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Werking Ingro

• Gmo budget: 4,1% op omzet 2017

• Nieuwe acties worden in de online 

folder aangevuld

• Schema

• Indien vragen, aarzel niet ons te 

contacteren



opvulling budget GMO

• 2018 GMO budget telers: €3.615.330

• Budget overschreden

• Nog ruimte bij afnemers om bedrag in overschrijding van telers te compenseren

→ Alle overschrijdingen van telers toegestaan



GMO communicatieforfait

• voorwaarden (150 €)

• Beschikken over geldig e-mail adres

• Areaal-enquête ingevuld op website

• Teeltfiches ingevuld en doorgestuurd via Ingronet

• online communicatie

• Aanvaardingslijsten, aankoopborderellen, facturen, nieuwsberichten

• 60% van actieve telers die ‘online communiceren’

• Paswoord aanpassen

• Veiligheid

• Log je in op website

• Naar contractbeheer

• Klik hier om uw paswoord te wijzigen



Hagelpolis 2018

• Potsysteem door en voor de telers

• Erkende beheerder (GMO)

• Landbouwramp

• zorgt voor hogere tegemoetkoming

• 480 attesten opgemaakt

• Indien schade <400.000€

• Overschot overdragen naar 2019 (€317.000)

• Rvb beslist over de inleg per jaar

• Indien schade >400.000€

• Wordt % uitbetaald

• Op voorhand melden waar velden liggen!



• Voordelen maar ook verplichtingen

• Moet volledige productie groenten voor verwerking via Ingro afzetten 

(=leverplicht).

• kan leveren aan: 

• Ardo, D’Arta, Dejaeghere, Dicogel Begro, Horafrost, Homifreez, 

Pasfrost, Greenyard Frozen Belgium

• Agrifreez, Calsa, Dobbels-Pollet, Mandeville, Roussel-Lietaer, 

Verduyn

• mag slechts lid zijn van één telersvereniging voor verwerkte groenten

• Ingro is niet rechtstreeks verbonden met afnemers
→ Kan meer opkomen voor de telers

Lid Ingro
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Omzet 2018
• Zeer uitzonderlijk jaar

• Ondanks alles 2de hoogste omzet

• Enorme inspanningen telers

• Omzet 96,08 miljoen euro

-1,5% t.o.v. recordjaar 2017

172% t.o.v. 2008
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contract versus geleverd

Geleverd: 92% van contract

Geleverd: 116% van contract





Contract versus geleverd

2017:  22% boven contract

2018: zonder januari levering



• 2016 22% boven contract

• 2017 20% 

• 2018 19%  

• WINNAAR IN 2018 van meest boven contract geleverd!!



76 telers



2018: zonder januari levering



Akkerbouwmatige teelten

Op basis 2016

Bron: werkgroep oppervlakteraming groenten



Areaal Europa

• arealen diepvriesspinazie 2016 van belangrijkste landen

• 25% Belgische spinazie

• Ingro 11%

ha



• 1.830 ha contract

• 88% gezaaid

2018 voorjaar Ingro

Gemiddeld

25.213 kg/ha 



Areaal Europa

• arealen diepvriesbonen 2016 (gegevens unilet)

• Fr grootste areaal (> 8000 ha)

• België 22% op totaal deze 7 landen 

• Ingro 10%

ha



• 3.087 ha contract

• 89% gezaaid (2728 ha)

• Gezaaide ha 2017:3128 ha

2018 Ingro

Gemiddeld

10.485 kg/ha 
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Onderhandelingen 2019 

• Onderhandelingen gestart rond 20 december 2019

• 1e voorstel afnemers 9/1/19

• 2e voorstel 17/1/19

• 3e voorstel 21/1/19

• 18 januari mail naar alle telers

• 24, 28 en 31 jan mail naar alle telers selder en spruiten

• 4 februari mail naar alle telers



+20€/ton

+10€/ton 1e vrucht

+6,9% grove (9,4% laat); + 4,6% fijne (6,7%) 

+5€/ton

+3€/ton

+12€/ton <50mm; +5€/ton >50mm

+5€/ton (zaai 6 mei);+10€ (13 mei); +15€



Ontbreekt: Haghedooren Johny

Beurs: 23 tot 25 februari

Rasadvieslijsten taco

Stoelen


