en de opzet van de accountantscontrole 2011 is voorbereid. Verder heeft 
de auditcommissie onder meer gesproken over de (opvolging van de 
punten in de) managementletter, riskmanagement, het auditplan en de 
financiering. 

De selectiecommissie van de Raad van Commissarissen bestond in 
het verslagjaar uit de heren G.J. Beijer (voorzitter), P.J.J.M. Swinkels, 
Th.L.J. Ammerlaan en P.W.J.M. van Asseldonk. In het afgelopen boekjaar 
heeft zij vier maal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen werden, ter 
voorbereiding van besluitvorming door de raad, onder meer de volgende 
zaken behandeld: de bonusdoelstellingen 2011 en de afwikkeling van 
de bonusdoelstellingen 2010 voor de hoofddirectie, het functioneren en 
de beloning van de hoofddirectie, de selectie van een nieuwe (externe) 
commissaris en de werving van een commercieel directeur. 

Benoemingen en aftredingen
De heer Th.L.J. Ammerlaan was in 2011 conform het rooster van 
aftreden van de Raad van Commissarissen aftredend en herbenoembaar. 
Op 30 maart 2011 is hij voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar 
herbenoemd. Per 30 maart 2011 is de heer A. Vos toegetreden tot 
de raad.

De Raad van Commissarissen heeft op 30 maart 2011 afscheid genomen 
van de heer B.J. de Lange. De raad dankt de heer De Lange voor zijn 
inzet en bijdragen in de raad.
 
In verband met de ontwikkelingen ten aanzien van de segmenten 
binnen de coöperatie heeft de heer J.C.M. van der Voort, gelet op de 
mogelijk tegenstrijdig belangen, vanaf 8 juli 2011 de vergaderingen 
van de raad niet bijgewoond en niet deelgenomen aan besluitvorming. 
Per 1 oktober 2011 is hij afgetreden als commissaris. De raad dankt de 
heer Van der Voort voor zijn inspanningen en bijdragen gedurende zijn 
zittingsperiode.

De Raad van Commissarissen dankt de hoofddirectie, het management 
en alle medewerkers van The Greenery voor hun inspanningen in het 
afgelopen jaar. 

Barendrecht, 7 maart 2012.

Raad van Commissarissen The Greenery B.V.
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	 Jeroen	Klapboom		
	 andijvie teler

“	Accabo	ressit	
	 exerro	blabo.	
	 Nobissunt,	nest		 	
as	experor	estio
	 ea	suntur”.

Jaarrekening 2011
Coöperatie Coforta U.A.
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Activa Toelichting 2011 2010

Vaste activa
Immateriële vaste activa 6.1 16.669 18.464

Materiële vaste activa 6.2 255.483 262.270

Financiële vaste activa 6.3 49.143 40.144

321.295 320.878
Vlottende activa
Voorraden 6.4 14.039 20.950

Vorderingen 6.5 152.466 164.980

Liquide middelen 8.039 2.553

174.544 188.483

Totaal activa 495.839 509.361

in duizenden euro’s

Passiva Toelichting 2011 2010

Groepsvermogen 6.6

Eigen vermogen 74.888 72.731

Aandeel van derden in het groepsvermogen (93) (162)

74.795 72.569

Productfondsen 6.8 6.068 7.083

Voorzieningen 6.9 92.066 99.626

Langlopende schulden 6.10 77.338 80.765

Kortlopende schulden 6.11 245.572 249.318

421.044 436.792

Totaal passiva 495.839 509.361

Aansprakelijk vermogen 6.7 206.615 208.960
Aansprakelijk vermogen als percentage van het balanstotaal 41,7% 41,0%

in duizenden euro’s

1   Geconsolideerde balans per 31 december 2011

Voor de samenstelling van het aansprakelijk vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde balans op pagina 60.



Toelichting 2011 2010

Som der bedrijfsopbrengsten 7.1 1.608.942 1.842.624

Af: productomzet commissie verkopen (510.328) (579.408)

Netto-omzet 1.098.614 1.263.216

Inkoop handelsproducten en uitbesteed werk 899.288 1.050.033

Lonen en salarissen 75.871 76.371

Sociale lasten 11.440 10.467

Pensioen- en VUT-lasten 6.9 9.367 8.449

Afschrijvingen 7.2 22.003 26.124

Overige bedrijfskosten 7.3 84.638 88.212

Som der bedrijfslasten 1.102.607 1.259.656

Bedrijfsresultaat (3.993) 3.560

Financiële baten en lasten 7.4 (6.463) (7.529)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen (10.456) (3.969)

Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 7.6 3.000 496

Resultaat deelnemingen 7.5 9.429 8.291

Groepsresultaat na belastingen 1.973 4.818

Aandeel van derden in het groepsresultaat (69) (34)

Totaal resultaat na belastingen 1.904 4.784

in duizenden euro’s

2   Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011
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2011 2010

Operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat (3.993) 3.560

Afschrijvingen 22.003 26.124

Waardeveranderingen materiële vaste activa (5.339) (7.709)

Mutatie voorzieningen 945 (7.628)

Mutatie werkkapitaal (12.583) 2.759

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.033 17.106
(Betaalde) /ontvangen rente (3.807) (4.544)

(Betaalde) / ontvangen VPB 1.559 (5.286)

Kasstroom uit operationele activiteiten (1.215) 7.276

Investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (25.413) (15.220)

Desinvesteringen in materiële vaste activa 14.725 20.697

Verstrekte leningen (833) (8.692)

Aflossing leningen u.a. 35 2.810

Ontvangen dividenden 675 0

Koop en verkoop van deelnemingen (257) 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (11.068) (405)

Kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten (12.283) 6.871

Financieringsactiviteiten
Mutatie bankleningen en overig krediet 28.719 9.086

Mutatie ledenleningen en liquiditeitsheffing (7.358) (12.065)

Mutatie productfondsen (2.901) (2.192)

Inkoop certificaten (378) 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 18.082 (5.171)

Netto kasstroom 5.799 1.700

Koers- en omrekeningsverschillen in de liquide middelen (315) (790)

Mutatie saldo liquide middelen 5.484 910

in duizenden euro’s

3   Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2011
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2011 2010

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen

toekomend aan de rechtspersoon 1.904 4.784

Herwaardering deelneming 59 184

Herwaardering van onroerend goed 437 5.069

Herwaardering buitenlandse 100% deelneming

ten gevolge van koersverschillen 135 92

Saldo totaalresultaat 2.535 10.129

in duizenden euro’s

4   Overzicht van het totaalresultaat over 2011
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Inleiding

Coöperatie Coforta U.A is op 25 oktober 1996 opgericht en is statutair gevestigd te 
Den Haag. De coöperatie is enig aandeelhouder van The Greenery B.V. 

De in de toelichting opgenomen bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Belangrijkste activiteiten
Coöperatie Coforta U.A. houdt alle aandelen in The Greenery B.V. The Greenery is een toonaangevend, 
internationaal opererend bedrijf dat jaarrond een volledig assortiment groente, fruit en paddenstoelen 
van over de hele wereld samenbrengt en dagelijks vers aan haar klanten levert. Deze klanten zijn 
vooral de groothandel en supermarktketens in Europa en Noord-Amerika. Daarnaast levert het bedrijf 
aan foodservice bedrijven en de industrie. The Greenery heeft vestigingen in elf landen en richt zich 
in haar beleid en aanpak vooral op marktgerichtheid, voedselveiligheid, duurzaamheid, innovatie en 
logistieke efficiency. 

Rubricering
Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van de langlopende en kortlopende vorderingen 
over het jaar 2010 aangepast teneinde aan te sluiten met de gevolgde presentatie in het huidige jaar.

Fusies en overnames
In 2011 heeft oprichting plaatsgevonden van een buitenlandse vennootschap, PTLA Holding 
Participacões LTDA, waarin The Greenery B.V. een belang houdt van 49%. PTLA Holding houdt 
een belang van 99% in een tweetal buitenlandse vennootschappen, waarin een andere 
dochtermaatschappij van The Greenery B.V. een aandeel heeft verworven van 1%. 

Verder is in 2011 is het minderheidsbelang in de vennootschap Inova Fruit B.V. uitgebreid naar 40%. 
Tevens is gedurende 2011 een niet-actieve vennootschap ontbonden.

Overige gebeurtenissen
In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van een onderzoek van de NMa naar overtredingen van 
de Mededingingswet in de sector groenten en fruit. In dat kader is in juli 2009 een bedrijfsbezoek 
verricht bij The Greenery. In 2010 heeft de NMa aan enkele partijen een rapport uitgebracht met 
betrekking tot het product paprika. The Greenery heeft geen rapport ontvangen. In 2011 heeft de 
NMa geen verdere onderzoekshandelingen meer verricht ten aanzien van The Greenery.
 
Winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 2:402 BW.

Grondslagen van de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van de Coöperatie zijn de financiële gegevens verwerkt van de 
tot de groep behorende maatschappijen waarin beslissende zeggenschap is. De geconsolideerde 
jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van de Coöperatie. De financiële gegevens van de Coöperatie zijn verwerkt in 
de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een 
verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen 
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 

5   Toelichting algemeen
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onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het 
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde 
jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie 
meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. 
De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop 
de groepsband wordt verbroken.

De namen en zetels van groepsmaatschappijen en niet geconsolideerde deelnemingen 
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Een verkorte lijst van de 
groepsmaatschappijen is opgenomen op pagina 76.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden, tenzij anders vermeld, 
plaats op basis van historische kosten. Indien bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost geen specifieke waarderingsgrondslag wordt vermeld, worden activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Het beleid van de Coöperatie is erop gericht om waar mogelijk de risico’s te beperken tot een 
aanvaardbaar niveau. Hierbij valt te denken aan de beheersing van risico’s op het gebied van 
o.a. krediet, liquiditeit en kasstroom. Het debiteurenrisico is grotendeels verzekerd bij een 
kredietverzekeringsmaatschappij. De vreemde valuta posities worden grotendeels afgedekt door 
valutatermijn transacties. Tevens wordt een deel van de vreemde valuta posities afgedekt door middel 
van optiecontracten. Ter afdekking van het renterisico wordt gebruik gemaakt van rentederivaten.

Afdekkingsinstrumenten tegen kostprijs
Financiële instrumenten die dienen ter afdekking van risico’s waarbij de onderliggende waarde niet 
beursgenoteerd is, of waarvoor geen hedge accounting wordt toegepast, worden gewaardeerd 
tegen kostprijs. Resultaten uit de herwaardering naar reële waarden per balansdatum worden direct 
verantwoord in de winst- en verliesrekening.

De Coöperatie past hedge accounting toe op basis van individuele documentatie voor financiële 
instrumenten met een specifieke individuele hedgerelatie. Voor financiële instrumenten met een niet 
specifieke hedgerelatie wordt generieke documentatie toegepast. De Coöperatie documenteert de 
wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en 
de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.



Kostprijshedge-accounting algemeen
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, 
wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. 
De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct verantwoord 
in de winst- en verliesrekening.

Kostprijshedge-accounting inzake afdekking van monetaire balansposten in vreemde valuta
De vreemde valutacomponenten van zowel de afgedekte balansposten als van 
valutatermijncontracten die fungeren als hedge-instrument, worden tegen de koers op balansdatum 
verwerkt.

Kostprijshedge-accounting inzake afdekking toekomstige transacties in vreemde valuta
De vreemdevalutacomponent van valutatermijncontracten die fungeren als hedge-instrument inzake 
afdekking van toekomstige transacties, wordt tegen kostprijs gewaardeerd zolang de afgedekte 
positie nog niet in de balans is verwerkt.

Ongerealiseerde verliezen op de financiële instrumenten die niet dienen ter afdekking van risico’s of 
bestemd zijn ter afdekking van toekomstige kasstromen, worden direct verantwoord in de winst-en-
verliesrekening.

Grondslagen van valuta-omrekening
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de 
koers per balansdatum. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen 
worden, rekening houdend met eventuele dekkingstransacties, opgenomen in de balans en winst- 
en verliesrekening. Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de 
jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling.
De buitenlandse groepsmaatschappijen en niet-geconsolideerde deelnemingen kwalificeren als 
zelfstandige (buitenlandse) eenheden. Voor de omrekening van de jaarrekening van de buitenlandse 
eenheden wordt de koers op balansdatum gehanteerd voor de balansposten en de gemiddelde koers 
voor de posten van de winst- en verliesrekening. De omrekeningsverschillen die optreden, worden 
rechtstreeks ten gunste of ten laste van het groepsvermogen gebracht.
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Grondslagen van waardering 

Immateriële vaste activa
De goodwill die ontstaat bij de aankoop van aandelen en overname van bedrijfsactiviteiten wordt 
met ingang van 1999 geactiveerd. Op de datum van overname worden de activa, voorzieningen 
en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De gevormde goodwill wordt gewaardeerd op 
het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waarde verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur (20 jaar). Indien er indicaties zijn die kunnen leiden tot een 
mogelijke herziening van de waardering van de geactiveerde goodwill wordt een impairment analyse 
uitgevoerd.

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Gebouwen en terreinen 
welke blijvend aan de onderneming verbonden zijn, worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde. 
Gebouwen en terreinen waarvan het de intentie is deze binnen afzienbare tijd af te stoten en niet te 
vervangen, worden gewaardeerd tegen de benaderde opbrengstwaarde. De aldus bepaalde waarde 
wordt verminderd met ontvangen EU-bijdragen.

Vervangingswaarde en opbrengstwaarde zijn bepaald op basis van uitgevoerde taxaties door externe 
deskundigen. De taxaties zijn geactualiseerd op basis van verworven inzicht en van specifieke 
indexcijfers en marktgegevens per locatie. Waardeveranderingen in het boekjaar worden na een aftrek 
voor latente belastingen ten gunste respectievelijk ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht. 
De afschrijvingen van bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 
Op terreinen vinden geen afschrijvingen plaats.

Overige materiële vaste activa
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, 
rekening houdend met een eventuele residuwaarde en verminderd met per categorie vastgestelde 
lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname. De waarde wordt verminderd met ontvangen EU-bijdragen.

Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde. Deelnemingen met een negatieve 
nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. De nettovermogenswaarde wordt berekend 
op basis van de grondslagen van de Coöperatie. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat 
voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste 
van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van 
het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte 
betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden 
opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd op de marktwaarde per 
balansdatum.
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Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, waar nodig 
onder aftrek van een voorziening voor incourante delen van de voorraad. 
De voorraad meermalige emballage wordt, voor zover deze niet in consignatie is verkregen, 
gewaardeerd tegen statiegeldwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen in verband met mogelijke oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Productfondsen
De productfondsen bestaan uit door telers opgebrachte heffingen. De productfondsen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde en kunnen uitsluitend in overleg met een telers- afvaardiging 
aangewend worden voor de bekostiging van commerciële maatregelen zoals promoties, 
productonderzoek en zorgsystemen.

Voorzieningen
Voorzieningen voor pensioenen
De voorzieningen voor pensioenen zijn gewaardeerd in overeenstemming met International 
Accounting Standard 19 (“IAS 19”), zoals toegestaan door RJ 271 paragraaf 101.

De Coöperatie en haar dochteronderneming kennen verschillende pensioenregelingen. Voor 
het bedrijfstakpensioenfonds van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en 
Voedselvoorzieningshandel, het Pensioenfonds Vervoer alsmede de Beschikbare Premieregeling wordt 
geen voorziening gevormd uit hoofde van IAS 19. De door de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de 
Agrarische en Voedselvoorzieningshandel en het Pensioenfonds Vervoer verzorgde pensioenregeling 
is toegezegde bijdrage-regeling. Volgens IAS 19 mogen premies voor een toegezegde bijdrage-
regeling direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt.

Pensioenregelingen op basis van beschikbare premiestelsel:
Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioenregelingen en daaraan gerelateerde regelingen 
op basis van beschikbare premies worden als last in de winst- en verliesrekening verwerkt in de 
periode waarop deze betrekking hebben.

Toegezegde pensioenrechten:
Voor toegezegde pensioenrechten wordt voor elke regeling afzonderlijk per balansdatum de 
verplichting berekend. De berekening vindt plaats op basis van actuariële grondslagen met toepassing 
van de projected unit credit method. Op de aldus bepaalde verplichting wordt de reële waarde van de 
fondsbeleggingen in mindering gebracht, alsmede nog niet geamortiseerde actuariële resultaten. De 
disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van solide bedrijfsobligaties waarvan de looptijd 
de termijn van de verplichtingen van de groep benadert.

Wanneer de berekening resulteert in een vordering voor de groep wordt de verwerkte actiefpost 
beperkt tot het nettototaal van eventuele niet geamortiseerde actuariële verliezen en de contante 
waarde van toekomstige terugstortingen of lagere toekomstige pensioenpremies.
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Regeling voor overige personeelsbeloningen op lange termijn:
De verplichting voor overige uitgestelde personeelsbeloningen (VUT- en jubileumuitkeringen) wordt 
berekend op dezelfde wijze als bij toegezegde pensioenrechten. Actuariële winsten en verliezen 
worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

Latente belastingvoorziening
Voor toekomstige belastingverplichtingen, voortvloeiende uit verschillen tussen de waardering in de 
jaarrekening en de fiscale waardering van activa en passiva, wordt een voorziening gevormd.
De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde op basis van het geldende belastingtarief, 
met uitzondering van de terreinen welke blijvend aan de onderneming zijn verbonden, waarvoor een 
tarief van 20% wordt gehanteerd.

Overige voorzieningen
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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Grondslagen van resultaatbepaling

Bij het opstellen van de winst- en verliesrekening is op grond van artikel 2:362 lid 4 afgeweken van 
het Besluit Modellen Jaarrekening om daarmee het inzicht te verhogen. Daarbij is de netto-omzet 
gesplitst in “Som der bedrijfsopbrengsten” en “Productomzet commissieverkopen”.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden 
exclusief BTW en onder aftrek van kortingen. Voor verkopen met het karakter van commissiehandel 
wordt de commissie als netto-omzet verantwoord. De netto-omzet tezamen met de inkoopwaarde 
van de productomzet uit de commissiehandel alsmede de productomzet van de door de groep 
vermarkte producten van de bij haar aangesloten leden, vormen de som der bedrijfsopbrengsten. 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaar-rekening en de fiscale winstberekening. Actieve latenties worden slechts 
gewaardeerd voor zover realiseerbaarheid daarvan waarschijnlijk is.

Resultaat deelnemingen
Van resultaten van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke 
en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de Coöperatie toekomende aandeel in het resultaat 
van deze deelnemingen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Dit overzicht sluit op 
hoofdlijnen aan bij de mutaties in de geconsolideerde balans waarbij, in het geval van koop 
of verkoop van (geconsolideerde) deelnemingen, de overgenomen netto vermogenswaarde, 
verminderd met liquide middelen en vermeerderd met de eventueel betaalde goodwill, afzonderlijk 
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Tevens zijn koerswijzigingen uit de 
balansmutaties geëlimineerd, omdat zij geen kasstroom veroorzaken. Mede door bovengenoemde 
twee oorzaken zijn de mutaties in het kasstroomoverzicht niet altijd direct herleidbaar tot de mutaties 
van de betreffende balansposten.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een gemiddelde koers. Koersverschillen 
inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Winstbelastingen en 
interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangen dividenden 
worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.
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Goodwill 2011 2010

Boekwaarde 1 januari 18.464 20.261
Overige mutaties 67 68
Afschrijvingen (1.862) (1.865)
Boekwaarde 31 december 16.669 18.464

Cumulatieve aanschafwaarde 36.806 36.739
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen (20.137) (18.275)
Boekwaarde 31 december 16.669 18.464

in duizenden euro’s

Bedrijfsgebouwen 
en terreinen 217.505 7.046 (5.538) 0 (226) (9.339) 2.625 211.156 0-3

Machines en 
installaties 31.545 10.460 (7.827) 0 915 (6.084) 2.056 31.065 10

Transportmiddelen 6.910 2.420 (327) 0 830 (2.742) 601 7.692 20

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 4.437 274 (116) 0 264 (1.976) 395 3.278 20-33

Materiële vaste 
activa in bewerking 1.873 2.280 0 0 (1.861) 0 0 2.292

Totaal 262.270 22.480 (13.808) 0 (78) (20.141) 5.677 255.483

in duizenden euro’s

6   Toelichting op de geconsolideerde balans

6.1  Immateriële vaste activa

6.2  Materiële vaste activa

Onder de overige mutaties wordt de vrijval van ontvangen EU-bijdragen verantwoord.
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De evaluatie van de actuele waarde gedurende 2011 heeft per saldo niet geleid tot een 
herwaardering. De investeringen ad EUR 22,5 miljoen (2010: EUR 14,2 miljoen) zijn na aftrek van 
ontvangen EU-bijdragen van EUR 12,5 miljoen (2010: EUR 8,3 miljoen). 

In de boekwaarde per 31 december 2011 is EUR 28,1 miljoen begrepen uit hoofde van investeringen 
op teeltbedrijven van leden van Coöperatie, waarvan EUR 18,0 miljoen in 2011 is geïnvesteerd. 
De vrijval van de ontvangen EU-bijdragen wordt verantwoord onder de overige mutaties. 

De aanschafwaarden, cumulatieve herwaardering, cumulatieve afschrijvingen en boekwaarden per 
31 december 2011 kunnen als volgt worden weergegeven:

De cumulatieve ongerealiseerde herwaardering per 31 december 2011 bedraagt EUR 104.795 
(2010: EUR 106.507) waarvoor een belastinglatentie is gevormd.
 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 220.630 104.795 (114.269) 211.156

Machines en installaties 58.003 0 (26.938) 31.065

Transportmiddelen 26.360 0 (18.668) 7.692

Andere vaste bedrijfsmiddelen 19.009 0 (15.731) 3.278

Vaste bedrijfsmiddelen in bewerking 2.292 0 0 2.292

Totaal 326.294 104.795 (175.606) 255.483

in duizenden euro’s
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2011 2010

Niet geconsolideerde deelnemingen 37.686 28.675
Overige langlopende vorderingen 11.457 11.469

Totaal 49.143 40.144

2011 2010

Niet geconsolideerde deelnemingen
Netto vermogenswaarde per 1 januari 28.675 20.384
Acquisities 257 0
Aandeel in resultaat 9.429 8.291
Overige mutaties (675) 0

Netto vermogenswaarde 31 december 37.686 28.675

Vorderingen op deelnemingen
Boekwaarde 1 januari 0 2.810
Aflossing leningen 0 (2.810)

Boekwaarde 31 december 0 0

Overige langlopende vorderingen
Boekwaarde 1 januari 11.469 2.777
verstrekte leningen 0 8.562
Mutatie voorschotten 302 130
Aflossing leningen (35) 0
Herwaardering vreemde valuta 239 0
Overige mutaties (518) 0

Boekwaarde 31 december 11.457 11.469

in duizenden euro’s

 
6.3  Financiële vaste activa

In het bedrag aan langlopende vorderingen is onder meer opgenomen een lening in Britse Ponden 
aan een Engelse onderneming, met een variabel rentepercentage gebaseerd op de basisrente van de 
Engelse Centrale Bank met een opslag van 2,25%.

Het onder overige mutaties vermelde bedrag betreft een vordering waarvan de betalingstermijn 
afloopt per 30 september 2012 en derhalve in 2011 wordt verantwoord onder de overige kortlopende 
vorderingen.
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2011 2010

Emballage 8.056 9.410
Handelsgoederen 5.983 11.540

Totaal 14.039 20.950

in duizenden euro’s

2011 2010

Handelsdebiteuren 110.778 134.653
EU-bijdrage 8.737 3.430
Overige vorderingen 18.035 14.222
Overlopende activa 14.916 12.675

Totaal vorderingen 152.466 164.980

in duizenden euro’s

2011 2010

Eigen vermogen 74.888 72.731
Productfondsen 6.068 7.083
Voorziening latente belastingverplichtingen 20.645 24.450
Ledenleningen 59.982 62.682
Pensioenvoorziening (IAS 19) 45.032 42.014

Totaal aansprakelijk vermogen 206.615 208.960

in duizenden euro’s

6.4  Voorraden

 
6.5  Vorderingen

 
6.6  Groepsvermogen

 
6.7  Samenstelling aansprakelijk vermogen

Voor een specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de balans op 
pagina 74, noot 10.2. 

De pensioenvoorziening (IAS 19) is in totaal EUR 46.710 (2010: EUR 44.535). Hiervan zijn voor EUR 
1.678 (2010: EUR 2.521) daadwerkelijk toezeggingen gedaan aan (ex-) werknemers. Het resterende 
bedrag van EUR 45.032 (2010: EUR 42.014) vormt een voorwaardelijke verplichting. Dientengevolge 
wordt dit deel van de voorziening gerekend tot het aansprakelijk vermogen.
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2011 2010

Boekwaarde 1 januari 7.083 7.409
Onttrekkingen (2.901) (2.192)
Toevoegingen ten laste van het resultaat 1.772 1.787
Rentevergoeding 114 79

Boekwaarde 31 december 6.068 7.083

in duizenden euro’s

2011 2010

Pensioenen 48.495 46.387
Latente belastingen 20.645 24.450
Overige voorzieningen 22.926 28.789

Boekwaarde 31 december 92.066 99.626

in duizenden euro’s

 
6.8 Productfondsen

 
6.9  Voorzieningen

De productfondsen zijn kortlopend van aard en hebben een achtergesteld karakter. 
De rentevergoeding is gebaseerd op het éénmaands EURIBOR-tarief met een opslag van 0,5%.

De overige mutaties bij de latente belastingen zijn met name het gevolg van beperking van fiscale 
afschrijvingen op onroerend goed als gevolg van gewijzigde wetgeving. De overige mutaties in de 
overige voorzieningen worden grotendeels veroorzaakt door overboekingen van en naar andere 
voorzieningen.

Latente belastingen Overige voorzieningen

1 januari 2011 24.450 28.789

Onttrekkingen 0 (4.028)

Toevoegingen tlv resultaat 0 6.109

Vrijval tgv resultaat (1.464) (7.870)

Overige mutaties (2.341) (72)

31 december 2011 20.645 22.926

in duizenden euro’s

De voorzieningen bestaan uit:

Het verloop van de latente belastingen en overige voorzieningen is als volgt:
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Waardering per 2011 2010

Disconteringsvoet 4,7 4,4
Verwacht rendement op beleggingen
- Aandelen 5,8 6,0
- Obligaties 3,8 3,0
- Liquiditeiten 3,0 3,0
- Overigen (aanspraken) 4,7 4,4
Verwachte toekomstige loonontwikkeling 2,5 2,5
Verwachte toekomstige indexatie 1,6 2,0
Verwachte toekomstige indexatie ingegane pensioenen 1,6 2,0

in %

2011 2010

Sterftetafel AG prognosetafel AG Prognosetafel

2010-2060 2010-2060
Leeftijdscorrectie
man -1 -1
vrouw -2 -2
leeftijdsverschil man 3 jaar ouder man 3 jaar ouder

in jaren

 
(Netto) pensioenvoorziening

De groep draagt bij aan een aantal toegezegde pensioenregelingen in Nederland en Engeland. 
Het toegezegde pensioen is grotendeels gebaseerd op middelloon en deels op eindloon. Indexatie 
van opgebouwde en ingegane rechten is over het algemeen voorwaardelijk. Met de verwachte 
voorwaardelijke indexatie is in de berekeningen rekening gehouden. In de overige landen is sprake 
van toegezegde bijdrageregelingen.

De belangrijkste aannames voor de actuariële berekeningen zijn als volgt:
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2011 2010

Netto contante waarde van de verdiende pensioenen 199.704 209.802
Reële waarde van de beleggingen 182.936 178.553
Subtotaal 16.768 31.249

Nog niet verwerkte actuariële winsten 29.942 13.286
(Netto) pensioenvoorziening IAS 19 46.710 44.535

Overige pensioenvoorzieningen 1.785 1.852

Totaal 48.495 46.387

in duizenden euro’s

De op de balans opgenomen verplichting inzake het toegezegd pensioen is als volgt:

2011 2010

Aan het boekjaar toe te rekenen pensioenrecht 5.158 4.385
Rente op verplichtingen 9.250 9.340
Opbrengst uit beleggingen (7.916) (8.152)
Actuariële winsten (382) (1.124)
Koersresultaat 11 66
Kosten 246 249
Totaal toegezegde pensioenregelingen 6.367 4.764

Pensioenlasten onder beschikbare premieregeling 3.000 3.685

Totaal 9.367 8.449

in duizenden euro’s

In de winst- en verliesrekening zijn de volgende bedragen opgenomen met betrekking tot de 
toegezegde pensioenregelingen:

De strategische asset allocatie is gebaseerd op de verdeling 65% vastrentend en 
35% zakelijke waarde.
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2011 2010 2009 2008 2007

Waarde van de verplichting per 
31 december 199.704 209.802 175.424 166.027 203.366

Waarde van de beleggingen per 
31 december 182.936 178.553 150.267 132.380 166.751

Tekort 16.768 31.249 25.157 33.647 36.615

in duizenden euro’s

Het verwachte rendement is gebaseerd op de extrapolatie van de rendementen per categorie, bepaald 
aan de hand van de relevante indexen. Aangezien het verzekerde contracten betreft kan er geen 
indicatie van het werkelijke rendement worden gegeven.

Het saldo van de verplichtingen en beleggingen over de laatste vijf jaar is als volgt:

2011 2010

Beleggingen per 1 januari 178.553 150.267
Verwacht rendement 7.916 8.153
Bijdragen werkgever 4.200 5.462
Bijdragen werknemer 837 826
Koersresultaat 84 182
Kosten (246) (249)
Uitbetaalde pensioenen (7.804) (8.262)
Actuariële winsten en verliezen (604) 22.174

Beleggingen per 31 december 182.936 178.553

in duizenden euro’s

De beleggingen zijn over het boekjaar als volgt gewijzigd:

2011 2010

Verplichting per 1 januari 209.802 175.424
In boekjaar toegekende aanspraken 5.967 5.211
Rente 9.250 9.340
Uitbetaalde pensioenen (7.804) (8.262)
Actuariële winsten en verliezen (17.592) 27.874
Koersresultaat 81 215

Verplichting per 31 december 199.704 209.802

in duizenden euro’s

De verplichting is over het boekjaar als volgt gewijzigd:
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2011 2010

Verplichte ledenleningen 59.982 62.682
Overige leningen 17.356 18.083

Totaal 77.338 80.765

in duizenden euro’s

Het actuariële resultaat op de verplichting als gevolg van de aangepaste aannames voor de actuariële 
berekeningen bedraagt EUR 14.914 negatief (2010: EUR 21.436 positief). In de jaren voor 2009 werd 
de pensioenvoorziening gevormd volgens RJ 271 waardoor geen verdere gegevens beschikbaar zijn.

Overige voorzieningen
De voorziening latente belastingen heeft met name betrekking op de herwaardering van materiële 
vaste activa alsmede de voorziening uit hoofde van IAS 19. 
De overige voorzieningen hebben betrekking op diverse risico’s waaronder juridische claims en fiscale 
zaken. Tevens is een voorziening gevormd voor kosten voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan ten 
behoeve van herontwikkeling van huidige locaties en kosten van reorganisaties.
Van het totaalbedrag voorzieningen per 31 december 2011 zal circa EUR 11 miljoen (2010: EUR 
9 miljoen) binnen één jaar en circa EUR 41 miljoen (2010: EUR 41 miljoen) na vijf jaar worden 
afgewikkeld.

 
6.10  Langlopende schulden

Herfinanciering
Op 28 juni 2011 is een nieuw financieringsarrangement afgesloten ingaand op 29 juni 2011.

(Verplichte) ledenleningen
De verplichte ledenlening wordt opgebouwd op basis van de liquiditeitsheffing. Deze 
liquiditeitsheffing wordt berekend naar rato van de waarde van de aanvoer. Het geheven bedrag 
wordt per ultimo van het jaar van heffing omgezet in een verplichte ledenlening met een looptijd 
van 8 jaar en 1 dag, met ingangsdatum 31 december en vervaldatum 1 januari. Het saldo van de 
langlopende ledenlening bedraagt EUR 60,0 miljoen (2010: EUR 62,7 miljoen). 
Over deze ledenleningen wordt rente vergoed welke wordt bijgeschreven op de hoofdsom indien 
uiterlijk op 31 maart geen verzoek tot uitbetaling van de rente is ontvangen. 
Het rentepercentage over de verplichte leningen wordt jaarlijks vastgesteld. In 2011 varieerde dit 
percentage voor de verschillende leningen tussen de 2,45% en 5,70%. 

Daarnaast zijn er per 31 december 2011 vrijwillige ledenleningen van totaal EUR 11,4 miljoen (2010: 
EUR 12,5 miljoen) waarover een rentepercentage tussen de 1,50% en 2,50% wordt vergoed. 

Op 1 januari 2012 vervallen verplichte ledenleningen voor een bedrag van totaal EUR 10,2 miljoen. 
Over 2011 is over deze leningen rente vergoed met een percentage tussen de 4,20% en 5,70%. 
De ledenleningen met een looptijd korter dan 1 jaar zijn inclusief de rente opgenomen onder de 
kortlopende schulden. Het restant van de ledenleningen welke na 5 jaar opeisbaar is bedraagt EUR 
28,6 miljoen (2010: 30,3 miljoen). De gedurende het jaar opgelopen en verschuldigde rente over 
zowel de verplichte als de vrijwillige ledenleningen wordt verantwoord als achtergesteld vermogen 
per 31 december van het boekjaar. De ledenleningen zijn achtergesteld ten opzichte van de 
bankleningen.
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2011 2010

Kredietinstellingen en kasgeldleningen 64.486 35.040
Handelscrediteiren 56.055 83.906
Crediteurentelers 16.325 12.945
Verplichte ledenleningen 10.152 10.513
Vrijwillige ledenleningen 11.397 12.529
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.965 2.741
Pensioenpremies 2.345 2.259
Overige schulden 60.170 65.934
Overlopende passiva 19.677 23.451

Totaal 245.572 249.318

in duizenden euro’s

Zakelijke zekerheidsstellingen
Voor de lang- en kortlopende schulden aan kredietinstellingen zijn de volgende zekerheden verstrekt:
• eerste hypotheek op onroerende zaken, te weten drie distributiecentra
• verpanding van vorderingen
• verpanding van rechten uit kredietverzekeringspolis

 
6.11  Kortlopende schulden

Overige leningen 
Deze leningen zijn hoofdzakelijk verstrekt door leden van de Coöperatie ter financiering van 
investeringen welke The Greenery voor hen heeft gedaan. De rente op deze leningen varieert tussen 
0,86% en 1,90%, afhankelijk van ingangsdatum en looptijd. De restantschuld na 5 jaar is EUR 17,0 
miljoen (2010: EUR 16,5 miljoen).

Informatie over financiële instrumenten

Per 31 december 2011 heeft The Greenery B.V. rentederivaten uitstaan met een hoofdsom van totaal 
EUR 50 miljoen. Deze rentederivaten vervallen per 1 januari 2017. De rentederivaten zijn gerelateerd 
aan de langlopende financieringen en worden gebruikt voor het indekken van renterisico’s. De kosten 
van de rentederivaten worden afgeschreven over de looptijd van de onderliggende contracten. 
De waarde in het economisch verkeer is per 31 december 2011 EUR 850 duizend negatief.

Daarnaast zijn er valuta-termijncontracten afgesloten welke worden gebruikt om valuta-risico’s 
voortvloeiend uit debiteurenposities in vreemde valuta in te dekken. Tevens zijn er optiecontracten 
afgesloten ter afdekking van valutarisico’s voortvloeiend uit termijnleveringen aan bepaalde afnemers. 
Per ultimo boekjaar zijn er nog openstaande opties ter waarde van totaal GBP 28,3 miljoen lopend tot 
28 december 2012.

De totale contractwaarde van de per 31 december 2011 openstaande valuta-termijncontracten 
bedraagt circa EUR 44,8 miljoen (2010: EUR 53,7 miljoen), welke binnen één jaar vervallen.
De benaderde reële waarde van de valuta-termijncontracten is per balansdatum circa EUR 2,5 miljoen 
hoger ten opzichte van de boekwaarde. Alle contracten hebben een vervaltermijn korter dan 1 jaar.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2011 2010

Garanties en borgstellingen 29.388 26.489
Investeringsverplichtingen 361 1.836
Lease- en huurverplichtingen 9.209 10.185
Overige verplichtingen 7.498 5.792

Totaal 46.465 44.302

in duizenden euro’s

De garanties en borgstellingen bestaan met name uit garanties ten behoeve van EU-bijdragen. 
Daarnaast is in 2011 ten behoeve van een minderheidsdeelneming een borgstelling verleend ad EUR 
0,2 miljoen. Voorts is per balansdatum sprake van diverse lopende juridische procedures waarvoor, 
waar nodig geacht, voorzieningen zijn opgenomen.

Het in investeringsverplichtingen begrepen bedrag heeft betrekking op roerende goederen van EUR 
0,4 miljoen (2010: EUR 1,8 miljoen). De investeringsverplichting in onroerend goed is nihil (2010: 
nihil).

In 2009 is een voor een deel van het onroerend goed (boekwaarde per 31 december 2011: EUR 13,5 
miljoen) een huurovereenkomst afgesloten waarbij een optie tot koop is verstrekt welke in 2012 kan 
worden uitgeoefend. 

Het bedrag aan lease- en huurverplichtingen is als volgt te splitsen:
• Te betalen in 2012:  EUR 4.803 
• Te betalen totaal in 2013 tot en met 2016:  EUR 4.406 

Transacties met verbonden partijen

The Greenery heeft in 2011 transacties met de niet-geconsolideerde deelnemingen Europool 
System B.V., Hessing B.V. en Inova Fruit B.V. gedaan. Deze transacties hebben plaatsgevonden tegen 
marktconforme condities.
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Geografische spreiding 2011 2010

Nederland 802.373 864.627
Duitsland 210.428 242.364
Engeland 185.137 252.799
Overig Europa 321.776 388.043
Rest van de wereld 89.228 94.791

Totaal 1.608.942 1.842.624

in duizenden euro’s

2011 2010

Immateriële vaste activa (1.862) (1.865)
Materiële vaste activa (20.141) (24.259)

Totaal (22.003) (26.124)

in duizenden euro’s

Segmentatie naar categorieën 2011 2010

Groenten en fruit 1.518.412 1.747.149
Dienstverlening en overige opbrengsten 90.530 95.475

Totaal 1.608.942 1.842.624

in duizenden euro’s

De netto-omzet tezamen met de inkoopwaarde van de productomzet uit de commissiehandel alsmede 
de productomzet van de door The Greenery vermarkte producten van de bij haar aangesloten leden, 
vormen de som der bedrijfsopbrengsten.

Dienstverlening en overige opbrengsten
Hieronder zijn onder meer opgenomen logistieke dienstverlening, transport, huuropbrengsten, 
alsmede overige bedrijfsopbrengsten waaronder een bedrag van EUR 12,5 miljoen
(2010: EUR 10,0 miljoen) opgenomen uit hoofde van EU-bijdragen.

7   Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Som der bedrijfsopbrengsten

 
7.1  Som der bedrijfsopbrengsten

 
7.2 Afschrijvingen
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Controle van de jaarrekening 310 70 380 310 70 380
Andere controle opdrachten 223 0 223 223 0 223
Andere niet-controleopdrachten 104 0 104 34 0 34

Totaal 637 70 707 567 70 637

in duizenden euro’s

2011 2010

Financiële baten 780 738
Finaciële lasten (7.243) (8.267)

Totaal (6.463) (7.529)

in duizenden euro’s

Materiële vaste activa 2011 2010

Bedrijfsgebouwen en terreinen (9.339 (10.215)
Machines en installaties (6.084) (9.103)
Transportmiddelen (2.742) (2.855)
Andere vaste bedrijfsmiddelen (1.976) (2.086)

Totaal (20.141) (24.259)

in duizenden euro’s

Ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe 
accountant en de accountantsorganisatie is onder de overige bedrijfskosten een bedrag van EUR 707 
duizend (2010 EUR 637 duizend) opgenomen. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen.

De financiële baten en lasten betreffen hoofdzakelijk rentebaten en -lasten. Het saldo van betaalde 
rente aan en ontvangen rente van verbonden partijen is nihil (2010: EUR 0,1 miljoen ontvangen).

 
7.3  Overige bedrijfskosten

7.4  Financiële baten en lasten
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Aantal full time equivalents (FTE) op jaareinde in dienst 2011 2010

Directie/MT/kantoor 577 591
Logistiek 759 864
Transport en overige 171 176

Totaal 1.507 1.631

in fte’s

Bruto resultaat Vennootschaps
belasting

25%
Resultaat 2011 (10.456) (2.614)
Permanente verschillen 1.453 363

(9.003) (2.251)

Afwijkend belastingpercentage buitenlandse deelnemingen 555
Afrekening aangiftes voorgaande jaren (1.304)

Belastingen volgens de winst- en verliesrekening (3.000)

in duizenden euro’s

De permanente verschillen betreffen met name niet aftrekbare afschrijvingen op goodwill. 
The Greenery B.V. en haar Nederlandse 100%-dochters vormen een fiscale eenheid.
Het saldo van in geconsolideerde vennootschappen aanwezige fiscaal verrekenbare verliezen is 
evenals voorgaand jaar nihil.

Het gemiddeld aantal werknemers (FTE) in vaste dienst gedurende 2011 heeft 1.585 bedragen (2010: 
1.643). Het gemiddeld aantal ingehuurde uitzendkrachten (FTE) heeft 970 bedragen (2010: 1.029). 

De verschuldigde belasting is als volgt te berekenen:

 
7.6  Belastingen

 
7.7  Personeelgegevens

Het resultaat deelnemingen betreft het resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen.

 
7.5  Resultaat deelnemingen
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Activa Toelichting 2011 2010

Vaste activa
Financiële vaste activa

Groepsmaatschappij 10.1 81.935 79.400

81.935 79.400
Vlottende activa
Te vorderen EU bijdrage 8.737 3.430

Totaal activa 90.672 82.830

in duizenden euro’s

Passiva Toelichting 2011 2010

Groepsvermogen 10.2

Herwaarderingsreserve 81.671 82.517

Overig wettelijke reserves 34.629 25.740

Algemene reserve (43.316) (40.310)

Resultaat boekjaar 1.904 4.784

74.888 72.731
Langlopende schulden
Groepsmaatschappij 10.3 5.462 5.084

Kortlopende schulden
Groepsmaatschappij 10.322 5.015

15.784 10.099

Totaal passiva 90.672 82.830

in duizenden euro’s

8   Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming)



9   Winst- en verliesrekening over 2011

2011 2010

Contributies en overige inkomsten 941 862
Overige kosten (556) (455)
Financiële baten en lasten (385) (407)
Resultaat na belasting 0 0
Resultaat deelneming na belasting 1.904 4.784

Vennootschappelijk resultaat 1.904 4.784

in duizenden euro’s

72
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10   Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Titel 9 Boek 2 BW.
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de jaarrekening zijn dezelfde als voor de 
geconsolideerde jaarrekening. Voor een uiteenzetting van deze grondslagen wordt verwezen naar de 
toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. 

De deelnemingen worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde.
Het resultaat deelneming komt overeen met het aandeel in het resultaat over het boekjaar van de 
desbetreffende vennootschap vanaf het moment van opnemen in de groep / verkrijging.

De winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 2:402 BW. 

10.1 Financiële vaste activa

De Coöperatie houdt alle aandelen in The Greenery B.V. Het betreft 281.000 aandelen A en 259.000 
cumulatief preferente aandelen B. De Coöperatie heeft certificaten van aandelen B uitgegeven aan 
haar leden, waarvan in 2011 ruim 5% en in 2008 ruim 70% is ingekocht. 

Het verloop van het eigen vermogen van de deelneming The Greenery B.V. is als volgt:

1 januari 2011 61.262 834 82.517 25.740 (95.737) 4.784 79.400

Herwaardering 0 0 437 0 59 0 496

Gerealiseerde 
herwaardering i.v.m.
desinvesteringen en 
afschrijvingen 0 0 (1.283) 0 1.283 0 0
Ontvangen dividenden 0 0 0 (675) 675 0 0

Resultaatbestemming
vorig boekjaar 0 0 0 0 4.784 (4.784) 0
Dotatie reserve 
deelnemingen 0 0 0 9.429 (9.429) 0 0
Resultaat boekjaar 0 0 0 0 0 1.904 1.904

Koersverschillen en 
overige mutaties 0 0 0 135 0 0 135

31 december 2011 61.262 834 81.671 34.629 (98.365) 1.904 81.935

in duizenden euro’s
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De herwaarderingsreserve houdt verband met waardewijzigingen van de materiële vaste activa, welke 
gewaardeerd worden op actuele waarde. Realisatie van herwaarderingsreserve wordt via het eigen 
vermogen verwerkt.

Overige wettelijke reserves
Onder de overige wettelijke reserves is naast de reserve deelnemingen tevens de reserve uit hoofde 
van koersverschillen opgenomen. Het verloop van deze reserves is als volgt:

1 januari 2011 82.517 25.740 (40.310) 4.785 72.731

Inkoop certificaten 0 0 (378) 0 (378)

Herwaardering 437 0 59 0 496

Gerealiseerde herwaardering 
i.v.m. desinvesteringen en 
afschrijvingen (1.283) 0 1.283 0 0
Ontvangen dividenden 0 (675) 675 0 0

Resultaatbestemming
vorig boekjaar 0 0 4.784 (4.784) 0
Dotatie reserve deelnemingen 0 9.429 (9.429) 0 0

Resultaat boekjaar 0 0 0 1.904 1.904

Koersverschillen en overige 
mutaties 0 135 0 0 135

31 december 2011 81.671 34.629 (43.316) 1.904 74.888

in duizenden euro’s

1 januari 2011 26.813 (1.073) 25.740

Ontvangen dividenden (675) 0 (675)

Dotatie reserve deelnemingen 9.429 0 9.429

Koersverschillen 0 135 135

31 december 2011 35.567 (938) 34.629

in duizenden euro’s
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10.2  Eigen vermogen
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Ter financiering van de inkoop van certificaten is door een tot de groep van The Greenery B.V. 
behorende vennootschap een lening verstrekt ad EUR 5,5 miljoen (2010: EUR 5,1 miljoen), met een 
rentepercentage van 8%. De lening is verstrekt voor onbepaalde tijd vanaf 1 januari 2009.

Beloningen bestuurders
De totale last voor de Coöperatie samenhangend met de bezoldiging van het bestuur bedroeg over 
2011: EUR 171 (2010: EUR 213).

Gebeurtenissen na balansdatum

Financiering
In januari 2012 heeft een dochteronderneming, Greenery UK Ltd, een overeenkomst afgesloten met 
een Engelse handels- en productieonderneming. In dit kader is een lening overgenomen van GBP 
5,5 miljoen met een variabel rentepercentage. Tezamen met deze financiering heeft een volledige 
overdracht van aandelen plaatsgevonden. 

Verder is in januari 2012 een leningovereenkomst afgesloten met een niet-geconsolideerde 
deelneming, Houdstermaatschappij Verpakkingsbedrijven B.V. Aan The Greenery B.V. is een lening 
verstrekt van EUR 8,0 miljoen, ingaande op 1 januari 2012 met een looptijd van 2 jaar. Deze lening 
kent een rentepercentage van 12 maands Euribor plus een opslag van 2,5%.

Daarnaast heeft de onderneming in januari 2012 de aandelen overgenomen van een vennootschap 
die het kwekersrecht bezit van de peer soort Rode Doyenne van Doorn, alsmede het licentierecht op 
de peersoort Uta.

 
10.3  Langlopende schulden

Bestuur Coöperatie Coforta U.A.

Th.L.J. Ammerlaan Voorzitter
P.W.J.M. van Asseldonk Vice-voorzitter
Ir. B.J. Feijtel

A.W.G.M. Hop

P.S.C.Oostveen

J.C.M. van der Voort (tot 1 oktober 2011)



Geconsolideerde deelnemingen Statutaire zetel Aandeel in kapitaal

The Greenery B.V. Den Haag 100
Hollander Barendrecht B.V. Barendrecht 100
Disselkoen Airfreight B.V. De Lier 100
Greenery Belgium N.V. St. Katelijne Waver (B) 100
Hagé International B.V. Barendrecht 100
Hoogsteder Groenten en Fruit B.V. Utrecht 100
Greenery UK Ltd. Huntingdon (UK) 100
Greenery España S.A. Carlet Valencia (E) 100
Internationaal Transportbedrijf Dijco B.V. Delft 100
J.H. Wagenaar GmbH Kempen (D) 100
J.H. Wagenaar B.V. Zwaagdijk 100
Exploitatiemaatschappij Jager B.V. Nieuweschans 100
Jager Holland B.V. Nieuw Amsterdam 100
Greenery Italia Srl. Verona (I) 100
Greenery Vastgoed B.V. Den Haag 100
Handelsmaatschappij Jover B.V. Nieuwegein 100
Mulder Onions B.V. Bleiswijk 100
Greenery Produce B.V. Maasland 100
Greenery Poland Sp. z.o.o. Warschau (PL) 100

Niet geconsolideerde deelnemingen

Houdstermaatschappij Verpakkingsbedrijven B.V. Zoetermeer 78,57*
Inova Fruit B.V. Geldermalsen 40
Euro Pool System International B.V. (via Houdster-
maatschappij Verpakkingsbedrijven B.V. Leidschendam 26,2
Hessing B.V. Langedijk 45
PTLA Holding Participacoes LTDA Beberibe (BR) 49

76

Op 31 december 2011 behoorden onder meer de volgende ondernemingen tot de deelnemingen 
(een volledige lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam):

* Op grond van statutaire bepalingen bestaat geen beslissende zeggenschap.

11  Overzicht deelnemingen
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Omtrent de winstbestemming is in artikel 52 van de statuten het volgende bepaald:

Artikel 52
Omtrent bestemming van een eventueel positief resultaat besluit de ledenraad op voorstel van het 
bestuur. 
Indien de ledenraad tot uitkering van een deel van of het gehele positieve resultaat besluit, wordt 
het aldus vastgestelde bedrag aan de leden uitgekeerd naar rato van het bedrag van hun omzet in 
het laatste afgelopen boekjaar. Een dergelijke uitkering kan ook geschieden anders dan in geld, onder 
andere in vermogenstitels: certificaten van aandelen in het kapitaal van The Greenery B.V.

Het bestuur stelt voor de winst over 2011 ad EUR 1.904 ten gunste te brengen van het eigen 
vermogen van de Coöperatie, met in achtneming van een dotatie aan de wettelijke reserve 
deelnemingen ad EUR 9.429. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
 

12   Overige gegevens

12.1  Statutaire winstbestemmingsregeling

12.2  Voorstel resultatenbestemming



12.3  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Coöperatie Coforta UA.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Coöperatie Coforta U.A. te Barendrecht

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011,

de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en verliesrekening over 2011 met de toelichting, waarin opgenomen 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het

resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag hoofddirectie, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is

tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze

controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening

geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en

de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de

accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het

getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de coöperatie. Een controle omvat tevens het evalueren van 

de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door 

het bestuur van de coöperatie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 

de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing

voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 

van Coöperatie Coforta U.A. per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar

aanleiding van het onderzoek of het verslag hoofddirectie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2.392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn

toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag hoofddirectie, voor zover wij dat kunnen beoordelen,

verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 7 maart 2012

Deloitte Accountants B.V.

Drs. D.A. Sonneveldt RA
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