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De BFV is een coöperatie van meer dan 1500 professionele fruittelers. 
GLOBALGAP is het standaard lastenboek. Zowel kleine als grote volumes 
die voldoen aan de GAP-standaard zijn 100% traceerbaar en voedselveilig.

•
LeiDer in:  JOnAGOLD - JOnAGOreD - cOnFerence - kersen

Ons assortiment:
Appels: Jonagold - Jonagored - Pinova - Golden Reinders - Boskoop - Braeburn 

nieuwe variëteiten: Belgica - Greenstar - Joly Red
Peren: Conference - Doyenné du Comice - Durondeau - Alexander Lucas

nieuwe variëteit: Sweet Sensation
Aardbeien: Elsanta - Darselect

nieuwe variëteiten: Portola - Charlotte - Clery
kersen: (sterk groeiend aanbod) Kordia - Lapins - Regina - Sweetheart

Bessen
Groenten: prei 

•
TrOeVen:

• Eigen zeer flexibele verpakkingslijnen
• Fruit verkrijgbaar in elke verpakkingsvorm (paloks - kist - kleinverpakking)

• BRC, IFS en QS gecertificeerd voor alle afdelingen
• GLOBALGAP



Mer kenbele id

Via haar merken creëert de BFV een toegevoegde waarde voor het fruit. Wij garanderen een 

gezond, hygiënisch en veilig product, waar de consument blindelings in kan bijten. Ook al 

omdat het zo lekker en zo milieuvriendelijk mogelijk is. Maar ons fruit wordt bovendien door 

de coöperant met arbeidsvreugde geteeld, en dat zie je. Elk merk is de synthese van deze 

algemene waarden en een aantal zeer specifieke waarden.



Afdeling Glabbeek

Afdeling Zoutleeuw

Afdeling Sint-Truiden

een hypermodern bedrijf met stevige vertakkingen

Onze hoofdzetel is stevig ingeplant in Sint-Truiden, in de provincie Limburg. Niet toevallig, want de streek rond Sint-Truiden is 
een van de meest geconcentreerde en gespecialiseerde fruitregio’s van Europa. In Sint-Truiden lokaliseren wij onze aanvoer, 
commercialisering, verpakking en administratie. Onze vestiging in Glabbeek staat in voor aanvoer, koeling en verlading. In 
Zoutleeuw hebben wij ons hypermodern voorsorterings- en koelcomplex ondergebracht en in Hannuit worden onze producten 
eveneens perfect koel gehouden. 

Begin februari 2010 fusioneerde de Belgische Fruitveiling met de voormalige Veiling Profruco te Vrasene. Door deze fusie versterkt 
de BFV haar positie als marktleider in België. Het jaarlijks aanbod van peren komt hierbij op 105 miljoen kg. Dit betekent dat 
meer dan 42% van alle Belgische peren worden verhandeld door de BFV. De centrale ligging van onze afdeling in het Waasland, 
midden in de economische motor van België (Antwerpen, Gent, Brussel), vlak langs de E17 en op een boogscheut van de havens 
van Antwerpen, Gent, Vlissingen en Rotterdam, biedt aan kopers en fruittelers tal van logistieke voordelen en is een commerciële 
troef voor de Belgische Fruitveiling. 

Waarom wij ons Belgisch noemen? Omdat wij niet alleen samenwerken met telers uit Limburg, maar ook uit de andere 
belangrijke Belgische productiegebieden: o.m. het Brabantse Hageland, het Oost-Vlaamse Waasland en Waals Haspengouw.

een samenwerking die vruchten afwerpt

Van de oprichting in 1990 tot vandaag heeft de Belgische Fruitveiling een enorme bloei gekend. Dat komt omdat wij samen met 
meer dan 1.500 professionele fruittelers de krachten hebben gebundeld en de kosten nauwgezet beheersen. Tegelijk voeren 
wij een dynamische commerciële politiek en investeren wij in de meest vooruitstrevende apparatuur voor koeling, voorsortering, 
verpakking en koopsystemen. Daardoor kunnen wij u een flexibele service, producten van uitmuntende kwaliteit en bijzonder 
aantrekkelijke prijzen aanbieden. Allemaal gezonde stimulansen voor uw groei. De resultaten die we oogsten kunnen dan ook 
tellen: de Belgische Fruitveiling staat aan de top van de Belgische fruitmarkt met een marktaandeel van meer dan 50%. En 
ongeveer 60% van de producten die wij uit het hele land aanvoeren wordt geëxporteerd.

Marktleider in België 
en trendsetter in Europa

                          Dat is niet vanzelf gegroeid



Afdeling Hannuit

Zo zijn wij gegroeid

In 1952 ontstond de Sint-Truidense Fruitcentrale, een coöperatieve vereniging met 34 leden 
en een jaaromzet van k 329.698. Die omzet kende een explosieve groei tussen 1981 en 
1989, van k 10.436.317 tot k 47.099.769.
In 1946 werd in Brabant Veiling Hageland opgericht, een fruitveiling die later met de 
groenteveiling Veiling Hasselt fuseerde tot Veiling Demerland. In 1987 werd die fusie weer 
ongedaan gemaakt, maar de afdeling in Glabbeek werkte verder onder de naam Veiling 
Demerland. In 1989 boekte ze een fraaie jaaromzet van k 20 miljoen.
In 1990 bundelden de Sint-Truidense Fruitcentrale en Veiling Demerland hun krachten in 
een nieuwe vennootschap: de Belgische Fruitveiling. Een fusie die van meet af aan vruchten 
afwierp.

• Appels •

• Peren •

• Aardbeien •

• Bessen •

• Kersen •

• Groenten •

• Merkenbeleid •

• Marketing •
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• Koopsystemen •

• Voedselveiligheid •

• Voorsortering •

• Koeling •
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Afdeling Vrasene



De miss ie  van de BFV

1. Het creëren van een duurzaam inkomen voor haar

leden-producenten door het vermarkten van hun productie

in het daartoe meest geschikte handelskanaal.

•

2. Klantentevredenheid waarborgen.

•

3. Economisch verantwoord innoveren.

•

4. De inzet van alle medewerkers op peil houden.

•

5. Stipt aan alle gangbare ethische normen en wettelijke richtlijnen 

inzake voedselveiligheid en milieu tegemoetkomen.



Fusie Belgische Fruitveiling
en Veiling Profruco

Sint-Truiden - Glabbeek - Zoutleeuw - Hannuit - Vrasene (NIEUW)

Begin februari 2010 fusioneerde de Belgische Fruitveiling met de voormalige Veiling Profruco te Vrasene. 
Door deze fusie versterkt de BFV haar positie als marktleider in België. Het jaarlijks aanbod van peren 

komt hierbij op 105 miljoen kg. Dit betekent dat meer dan 42% van alle Belgische peren 
worden verhandeld door de BFV.

De centrale ligging van onze afdeling in het Waasland, midden in de economische motor van België 
(Antwerpen, Gent, Brussel), vlak langs de E17 en op een boogscheut van de havens van Antwerpen, 
Gent, Vlissingen en Rotterdam, biedt aan kopers en fruittelers tal van logistieke voordelen en is een 

commerciële troef voor de Belgische Fruitveiling.

De Belgische Fruitveiling Bestaat nu uit 5 aFDelingen

Geografische spreiding van
de BFV-productie in België
 Provincies met BFv-productie 
 Provincies zonder BFv-productie
 Provincies met beperkte BFv-productie

% = peren 

% = appelen

West-vlaanderen
Oost-vlaanderen

antwerpen

limburg

henegouwen

namen

luxemburg

luik

vlaams-Brabant

Waals-Brabant

23%

1%

42%
30%

2%

2%

1%

8%

1%

41%
48%

2%

glabbeek

Zoutleeuw

hannuit

vrasene

sint-truiden 



Korte VoorstellinG Van onze aFdelinGen

De afdeling te Sint-Truiden is de hoofdzetel, aanvoer-en verkooppunt, hier is de sorteer-en inpakafdeling en een 
hypermoderne ULO-koelafdeling. De verkoop wordt van hieruit centraal geleid, de algemene administratie eveneens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In Glabbeek heeft de BFV een aanvoer- en verkooppunt en een ULO-koelafdeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Waasland (Vrasene) heeft dezelfde functie als Glabbeek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de afdeling te Zoutleeuw hebben we een ULO-koelafdeling en de voorsorteerinstallatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In Hannuit vinden we naast de ULO-koelafdeling ook Fast Fresh Fruit, de afdeling waar fruit versneden wordt.
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appels

Appels zijn de grootste productgroep van de BFV qua aanvoer.  Ze maken 44% uit van alle verhandelde producten. 
Veruit de belangrijkste variëteitengroep is Jonagold samen met zijn afgeleiden (Jonagored, King Jonagold enz.). 

De Jonagoldfamilie neemt bij de BFV 73% van het totaal aantal aangevoerde appels voor haar rekening.

aanVoer (%)

ClassiFiCatienorMen

Jonagold + mutanten
50%

Jonagored
23%

Golden
9%

Andere
8%

Belgica 3%

Boskoop 3%

Pinova 1%

Greenstar 1%

Braeburn 2%

meer dan 50% rode kleur
geen afwijkingen en 
zeer homogeen EE = meer dan 50% rode kleur, geen afwijkingen en zeer homogeen



BesChiKBaarheid

Variëteit

Jonagold

Jonagored

Golden

Boskoop

Belgica

Elstar

Greenstar

Delbare Estival

Cox's Orange Pippin

Pinova

Braeburn

1446

496

295

161

125

75

36

30

25

22

15

50610

17360

8850

4830

3750

1875

1260

780

500

660

450

Oppervlakte
(in ha)

Opbrengst
(in ton)

B E S C H I K B A A R

=  A A N V A N G  S E I Z O E N
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appels
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JonaGold + helrode mutanten
het uitzicht
Grote tot zeer grote appel met roodgroene kleur en opvallende rode blos.

de smaak
Het lichtgele vruchtvlees is stevig en sappig. De aangename, zoetzure smaak 
maakt hem bijzonder veelzijdig. Zowel geschikt om te verbruiken uit het vuistje als 
in gerechten.

de pluk
Van half september tot eind oktober.

de bewaring
Zeer goede bewaarappel het jaar rond. Koel bewaren.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

6,8 13,5 81
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JonaGored + donkerrode mutanten
het uitzicht
De donkerrode mutant van Jonagold.

de smaak
Het roomkleurige vruchtvlees is eveneens stevig en sappig. Pittige, zoetzure smaak. 
Vooral geschikt om te eten uit het vuistje.

de pluk
Van half september tot eind oktober.

de bewaring
Zeer goede bewaarappels het jaar rond. Koel bewaren.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

7,3 13,8 80,2
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BosKooP
het uitzicht
Dikke, bruinrode appel met ruwe schil.

de smaak
Het stevige vruchtvlees varieert van licht tot flink zuur.
Vooral gebruikt in de keuken als stoofappel.

de pluk
Van half september tot half oktober.

de bewaring
Goede bewaarappel. Koel bewaren.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

9,2 13,9 82,4
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Cox’s oranGe PiPPin
het uitzicht
Aantrekkelijke ronde vrucht, van klein tot middelgroot formaat.
Oranjegeel, versierd met licht rozerode blos.

de smaak
Het lichtgele vruchtvlees is aromatisch en zeer sappig. 
Een lekkere dessertappel.

de pluk
Van half september tot begin oktober.

de bewaring
Goede bewaarappel. Koel bewaren.

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

14 70
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Golden reinders
het uitzicht
Dikke, stevige appelsoort. Een verbeterde Golden Delicious met een gladdere schil, 
goudgele kleur en soms een roze blos.

de smaak
Het gele vruchtvlees is knapperig, maar wordt na enige tijd zoeter en krijgt een 
uitgesproken aroma. Lekker uit het vuistje, maar ook in desserts.

de pluk
Van eind september tot de derde week van oktober.

de bewaring
Zeer goede bewaarappel. Koel bewaren.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

7,2 13,5 75,1



appels

n
ie
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W

Joly red
het uitzicht
Een grote appel, mooi rond en intens donkerrood. 

de smaak
Het is een knapperige, zeer zoete appel. 

de pluk
Eind september.

de bewaring
Zeer goede bewaarappels het jaar rond. Koel bewaren.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

7,0 14,0 80

n
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BelGiCa
(het clubras van de Belgische Fruitveiling)

het uitzicht
Middelgrote appel met een karmijnrode kleur op een intens groene achtergrond.

de smaak
Door zijn afstamming, een kruising van verschillende hoogstamrassen, heeft 
Belgica een nostalgische smaak en een aangenaam aroma dat pas goed tot zijn 
recht komt na een dag op kamertemperatuur.

de pluk
Van eind augustus tot midden september.

de bewaring
Belgica is een herfstappel, die vooral tot zijn recht komt in september - oktober.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

7,1 13,3 72
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BraeBUrn
(mutanten hillwell en Maririred)

het uitzicht
Middelgrote appel met mooie donkerrode blos 

de smaak
Zeer knapperige, harde appel met een goede zuurzoet verhouding, zeer goed 
uitstalleven

de pluk
Oktober

de bewaring
Braeburn bewaart goed tot eind februari. Koel bewaren.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

10 13,1 76

n
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Greenstar
het uitzicht
Grote tot middelgrote appel met een mooie regelmatige vorm en gladde 
diepgroene schil.

de smaak
Zeer goede zurige smaak, hoog suikergehalte, zeer vast en sappig vruchtvlees.
Geen oxidatie: het vruchtvlees verkleurt niet na het aansnijden. 
Ideaal voor salades.

de pluk
Begin oktober.

de bewaring
Zeer goede bewaarappel tot eind juni.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

8,1 12,5 79,9

n
ie
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W

PinoVa
het uitzicht
Middelgrote appel met een oranje blos op een gele achtergrond.

de smaak
Hij heeft knapperig, sappig en zuurzoet vruchtvlees en behoudt die smaak en 
hardheid nog lang na aankoop.

de pluk
September.

de bewaring
Zeer goede bewaarappel van september tot mei, blijft zeer hard.

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

7,5 14,4 75



Peren

ClassiFiCatienorMen

Peren nemen 52% van het aangevoerde fruit bij de BFV voor hun rekening. 
De algemene verwachting is dat dit aandeel zal toenemen. Conference is veruit de belangrijkste variëteit.

aanVoer (%)

Conference
89%

Doyenné
6%

Durondeau
2%

Beurré Alexander Lucas 0,5%

Sweet Sensation 0,5%

Andere
2%



BesChiKBaarheid

Variëteit

Conference

Doyenné du Comice 215

Durondeau 106

Beurré Alexander Lucas 40

2400

3655

2650

1000

Sweet Sensation 60 1200

75000

Oppervlakte
(in ha)

Opbrengst
(in ton) S    O    N    D    J    F    M    A    M    J    J    A

B E S C H I K B A A R
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Peren
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dUrondeaU
het uitzicht
Ruwe, brons gekleurde schil. Wordt bij rijping goudkleurig.  Typische herfstpeer.

de smaak
Het witte vruchtvlees heeft een uitgesproken, licht scherpe smaak.
Zeer goede dessert- en keukenpeer.

de pluk
Begin september.

de bewaring
Korte bewaring. Zet de peren vóór u ze uitstalt op een zo koel 
mogelijke plaats (1 à 3 °C).

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

13,6 75
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ConFerenCe
het uitzicht
Groene, gebronsde, slanke peer. Wordt lichtjes geel bij rijping.

de smaak
Het witte vruchtvlees wordt geler als de peer rijpt. Zoete, fijne smaak en sappig. 
Een typische tafelpeer.

de pluk
September.

de bewaring
Zeer goede bewaareigenschappen. Zet de peren vóór u ze uitstalt 
op een zo koel mogelijke plaats (1 à 3 °C).

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

10,4 13,9 66,2
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doyenné dU CoMiCe
het uitzicht
Conisch gevormde, dikke peer met groene kleur en soms roze blos.

de smaak
Wit vruchtvlees. Zeer sappig, zoet en aromatisch. De perfecte dessertpeer.

de pluk
September.

de bewaring
Goede bewaareigenschappen. Zet de peren vóór u ze uitstalt op 
een zo koel mogelijke plaats (1 à 3 °C).

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

8,1 14,4 83
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BeUrré alexander lUCas
het uitzicht
Groot, regelmatig, groen, later geel

de smaak

Tamelijk sappig en matig zoet, vruchtvlees grof en korrelig.

de pluk

Tweede helft van september.

de bewaring
Zeer goede bewaareigenschappen, zet de peren voor u ze uitstalt op een zo koel 
mogelijke plaats (1 à 3 °C).

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

12,6 75

n
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W

sWeet sensation
het uitzicht
Conisch gevormde, dikke peer met mooie, rood gestreepte blos.

de smaak
Wit vruchtvlees. Zeer sappig, zoet en aromatisch. Zeer lekkere peer.

de pluk
Eind september.

de bewaring
Goede bewaareigenschappen. Zet de peren vóór u ze uitstalt op 
een zo koel mogelijk plaats (1 à 3 °C).

hardheid 
(kg/cm2)

suikergehalte 
(% Brix)

Gemiddelde
vruchtdiameter (mm)

8,3 14,6 85



 05.00 u  11.00 u  13.00 u  16.00 u  18.00 u

 PlUK  aanVoer &  KoelinG  VerPaKKinG  transPort
  KeUrinG

aardbeien

De BFV is één van de belangrijkste aanbieders van aardbeien in België. 
De aanvoer start in april en eindigt in december. De hoofdvariëteit is Elsanta. Nieuwe variëteiten zijn Clery, Charlotte en 

Portola.  Aardbeien worden zowel op kwaliteit als op maat gesorteerd tijdens het plukken.

PUnnets 

Standaard punnet 500g met of zonder flowpack 
(kan ook voorzien worden van deksel)

aanVoer (%)

Andere
11%

Darselect + DVT
9%

Elsanta + EVT
67%

Charlotte
13%

ClassiFiCatienorMen

EVT = Elsanta verlate teelt
DVT = Darselect verlate teelt
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elsanta
het uitzicht
Mooie, kegelvormige vrucht met een rode, glanzende huid.
Zeer goede textuur of hardheid.
de smaak
Sappige aardbei met zoetzure smaak.
Uitstalleven
Middellang uitstalleven.  Vóór u ze uitstalt op een koele plaats (8 à 10 °C) zetten.
de beschikbaarheid
Van april tot december, met pieken in mei, juni en juli.

n
ie

U
W

Clery
het uitzicht
Zeer mooie, vrij lange conische vrucht met een mooie rode kleur.
de smaak
Vrij stevige textuur en aangename smaak.
Uitstalleven
Relatief beperkt uitstalleven.  Vóór u ze uitstalt op een koele plaats (8 à 10 °C) zetten.
Beschikbaarheid
Vanaf half maart tot einde mei, met een piek in de tweede helft van april.

Portola
het uitzicht
Relatief grote, stevige conische vruchten met een helrode glanzende kleur. 
Mooie presentatie.
de smaak
Vrij stevige textuur en een goede smaak.
Uitstalleven
Lang uitstalleven.  Vóór u ze uitstalt op een koele plaats (8 à 10 °C) zetten.
de beschikbaarheid
Vanaf einde juni tot en met september, met een piek in juli. 

n
ie

U
W

n
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U
W

Charlotte
het uitzicht
Zeer mooie halfronde vrucht met een bloedrode kleur en sterk glanzend. 
de smaak
Uitzonderlijk sterk aroma met een zoete bosaardbeismaak. De vrucht heeft een 
goede textuur en hardheid en ruikt heerlijk.
Uitstalleven
Lang uitstalleven.  Vóór uitstalling op een koele plaats zetten (8 à 10 °C) zetten.
Beschikbaarheid
Van juli tot einde november, met een piek in augustus en september.



Bessen, Frambozen & Bramen

De teelt van houtig kleinfruit kent de laatste jaren een steile opgang. 
Dat komt omdat de nieuwe rassen bij de consument alsmaar meer in de smaak vallen. 

Ze zijn dikvruchtig, goed bestand tegen transport en goed bewaarbaar. 
Meer en meer worden deze vruchten onder regenkappen (beschermd) geteeld. 

Dit komt natuurlijk de kwaliteit ten goede.
Rode bessen worden ook bewaard onder 'CA-regime' (controlled atmosphere). 

Daardoor kunnen wij ze aanbieden tot eind december.

rode, Witte en BlaUWe Bes, 
BraaM- en KrUisBes, FraMBoos

het uitzicht
Aantrekkelijk en glanzend. 
de smaak
Uitstekende smaak die in heel wat toepassingen
gewaardeerd wordt: fruitsla, confituur,
ijs- en yoghurtbereidingen, sappen, garnering...
de bewaring
Middellange bewaarbaarheid.  Vóór u ze uitstalt op een 
koele plaats (8 à 10 °C) zetten.

Belangrijkste variëteiten

rode bes: Junifer, Jonkheer Van Tets, Rolan, Rotet, Rovada
Witte bes: Zitavia, Blanka 

Framboos: Tulameen, Glen Ample, Sugana, Polka
Braambes: Loch Ness

Kruisbes: Xenia, Martlet, Achilles, Pax

aanVoer (%)

Rode Bessen
65%

Bramen
8%

Andere
1%

Frambozen
10%

Kruisbessen
7%

Blauwbessen
9%



ClassiFiCatienorMen

aanVoerPeriode Van VersChillende Bessensoorten

 Mei Jun. Jul. aug. sep. okt. nov. dec.

rode bes •	 ••	 ••••	 •••	 ••	 •	 •	 •

Witte bes •	 ••	 ••••	 •••	 •

Framboos •	 ••	 ••••	 ••	 ••	 •	 •	 •

Braambes •	 ••	 ••••	 ••••	 •••	 ••	 •	 •

Kruisbes •	 ••	 ••••	 ••	 •

Blauwe bes •	 ••	 •••	 ••••	 •••	 ••	 ••	 •



zoete Kersen

De kersenteelt is sterk vernieuwd. Nieuwe dikvruchtige en lekkere kersen hebben hun 
intrede gedaan en vormen een groeiend aandeel van de aanvoer. 

Deze rassen worden bovendien geteeld op zwakgroeiende onderstammen en in 
intensieve aanplantingen zodat de kwaliteit steeds kan worden gegarandeerd. 

De sortering en de keuring is sterk geprofessionaliseerd zodat we hoogwaardige kwaliteit 
kunnen garanderen! Het kersenseizoen start half juni (met de primeurkersen) en loopt 

tot einde juli. Onze belangrijkste aanvoerperiode situeert zich in juli.

aanVoer (%)

Kordia
40%

Lapins
12%

Regina
20%

Sweetheart
3%

Andere
25%

sorterinG & ClassiFiCatienorMen

Er wordt resoluut gekozen voor machinale sortering op 
vruchtgrootte + 28 / +26 / +24

Klasse1

INFIA-punnet 500g
met of zonder deksel

TRUVAL-dozen

VerPaKKinG

PL 5 (50 * 30 cm)
met kapvorm



Kordia
Pluktijdstip: kersenweek 5 - 6
Gewicht: 8 tot 10 gram
Donkerrood - bruinzwart
Zeer vaste vrucht met zeer goed uitstalleven

laPins
Pluktijdstip: kersenweek 6
Gewicht: 8 tot 10 gram
Rood tot roodbruin
Vaste vrucht met goed uitstalleven

reGina
Pluktijdstip: kersenweek 7
Gewicht: 8 tot 10 gram
Donkerrood - bruinzwart
Vaste vrucht met goed uitstalleven, lange dunne steel

sWeetheart
Pluktijdstip: kersenweek 7 - 8
Gewicht: 7 - 9 gram
Roodbruin
Vaste vrucht met goed uitstalleven

1 juli

1 augustus
samba lapins

regina sweetheartKordia

Korvick

7 juli 14 juli 21 juli

nieuw nieuw



Prei
(geteeld op haspengouwse leemgronden)

De BFV biedt van september tot en met mei, prei aan van een uitzonderlijke kwaliteit. 
Onze prei, geteeld op de Haspengouwse vruchtbare leemgronden, beschikt over een 

uitmuntende houdbaarheidstermijn en heeft daarbij een unieke smaak.

Variëteiten
uitsluitend Nunhems rassen met de nadruk op Poulton, Belton, Vitaton en Harston.

ClassiFiCatienorMen
Prei wordt ingedeeld volgens sortering en kwaliteit

sorterinG
•	Prei	in	bussels
 1 kg rondgebonden met tape (10 bussels van telkens 
 1 kg netto per kist)
 minimum 3 en maximum 4 planten per bussel
•	Prei	verpakt	in	netzakken
 De sortering 2 – 4 cm kan aangevoerd worden in 

netzakken van 3 en 5 kg.
•	Prei	los
 (sortering op diameter) + eventueel op vraag afgesneden 

(40 cm) en dwars in de kist
 Voor de kwaliteiten Extra en Klasse I
 2 - 4 cm, 2 - 3 cm, 3 - 4 cm, 3 - 5 cm met wortel 
 Voor de industrie: 1 - 5 cm

KWaliteit
E - I - Industrie

Prei eiGensChaPPen
• intact met afgesneden uiteinden bladeren en gekuist
• vrij van ziekten en/ of gebreken
• vrij van vreemde geur en/of smaak
• praktisch vrij van schot en van vreemde stoffen
• absoluut vers en gezond
• vrij van residuen van gewasbeschermingsmiddelen conform 

de Europese wetgeving

teeltWiJze
• alle prei wordt geteeld volgens de GLOBALGAP normen.

VerPaKKinG

Karton, EPS H, hout, bussels, zakken, e.a.
Mogelijkheid tot flexibel inspelen op eisen van de handel.

aanVoer (KG)

herfstprei
(sep-dec)

winterprei
(jan-jun)

1.300.000 1.500.000





Merkenbeleid

trUVal:  aan de top in België
Enkel het allerbeste fruit (appels, peren, aardbeien, bessen en kersen), goed voor zo’n 20 tot 25% van de aanvoer, 

verdient de naam TRUVAL. De voorwaarden om die naam te mogen dragen, zijn dan ook bijzonder streng. 
Dat de Belgische consument daar duidelijk vertrouwen in heeft, bewijst de onbetwistbare leiderspositie 

die TRUVAL sinds haar ontstaan in 1995 heeft veroverd.

• Alleen de topklassen
• Enkel de commercieel interessantste vruchtdiameters 
• Voor tweekleurige vruchten: minstens 50% rode blos op een 

zeer groene grondkleur.
• Minimum hardheid 
 (bijv. Jonagold: min. 6 kg/cm2 & Conference: min.  5,5 kg/cm2)

• Suikergehalte: min. 13% brix (Jonagold, Jonagored, Conference)
• GLOBALGAP
• Gegarandeerde traceerbaarheid: kistenkaart met naam 
 en nummer producent en alle andere productgegevens.
• Verlading: enkel op de BFV.

de strenGe norMen Voor trUVal-hardFrUit

MeGatrUVal: flink	uit	de	kluiten	gewassen	TRUVAL

Appels uit TRUVAL-partijen met vruchtdiameter 85+ worden in speciale verpakkingen gelegd en krijgen het etiket 
MEGATRUVAL mee. Dit merk is bijzonder gegeerd op de Oost-Europese markt.

• Alleen de klassen  EE++, E1++, E2++.
• Vruchtdiameter 90/100, in bepaalde jaren ook 85/90.
• Minimum hardheid van 5,5kg/cm2.
• Minimum 40% rode blos.

• Suikergehalte van 13% brix.
• GLOBALGAP
• De verpakking voor MEGATRUVAL: 
 los in PAK met TRUVAL-dekvel 
 of gelegd in de Pink Mirror doos.

aan deze VoorWaarden Moet elKe MeGatrUVal-VrUCht Voldoen



BFV: de blauwe kistenkaart

Fruit en groenten die aan de - op zich reeds strenge - lastenboeken voldoen, doch niet beantwoorden aan de extra eisen 
van de merken TRUVAL, SIRA en MEGATRUVAL, kunnen als generiek product aangevoerd worden onder het BFV-label.

• Voldoen aan klasse 1.
• Voor alle keuringen die buiten de merken vallen.

• Vruchtdiameter 65/70 t.e.m. 90/95.
• Minimum hardheid van 4,5kg/cm2.
• Gegarandeerde traceerbaarheid: met nummer 
 producent en alle andere productgegevens.

aan deze VoorWaarden Moeten ProdUCten onder 
de BFV BlaUWe KistenKaart Voldoen.

sira: een klasseproduct
Naast of net onder TRUVAL plaatsen we als tweede merk SIRA, dat borg staat voor een constant betrouwbaar 

product. SIRA staat tussen de extra kwaliteit van TRUVAL en de gewone standaard kwaliteit van de blauwe 
kistenkaart. SIRA moet voldoen aan de klasse A1++S of A2++S, en voldoen aan de specifieke SIRA richtlijnen.

• Alleen de klassen A1++S of A2++S voor appels en voor 
peren.

• Conference A1++S of A2++S indien los verpakt, in visgraat 
motief gelegd.

• Voor tweekleurige vruchten: minstens 40% rode blos op een 
groene grondkleur.

• Minimum hardheid van 5,5kg/cm2.
• Suikergehalte van 12% brix.
• GLOBALGAP
• Gegarandeerde traceerbaarheid: met nummer producent en 

alle andere productgegevens.

aan deze VoorWaarden Moet elKe sira-VrUCht Voldoen

VeGietrUVal 

Voor de premium kwaliteiten van alle groenten, 
vooral prei voeren we het merk VEGIETRUVAL.

• Vruchten van mindere kwaliteit
• Het vruchtvlees moet vrij zijn van ernstige gebreken
• Beperkte afwijkingen in vorm, ontwikkeling, kleur en schilkwaliteit zijn 

toegestaan.BFV: Klasse ii



Merkenbeleid
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Marketing

VerPaKKinGsBeleid = KWaliteitsGarantie
Een professionele verpakking is meer dan de drager van een logo. De juiste verpakking staat o.m. 

borg voor het kwaliteitsbehoud van het fruit tijdens de weg die het aflegt van bij de teler tot in het verkooppunt. 
Het uitgangspunt is steeds het product in de meest economische verpakking 

en sortering afleveren bij de klant, echter zonder toegevingen op het vlak van kwaliteit.

Fruit, klaar om aangeboden te worden aan de klant (kleinhandel of consument). 
 De BFV biedt een assortiment van optimale verpakkingen volgens goedgekeurde standaards (sortering + eenheidsgewicht).   

Meestal spreken we hier over gelegd fruit in KISTEN. Voor detailinformatie verwijzen we u naar de pagina van de verpakkingen.

Fruit, om te herbewerken of te herverpakken. Hierbij denken we vooral aan bulkverpakkingen:
  • Fruit “los” in grote kisten (zie de pagina van de verpakkingen).

 • Fruit in paloksen.

Het spreekt voor zich dat de maatsortering en 
de verpakking steeds onderling zijn af te spreken.

de BFV deelt BeleidsMatiG de VerPaKKinGen in, in 2 Grote GroePen

MarKetinG Beleid = KWaliteitsondersteUninG
Onze merken worden met een doorgedreven professionele communicatie ondersteund:

BUsiness-to-BUsiness
• One-to-one marketing via ons commercieel departement: alle klanten kunnen rekenen op een individuele aanpak

• Opvallende stands op internationale vakbeurzen
• Creatieve advertenties in de grootste internationale vakbladen

• Permanente public-relations om ruimte in de redactionele bijdragen van die vakbladen te krijgen
• Website: www.truval.be

• Merchandising

BUsiness-to-ConsUMer
• Mediacampagnes in populaire tijdschriften en kranten

• Sponsoring
• Evenementen

• Winkelacties (bv. bij opening, lokale actie)
• Website: www.fruitrevolution.be

• POS-materiaal
• Merchandising

ProMotieartiKels Met loGo



 PlastiC maat 60x40 cm
 8  EPS L  7/8 kg 1laags  7/8 kg 1laags  12x500 g
 9  EPS L klapkist  7/8 kg 1laags  7/8 kg 1laags 12x500 g
 10  EPS M  14 kg 2 laags
   13/14 kg los
 11  EPS H  16/18 kg los
 12  IFCO 6410  7/8 kg 1laags  7/8 kg 1laags  12x500 g
 13  IFCO 6413  14 kg 2 laags
   13/14 kg los
 14  IFCO 6418  16/18 kg los

Verpakking

Flexibiliteit is bij de BFV het sleutelwoord. U vraagt, wij verpakken.
In bulk, per kist of in kleinverpakking. In kartonnen, houten of plastic kisten.

Een- of meerlaags. Wij gebruiken steeds de meest milieuvriendelijke materialen.
Hierna onze meest courante verpakkingen.

1 PLASTIC PALOKS

 aFBeeldinG  aPPels  Peren  aardBeien  Bessen  Kersen

 BUlK
 1 plastic paloks  340/360 kg  440 kg

 hoUt maat 50x30 cm
 2  PAK  8/9 kg 2 laags  12 kg los
 3  VAK  12 kg los
 4  PL5  4/4,5 kg  4/4,5 kg  8x500 g 10x125 g/10x250 g  5 kg
  maat 60x40 cm
 5  PL6  7/8 kg 1laags  7/8 kg 1laags   16x125 g/16x250 g
      10x500 g
  maat 40x30 cm
 6  PL4  3 kg 1laags  3 kg 1laags
  maat 30x25 cm
 7  PL3  2 kg 1laags  2 kg 1laags 2 kg  2 kg

Andere combinaties zijn eventueel mogelijk op aanvraag. 

2 543 6 7

9  

10 11 8 

12

13

14



de KleinVerPaKKinG

PlU-stiCKers
(viercijfercode voor versproducten) voor hardfruit

sChaaltJes
voor appels en peren

zaKJes
voor appels en peren

KorFJes
voor peren, pruimen en kersen

netVerPaKKinG

 aFBeeldinG  aPPels  Peren  aardBeien  Bessen  Kersen

deKsels en FloWPaCKs
voor aardbeien en zachtfruit

 Karton maat 40x30 cm
 28  PLK4 zachtfruit     8x125 g/8x250 g    
      12x125 g (karton doosje)

 29 PLK4 neutraal 3 kg 1laags 3 kg 1laags
 Karton maat 30x25 cm
 30  PLK3 neutraal  2 kg 1laag  2 kg 1laag 
 31 TRUVAL kers 2kg B+D     2 kg

 Karton maat 60x40 cm
 15  Landschapsdoos L  7/8 kg 1laags  7/8 kg 1laags  12x500 g
 16  Landschapsdoos M   12/13 kg los 12x500 g
 17  Landschapsdoos H  14/16 kg 2 laags
 18 Pink Mirror 7/8 kg 1laags
 19 Purple One
 20 Conference B+D  13/15 kg 2 laags
 21 Sla / Prei-doos Sla: 12 stuks / Prei: 10 kg

 Karton maat 50x30 cm
 22 PLK5 groen   8x500 g
 23 BFV kers B+D     5 kg
 24 TRUVAL kers B+D     5 kg
 25, 26, 27  bushel  17,5/18,5 kg

17

15

16

18
19

2120

28
29

30

31
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26 27



Koopsystemen

liVe oP de VeilinG

Op dinsdag en donderdag kunnen de geregistreerde kopers 
in onze veilzaal in Sint-Truiden deelnemen aan de veiling van 
hardfruit. Hier geldt het traditionele afslagsysteem via een klok. 
In het seizoen veilen we bovendien alle dagen zachtfruit, op 
dezelfde manier. Die is gebaseerd op een simultaansysteem dat 
alle Belgische veilingen met elkaar in verbinding stelt. Zo kan u 
vanuit gelijk welke veiling op gelijk welke andere veiling kopen.

De BFV wil, net als de telers die er lid van zijn, zoveel mogelijk verkopen. Daarom 
luisteren we naar wat onze klanten echt willen en stellen wij ons zo klantvriendelijk 

mogelijk op. Onze koopsystemen zijn daar een goed voorbeeld van. U kan als klant op 
drie verschillende manieren aankopen, u kiest zelf wat voor u het gemakkelijkst is.

Daarnaast kan u met uw eigen code en paswoord inloggen op ons extranet. 
Hier kan u prijzen consulteren, uw facturen bekijken, lopende opdrachten opvolgen, 

uw verkoopstatistieken bekijken,...

online Van BiJ U thUis

Als u wil, kan u vanuit uw luie stoel thuis deelnemen aan die veilingen, via 
uw pc en het ISDN-netwerk van Belgacom. De kloksimulatie van uw pc 
wordt gelijkgezet met de klokken op de veiling en u krijgt zowel de tekst 
als het beeld en het geluid van de veiling online door. U bent rechtstreeks 
verbonden met de veilmeester aan de klok. 
Wanneer u op het systeem inlogt, worden de verkoopgegevens automatisch 
geladen en kan u kopen vanaf het eerstvolgende lot. De gemiddelde klokprijs 
per kwaliteit en uw eigen transacties kan u met één muisklik bekijken.

Met onze BeMiddelinG

Klanten kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de 
commerciële dienst van de BFV en hun fruit op maat bestellen. Ze 
kiezen dan zelf het soort fruit, de kwaliteit ervan, de verpakking, het 
tijdstip en de locatie van de levering. Kan het klantvriendelijker?

Drie KOOPsystemen
als Dat niet KlantvrienDelijK is





Voedselveiligheid

ons FrUit is BetroUWBaar
Fruit van de Belgische Fruitveiling moet volledig betrouwbaar zijn. Voor ons is dit principe heilig. Daarom is al het fruit dat de BFV 
verhandelt conform de van toepassing zijnde wettelijke regelgevingen en komt het ruimschoots tegemoet aan de gangbare en meest 
strenge kwaliteits- & hygiënebewakingssystemen. De door de BFV gehanteerde standaarden zijn GLOBALGAP, BRC, IFS en QS.

onze telers-CoÖPeranten VolGen 
stiPt het GloBalGaP-lastenBoeK

Dag na Dag KWaliteitsFruit BieDen, 
Behelst meer Dan Planten en PluKKen

Bij	de	Belgische	Fruitveiling	is	90%	van	de	productie	GLOBALGAP	gecertificeerd.

Alle BFV-producenten telen volgens het GLOBALGAP-lastenboek. Dit door de Europese 
grootdistributie ontwikkelde kwaliteitssysteem berust op volgende pijlers:
•	TRACERING	&	REGISTRATIE: zowel de percelen als de ingezette gewasbeschermingsmiddelen en 

de oogst worden nauwkeurig geregistreerd. Dat maakt het fruit bij elke stap perfect naspeurbaar.
•	GEINTEGREERDE	PRODUCTIE: het behoud van het natuurlijk evenwicht in de boomgaard wordt 

continu nagestreefd.
•	VEILIGHEID	&	WELZIJN van alle medewerkers verzekeren, is uiteraard een belangrijke drijfveer.
•	MILIEUBEHEER: een minimale belasting van het milieu is vanzelfsprekend.
•	ZELFAUDIT	&	KLACHTENBEHEER zijn de basis voor continue verbetering.

MilieUBeWUste teelt: Geen eConoMie zonder eColoGie
Logisch eigenlijk, want beide woorden hebben dezelfde stam eco, die van het Griekse oikos (‘huis’ en dus milieu rondom ons) komt. 
Daarom pleiten wij bij onze telers voor een minimale belasting van het milieu door geïntegreerde teeltmethoden. De geïntegreerde 
productie berust op het natuurlijke evenwicht in de boomgaard. De teler zet daarvoor nuttige organismen in tegen hun natuurlijke 
vijanden. Enkele concrete voorbeelden? In een nieuwe aanplanting worden roofmijten uitgezet. Die planten zich lustig voort en 
voeden zich met de eitjes van de schadelijke rode spin en roestmijt. Bladluizen worden uit de weg geruimd door lieveheersbeestjes 
en oorwormen, rupsen door vogels, perenbladvlooien door roofwantsen.

BrC, iFs & Qs
Om zowel de kwaliteit, hygiëne, alsook de voedselveiligheid bij de BFV zelf te borgen, zijn alle activiteiten 

bij de BFV ingericht volgens de Engelse BRC-standaard, de Frans-Duitse IFS-norm en het Duitse QS-systeem. 
Naast de klassieke veilingactiviteiten, zoals keuring, opslag, logistiek, aankoop en verkoop, zijn uiteraard ook de processen 
van de ULO-koeling, de voorsortering en het pakstation ingericht volgens deze standaarden. Daarom hecht de Belgische 

Fruitveiling heel veel belang aan volgende beleidspijlers die deel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering:
• Een continue monitoring van haar CCP’s (Critical Control Points).
• Een gesystematiseerd residubewakingsplan.
• Alle BFV-medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden.
• Alle BFV-producten zijn bij elke stap zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts traceerbaar.
• Corrigerende en preventieve maatregelen vormen bij de BFV de basis voor continue verbetering.



WiJ Controleren zelF en laten ons Controleren
interne controle

Tijdens het hele traject onderwerpen wij zelf ons fruit aan een nauwkeurige controle. Onze keurmeesters controleren het fruit bij 
aanlevering aan de hand van de technische fiches (productspecificaties) op optische kwaliteit (kleur, zichtbaar residu, vreemde voorwerpen), 
organoleptische kwaliteit (hardheid, schilkwaliteit), correcte identificatie (tracering) en verpakking. Via een gesystematiseerd residu-
bewakingsplan worden dagelijks vruchtstalen genomen van het aangeboden fruit. Deze worden geanalyseerd door een daartoe geaccrediteerd 
laboratorium. Bovendien nemen we ook planmatig vruchtstalen, bij inzet en tijdens bewaring in onze ULO-koelruimtes en bij aanvoer, die in 
ons eigen lab onderzocht worden op vlak van hardheid, suikergehalte, vruchtdiameter, kleur en smaak. Zo monitoren wij ons product in alle 
stadia die het doorloopt, waardoor kwaliteit en voedselveiligheid continu en optimaal verzekerd zijn.

externe controle
Zowel de BFV-telers als de BFV zelf worden regelmatig gecontroleerd en geaudit op de correcte naleving van GLOBALGAP, BRC, IFS & QS 
door de daartoe geaccrediteerde onafhankelijke controleorganismen.

Bij de Belgische Fruitveiling zijn we er van overtuigd dat KlantenteVredenheid enkel geborgd 
kan worden door zowel de interne processen bij de BFV als de teeltprocessen bij de BFV-telers, dag in 
dag uit, ContinU te VerBeteren.

ons FrUit is een oPen BoeK
Bij ons weet de consument meteen waar het fruit vandaan komt. Dat schept vertrouwen, vinden wij. Onze keurmeesters 
vormen met onze computers een ijzersterke tandem om het BFV-fruit de hele keten door een perfecte doorzichtigheid te 
geven. Een product volgen van het begin tot het einde, van teler tot winkelpunt, vraagt een waterdicht registratiesysteem. 

Naast het klassieke traceersysteem, waarbij origine en productkenmerken d.m.v. palokskaarten, kistenkaarten, dekvellen en 
etiketten geborgd zijn, beschikt de BFV tevens over een geïntegreerd computergestuurd traceersysteem. M.b.v. het moderne 

aanvoerregistratiesysteem via internet worden alle geleverde pallets en paloksen bij aankomst op de BFV onmiddellijk 
geïdentificeerd met een label dat voorzien is van een uniek barcodenummer (= SSCC - Serial Shipping Container Code). 
Van elke toegekende unieke SSCC zijn in het centrale computersysteem de herkomst (telergegevens), het levertijdstip en 
de productkenmerken vastgelegd. Middels een draadloos netwerk waarmee alle BFV-afdelingen zijn uitgerust, worden alle 

verplaatsingen van fruit en groenten binnen de BFV t.e.m. de verlading door de logistieke medewerkers, via barcodescanners, 
geregistreerd. Dankzij deze technologie is de opwaartse en neerwaartse tracering bij de BFV steeds gegarandeerd.



Voorsortering

Geen detail ontsnaPt aan het ooG Van iQs
(intelligent Quality sorting)

Het IQS-systeem beoordeelt de appels op hun maat, gewicht, blos en achtergrondkleur, maar ook op hun schilkwaliteit.  
Het bestaat uit een vernuftige combinatie van computers en geavanceerde digitale kleur- en infraroodcamera’s. De 
sorteerprogramma’s van de computer werden door ons bepaald. We baseerden ons voor deze uiterst nauwkeurige en 
objectieve controle op de gangbare klanteneisen en marktbehoeften.

hoe Gaat iQs in ziJn WerK?

• Elk stuk fruit wordt 72 keer gefotografeerd: 36 keer infrarood, 36 keer in kleur.
• Daarna berekent de computer het gekleurde percentage van het oppervlak en vergelijkt hij de foto’s 

met een voorgeprogrammeerde databank. Zo herkent hij onverbiddelijk 
 alle afwijkingen. En elke teler krijgt dezelfde objectieve behandeling.
• Deze minutieuze job werkt hij af in een recordtempo. 
 Maar liefst 20 ton of 1 volle oplegger per uur passeert aan zijn alziend oog.

We verkopen het fruit meteen in de juiste verpakking
Zo vermijden we aanzienlijke meerkosten voor tussenverpakkingen, verfijndere sortering en koelbewaring.

We vangen plotse stijgingen van de vraag op
Met deze installatie kunnen we een grote capaciteit sorteren in korte tijd, waardoor we ook dat nijpende probleem 

meteen kunnen oplossen.

We sorteren grote partijen op een bijzonder snelle manier
Dankzij IQS beantwoorden alle appels in een bepaalde kwaliteitscategorie aan identieke voorwaarden, ongeacht de 

partij, teler of tijdstip van sortering. Bovendien garandeert de snelle doorlooptijd in de sortering 
ook een beter behoud van kwaliteit.

We spelen beter in op de vraag van de industrie
Door de voorsortering krijgen we al tijdens de pluk een goed beeld van het percentage fruit van de nieuwe oogst 

dat geschikt is voor de industrie. Daardoor kunnen we een prognose maken van de hoeveelheid industriefruit in de 
koelcellen en beter inspelen op de vraag van de industrie. Verder kunnen we de kwaliteiten A3++ en A4++ 

van het industriefruit een toegevoegde waarde geven door ze ook vooraf te sorteren. 
En dat weegt wel degelijk op tegen de kosten van het voorsorteren.

haarFiJn sorteren is dUBBel en diK renderen

Dit hypermoderne systeem van voorsorteren biedt niets dan 
voordelen. Voor de teler en voor de klant.



Koeling

Dankzij U.L.O. of Ultra Low Oxygen kunnen wij appels en peren, die allebei in de herfst 
geoogst worden, een heel jaar bewaren. Zonder kwaliteitsverlies. Zo kunnen wij onze klanten 
het hele jaar door met kwaliteitsfruit bevoorraden. 

Tijdens de pluk wordt het fruit onmiddellijk naar de koelhuizen gebracht om ze in optimale 
omstandigheden op te slaan. Variëteit per variëteit (wegens verschillende bewaarcondities) 
worden ze gestapeld in koelkamers van ±100 000 kg. Om het fruit zo snel mogelijk in 
te koelen zijn onze koelcomplexen geografisch gespreid (Sint-Truiden, Glabbeek, Zoutleeuw, 
Hannuit, Vrasene).

Bij U.L.O. doseren we temperatuur, zuurstof- en CO2-gehalte in 
een evenwichtige combinatie, waardoor het verouderingsproces van het fruit wordt stilgelegd. Tussen 

haakjes: de BFV kan op die manier maar liefst 63 miljoen kg bewaren. 

Ook tussen het moment van aanvoer en het moment van
verlading wordt het fruit perfect koel gehouden, met name in onze gigantische wachtkoelhuizen langs 
de laadkades. Appels en peren worden er apart bewaard, omdat het ethyleen in de appels de peren te 

snel zou doen rijpen en omdat de ideale bewaarcondities voor beide soorten verschillend zijn. 
Speciaal voor aardbeien en ander zachtfruit hebben we aparte nattedoorstroomsystemen, 

die het fruit sneller inkoelen en het in een grotere luchtvochtigheid bewaren.
Aldus garanderen wij dat de koudeketen niet wordt onderbroken.

Afdeling Glabbeek Afdeling Zoutleeuw Afdeling Hannuit Afdeling Vrasene

Afdeling Sint-Truiden

gOeDe KWaliteit mOet je KOesteren
met De Beste BeWaarmethODe



BFV in cijfers

De Belgische Fruitveiling cvba (BFV) is de grootste Belgische organisatie van fruittelers, met een binnenlands marktaandeel 
van 50%. De coöperatieve telt 1500 professionele fruittelers verspreid over de verschillende fruitteeltregio’s in België. De 
hoofdzetel is gevestigd te Sint-Truiden, midden in één van Europa’s belangrijkste fruitregio’s. De BFV heeft nog afdelingen 

te Glabbeek (aanvoer, verlading en koude opslag), Zoutleeuw (computergestuurde voorsortering en koude opslag), Hannuit 
(koude opslag) en Vrasene (aanvoer, verlading en koude opslag). Onze belangrijkste producten zijn appels, peren, aardbeien 
en kersen. Daarnaast verhandelen we ook nog een gans scala van inlandse bessen. Hierbij vindt u de aanvoer- en omzetcijfers.

seizoen
(van sep t/m aug)

aanvoer omzet

totaal oMzet FrUit 2011/2012 (%) totaal aanVoer FrUit 2011/2012

appels
38%

peren
45%

aardbeien
11%

kersen
5%

kleinfruit
1%

appels 100.839.432 kg 50%

peren 94.022.434 kg 47%

aardbeien 4.073.869 kg 2%

kersen 1.972.425 kg 1%

kleinfruit 271.845 kg 

totaal 201.180.005 kg

tOn eurO
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