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In dit jaarverslag kijken we terug op een 

bijzonder jaar voor onze coöperatie. De 

keuze voor een Ledenraad, in plaats van de 

algemene ledenvergadering, is een belang-

rijke mijlpaal in het meer dan honderdjarig 

bestaan van Royal FloraHolland. Onze leden 

hebben in consultatiesessies de geboden 

kans benut om hierover hun mening te 

geven. Zodoende creëren we draagvlak voor 

belangrijke beslissingen. Door de Ledenraad 

zal de betrokkenheid van de leden toe nemen. 

Dat is van levensbelang voor een coöperatief 

bedrijf.

In de eerste maanden hebben we gewerkt 

aan het aanscherpen van de strategie.  

Het resultaat daarvan is De Kracht van de 

Marktplaats. Die strategie is tot stand 

gekomen door indringend met elkaar en  

met klanten te spreken over de rol van Royal 

FloraHolland binnen de sector en in de keten. 

De essentie is dat we ons richten op onze 

kernactiviteiten. De combinatie van de 

fysieke en digitale marktplaats, op basis van 

Floriday, biedt ons een krachtige uitgangs-

positie. We zetten in op de ontwikkeling van 

vastgoeddiensten, de verbetering van onze 

logistieke en financiële diensten en op 

diensten voor kwekers. Onze diensten, zowel 

bestaande als nieuwe, moeten volledig 

aansluiten bij de wensen van onze klanten. 

Kwekers en kopers bouwen hun bedrijf op 

onze dienstverlening. 

In de loop van het jaar heb ik de strategie in 

tal van gesprekken met klanten en stake-

holders toegelicht. De reacties daarop waren 

vrijwel zonder uitzondering positief. Onze 

klanten begrijpen de keuzes die we hebben 

gemaakt en staan erachter. Dat is voor mij 

de belangrijkste winst van het afgelopen 

jaar. Er is geen discussie over de koers die  

we varen. 

 

Vanaf januari 2018 hebben we 

voorrang gegeven aan het herstel 

van het vertrouwen van onze 

klanten, zowel van kwekers als 

kopers. Prioriteit was het 

verbeteren van de dagelijk-

se dienstverlening. Tal van 

maatregelen hebben 

hun vruchten 

afgeworpen. Er is 

geïnvesteerd in 

stapelwagens, er 

zijn extra mensen 

in vaste dienst 

gekomen bij 

logistiek en het 

vroegveilen op 

topdagen is 

De Kracht 
van de  
Marktplaats
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positief ervaren door onze klanten. Het 

klanttevredenheidsonderzoek 2018 laat zien 

dat onze klanten veel positiever zijn over 

onze dienstverlening dan het jaar ervoor.

Floriday was aan het begin van het jaar  

nog een belofte. Eind december 2018 waren  

1.200 kwekers aangesloten op ons digitale 

aanbodplatform. Het enthousiasme is groot. 

Iedere dag nemen gebruik en functionali- 

teiten toe. 

Sinds oktober 2018 is met de komst van 

David van Mechelen als CFO de directie weer 

compleet. Daar ben ik blij om. In lijn met de 

strategie hebben we eind 2018 de structuur 

van de organisatie aangepast. Het doel is om 

effectiever en slagvaardiger in te spelen op 

de wensen van de klanten. Door de integratie 

van onze digitale kanaalactiviteiten binnen 

onze commerciële organisatie zijn we in 

staat onze klanten nog veel beter te bedie-

nen. Dit gebeurt onder leiding van onze 

nieuwe CCO Gerhard van der Bijl. Hij is als 

geen ander in staat om die brug te slaan  

en de positie van Royal FloraHolland in de 

digitale wereld sterk te verankeren. 

We staan er financieel gezond voor en sluiten 

2018 af met een bescheiden winst. Dat kan 

niet los worden gezien van de forse inves- 

teringen die we hebben gedaan in onze 

dagelijkse dienstverlening, in Integrale 

Logistieke Besturing (ILB) en in Floriday.  

De opbrengst van de verkoop van onze 

locatie in Bleiswijk zetten we daarvoor in.  

We investeren volop in onze toekomst.  

Zo hebben we voor het eerst in lange tijd een 

een nieuw fust geïntroduceerd. Een andere 

innovatie is de lancering van de dienst 

‘Leveren uit voorraad’. Andere nieuwe 

diensten zullen snel volgen. Duurzaamheid is 

niet alleen in de samenleving een issue, ook 

in de sierteelt staat het onderwerp hoog op 

de agenda. Heel belangrijk voor ons is ook 

het afsluiten van een driejarige cao. Dat 

geeft rust. We maken ons bedrijf met het 

implementeren van de strategie stap voor 

stap toekomstbestendig. Onze samenwer-

king in Blueroots, tot stand gekomen begin 

2019, betekent niet alleen een versterking 

van het digitale ecosysteem. Deze samen-

werking bewijst dat er een breed draagvlak 

is bij onze klanten om met elkaar de sier-

teeltsector te versterken. 

  

Ik heb dan ook veel vertrouwen in de toe-

komst. Niet alleen die van Royal FloraHolland, 

maar ook van de Nederlandse sierteeltsector 

in zijn geheel. Ik kijk uit naar de samenwerking 

met onze klanten en alle andere stakeholders.  

Want Flowering the world doen we samen. 

Tot slot nog een woord van dank. Als eerste 

ben ik veel dank verschuldigd aan Mark  

van den Biggelaar. Hij heeft gedurende een 

jaar de CFO-functie op uitstekende wijze  

ad interim ingevuld. Als tweede dank aan 

Servaas van der Ven. Servaas heeft na  

een carrière van vijfentwintig jaar Royal 

FloraHolland verlaten, met als laatste functie 

die van CCO. Namens ons management-

team bedank ik alle collega’s. Zij zijn het die 

24 uur per dag klaar staan ten dienste van 

onze klanten. Zij maken het succes. Ook wil ik  

onze leden, kopers en andere stakeholders 

bedanken voor de samenwerking en het 

vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld. 

Steven van Schilfgaarde 

CEO

‘De combinatie van 
de fysieke en digitale 
marktplaats, op basis 
van Floriday, biedt 
ons een krachtige 
uitgangspositie.’
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Flowering the world
together. 

De Nederlandse sierteeltsector en Royal 

FloraHolland nemen een unieke plaats in 

binnen de wereldwijde sierteelt. Een plaats 

die wij historisch hebben opgebouwd met 

kwekers, kopers en transporteurs rond een 

uniek systeem: een open marktplaats waar 

dagelijkse prijsvorming op transparante 

wijze plaatsvindt. 

De sierteelt is één van Nederlands belang-

rijkste exportproducten, een visitekaartje 

voor Nederlands ondernemerschap met  

een product dat voor een groot deel van 

eigen bodem komt. 

Als ondernemende business-to-business-

dienstverlener zoeken wij constant naar 

manieren om waarde te creëren en te 

vergroten voor alle betrokken partijen,  

van kwekers tot kopers en andere gebruikers 

van onze marktplaats. 

We zijn er trots op een verbindende rol  

te spelen in de samenwerking met onze 

partners en zodoende de hele wereld  

van bloemen en planten te voorzien. 
Transacties per dag

100.000+ 
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De Kracht 
van de  
Marktplaats

In 2018 heeft Royal FloraHolland de 

strategie aangescherpt. Dat is gedaan 

vanuit de overtuiging dat de tijd van 

meerjarenstrategieplanning voorbij is. 

De ontwikkelingen in de sector, econo-

mie en maatschappij gaan zo snel dat 

het noodzakelijk is de strategie regel-

matig te toetsen op wensen van de 

klanten. Op basis daarvan kunnen 

noodzakelijke keuzes worden gemaakt.

Royal FloraHolland is de coöperatie van en 

voor kwekers. Al meer dan honderd jaar 

organiseren wij de wereldwijde marktplaats 

voor bloemen en planten. We brengen vraag 

en aanbod samen, voor een optimale prijs 

tegen zo laag mogelijke transactiekosten.  

We leveren logistieke, financiële en kwekers-

diensten die onze klanten, zowel kwekers als 

kopers, in staat stellen hun bedrijf verder te 

ontwikkelen. Hun succes is ons succes.  

Onze ambitie om een leidende rol te spelen 

in de sector, betekent dat we als business- 

to-businessdienstverlener structureel toe- 

gevoegde waarde leveren voor onze klanten.

De vraag van onze klanten, zowel kwekers  

als kopers, verandert. Dat komt door vier 

belangrijke trends:

• Digitalisering: hierdoor verandert het 

koopgedrag van de consument. Die wil 

vandaag bestellen en morgen in huis.  

Dat resulteert in steeds meer kleine bestel-

lingen die sneller geleverd moeten  

worden (24/7).

• Schaalvergroting: er ontstaan steeds meer 

grote kwekers en kopers die elkaar ook 

rechtstreeks weten te vinden (keten- 

verkorting).

• Globalisering: wereldwijd ontstaan er 

nieuwe afzetmarkten voor bloemen en 

planten die we kunnen bedienen met  

onze (online) dienstverlening. 

• Duurzaamheid: energiegebruik, gewas- 

bescherming en verpakkingen krijgen  

veel aandacht van consumenten, politiek 

en partijen in de sierteeltketen.

Deze ontwikkelingen bieden kansen:

• We zijn een neutrale marktplaats waar 

vraag en het uitgebreidste aanbod 

samenkomen. Van oorsprong fysiek en  

nu steeds meer in combinatie met digitaal. 

Het aanbod komt van 4.031 leden en  

1.519 andere aanvoerders. De vraag komt 

van 2.465 klanten die vrijwel allemaal, 

waar ook ter wereld, op afstand kopen.

• We bieden een zo efficiënt mogelijk 

systeem om te komen tot optimale 

prijsvorming, met lage transactiekosten, 

waarbij betaalzekerheid gegarandeerd is 

en kopers administratief gemak ervaren. 
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Dat gebeurt via de klok, klokvoorverkoop 

en directe stromen.

• We verzorgen een optimale logistieke 

dienstverlening, efficiënt, innovatief en 

met nieuwe concepten die tegemoet- 

komen aan wensen van kwekers, kopers 

en andere gebruikers van de marktplaats.

• We ondersteunen onze kwekers met 

diensten waarmee we de sector professio-

naliseren en versterken.

Royal FloraHolland had aan het begin  

van 2018 twee grote uitdagingen:

• Het marktaandeel loopt terug, terwijl  

de markt internationaal groeit.

• De klanttevredenheid is gezakt tot een 

onaanvaardbaar niveau.

De aangescherpte strategie, De Kracht van 

de Marktplaats, is het antwoord op deze 

uitdagingen. De focus ligt op de kern- 

activiteiten van Royal FloraHolland. Al onze 

inspanningen richten we op het versterken 

van de fysieke en het organiseren van de 

digitale marktplaats met kwalitatief hoog-

waardige, innovatieve dienstverlening. Dat 

zijn zowel logistieke en financiële diensten 

als kwekersdiensten.

De aanscherping van de strategie betekent 

ook dat gestopt is met activiteiten gericht op 

het verhogen van consumentenbestedingen. 

Per 1 april 2018 werd als gevolg hiervan de 

investering in het innovatieplatform Let it 

Grow beëindigd.

Versterken klok en klokvoorverkoop 
We versterken de klok en klokvoorver-

koop. Dat begint met een duidelijke visie 

op beide instrumenten. De klok kent nu 

een dalend volume met dalende omzet. 

Het beleid van Royal FloraHolland is erop 

gericht de daling in volume en omzet 

van de klok om te buigen naar stabilisa-

tie en verdere groei van klokvoor- 

verkoop. Daarom zetten we in op  

betere aansluiting van aanbod op  

vraag, imagoverbetering, digitalisering 

en vernieuwing en duidelijkheid over  

de vraag van leden over het thema  

‘klok & loyaliteit’.  



Royal FloraHolland

FloridayVerbeteren 
Dagelijkse 

Dienstverlening

Integrale
Logistieke 
Besturing

Strategische  
prioriteiten  
Royal FloraHolland

Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 |     8 

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC JaarrekeningDe Kracht van 
de Marktplaats

Op basis van de aangescherpte strategie zijn 

voor 2018 drie prioriteiten vastgesteld:

• Het verbeteren van de dagelijkse dienst-

verlening om kwekers en kopers te 

ondersteunen bij hun dagelijkse bedrijfs-

voering.

• Het uitbouwen van Floriday als basis voor 

het wereldwijde digitale ecosysteem voor 

de sierteeltsector.

• Het mogelijk maken van uniforme 

logistieke dienstverlening op basis van 

Integrale Logistieke Besturing op alle 

locaties als voorwaarde voor de ont- 

wikkeling van innovatieve diensten.

Deze drie prioriteiten worden op pagina 9 

toegelicht.



Klanten rekenen op onze dagelijkse 
dienstverlening
Onze dienstverlening is erop gericht om op 

de klok gekochte bloemen zo snel mogelijk 

bij de koper af te leveren. Het als laatste in de 

box van de klant geleverde fust met bloemen 

is vaak bepalend voor hoe onze dienstverle-

ning door de klant wordt ervaren. De eindtijd 

is voor de klant nog belangrijker dan de 

doorlooptijd. 

Actieprogramma Verbeteren Dagelijkse
Dienstverlening

Er werd in 2018 in het kader van het pro-

gramma Verbeteren Dagelijkse Dienst- 

verlening een scala aan verbeteringen 

doorgevoerd. Voor de piekperiode van 2018 

(Valentijnsdag tot en met Pinksteren) zijn 

13.000 nieuwe stapelwagens aan de pool 

toegevoegd. En in 2018 zijn 15.500 nieuwe 

stapelwagens besteld voor de piek van 2019. 

Op elke locatie werden logistieke processen 

efficiënter ingericht en er werden 183 extra 

medewerkers aangenomen en opgeleid voor 

het verbeteren van de dienstverlening. Op de 

topdagen 3 en 30 april en 7 en 22 mei startte 

Royal FloraHolland om 05:00 uur met het 

veilen van bloemen, één uur eerder dan  

het gebruikelijke tijdstip. Met tevreden 

kopers als gevolg. 

Voor het meten van de verbetering van de 

dagelijkse dienstverlening hanteren wij in  

de eerste plaats de KPI’s van doorlooptijd  

en eindtijd. Over heel 2018 verbeterde de 

doorlooptijd ten opzichte van 2017 met  

3,9 procentpunt naar 96%, waarmee circa 

1 miljoen transacties meer op tijd zijn 

afgeleverd. Daarmee zitten we weer boven 

onze eigen norm van 95%. Wat betreft 

eindtijd waren we in 2018 nog maar op twee 

dagen later klaar dan 13.00 uur. Dat was in 

2017 nog op vijfentwintig dagen het geval.

Om de efficiency verder te verbeteren 

besteden we veel aandacht aan innovatie.  

Zo is voor het eerst in twintig jaar een nieuwe 

meermalige bloemenemmer (Fc588) voor de 

fustpool ontwikkeld. Samen met het bijbeho-

rend nieuwe opzetrek (Fc598) wordt daar-

mee de efficiency aanzienlijk vergroot. De 

nieuwe meermalige bloemenemmer heeft 

uitgekiende afmetingen, waardoor er 11% 

meer emmers op een stapelwagen en 50% 

meer emmers op een CC-container passen. 
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Internationalisering 
De vraag naar bloemen neemt toe in landen met hoge economische groei. In China is veel 

interesse voor bloemen uit Afrika en Europa vanwege de superieure kwaliteit. De import 

van snijbloemen via Royal FloraHolland is er in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Wel blijft 

de lokale productie de belangrijkste leveranciersrol vervullen. Ook in andere delen van Azië 

en het Midden-Oosten neemt de vraag naar bloemen toe. De Nederlandse sierteeltsector 

speelt in al deze landen een rol van betekenis en kan dit nog verder uitbouwen. Dankzij het 

aanbodplatform Floriday kan Royal FloraHolland de leidende digitale marktplaats worden 

met relevantie voor stromen tussen export- en importlanden, zoals Kenia, Ethiopië, 

Colombia, Ecuador, China en de VS. Internationale kwekers kunnen hun volledige aanvoer 

via Floriday in de etalage zetten. Gekoppeld aan verkoopkanalen ontstaat zo een krachtig 

wereldwijd digitaal ecosysteem. We zullen in samenwerking met partners, zoals exporteurs 

of transportondernemingen, de logistieke infrastructuur organiseren. De transacties op  

de digitale marktplaats vormen het vertrekpunt waarop we logistiek en bijbehorende 

dienstverlening afstemmen, ondersteund door een goede financiële afwikkeling.



In het najaar peilden we de mening van meer 

dan 350 kwekers en kopers over de logistieke 

dienstverlening van Royal FloraHolland.  

Deze input vormde de basis om in november 

verder in gesprek met verschillende klanten 

te gaan met als doel ideeën te vergaren voor 

concrete verbeterpunten voor de topdagen 

van het nieuwe jaar. 

Real Estate en Facility Management van 

Royal FloraHolland willen door het aanbieden 

van integrale duurzame oplossingen kwekers 

en kopers binden aan de marktplaats.

Floriday: platform voor het wereldwijde 
digitale ecosysteem voor de sierteelt
Floriday is het wereldwijde platform waar het 

aanbod van bloemen en planten bijeenkomt. 

Het is hét platform voor alle kwekers dat een 

oplossing biedt voor probleemloos voorraad-

beheer, optimale verdeling en toegang tot 

meerdere verkoopkanalen om zodoende te 

kunnen profiteren van nieuwe afzetkansen. 

2018 stond voor Floriday in het teken van 

uitbreiding van het aantal functionaliteiten 

en het verder aansluiten van kwekers. Meer 

dan 1.200 kwekers zijn in de loop van het jaar 

op het platform aangesloten, waarmee ruim 

een kwart van onze leden profiteert van de 

mogelijkheden die Floriday biedt. 

Toegevoegde waarde voor kwekers

Het platform helpt kwekers om commerciële 

processen efficiënter in te richten. Het stelt 

hen in staat om alle voorraad, orders en 

logistiek op slechts één plek te beheren en 

toe te wijzen aan verschillende verkoop- 

kanalen, zoals FloraMondo en FloraXchange. 

(Floriday is voor de kwekers, FloraMondo en 

FloraXchange zijn er voor de kopers.) Om de 

digitale marktplaats te realiseren, zullen we 

ook FloraMondo en FloraXchange verder 

ontwikkelen. De volgende stap is koppeling 

met de klok en kanalen van derden. Daar-

naast zijn er functionaliteiten per prijsgroep 

beschikbaar, waardoor automatische 

prijsberekening voor kwekers mogelijk is. Ook 

is actief beheer van klokvoorverkoopprijzen 

mogelijk en kunnen foto’s van klokpartijen 

live worden toegevoegd. Een belangrijke 

toevoeging is levering uit externe voorraad 

op de locatie Naaldwijk. Een mijlpaal was de 

koppeling met ERP-systemen van kwekers. 

Hiermee neemt het gemak aanzienlijk toe: 

aanbod en vraag worden nog beter op 

elkaar afgestemd. Tevens werd het mogelijk 

bepaalde niet-geautomatiseerde orders 

alsnog handmatig in Floriday in te voeren.

In 2018 werd Floriday ook opengesteld voor 

externe app-ontwikkelaars. Voorbeelden zijn 

de apps Hortiheat en Floriday Insights, die 

begin 2019 zijn gelanceerd. Met Hortiheat 

kunnen kwekers eenvoudig vanuit Floriday 

en in hun eigen huisstijl communiceren met 

hun klanten. Met de data-app Floriday 

Insights (voorheen FloraNext) zien kwekers 

hoe de prijs zich verhoudt ten opzichte van 

de productgroep, de verschillende veilposi-

ties, de benchmark en de prijsvorming van 

de week ervoor. Realtime inzicht in prijs- en 

marktinformatie wordt hiermee mogelijk.

Vastgoed: professionalisering  
en uitbreiding  
De vraag van klanten naar vastgoed en 

hoogwaardige voorzieningen is op alle 

exportlocaties groter dan de beschik-

baarheid. Die trend zette in 2018 door. 

De vastgoedportefeuille wordt dan ook 

uitgebreid. Op 1 januari 2019 is Real 

Estate & Facility Management gestart.  

Al in 2018 startte de omvorming van 

Facility Management naar een regie- 

organisatie. Daarbij staan het afstem-

men van de klantvraag, ons dienst-

verleningsaanbod en ook duurzaamheid 

centraal. Het onderhoud van gebouwen, 

installaties en projecten wordt in dit 

kader uitbesteed.  
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In Floriday bundelen we diensten die 

inspelen op de behoefte van kwekers aan 

complete en totale waardeproposities. 

Voorbeelden zijn dealmaking, finance en 

logistieke beheersing. Het doel van deze 

waardeproposities is het versterken van  

de klok, vergroten van de relevantie van en 

inkomsten uit directe stromen en het creëren 

van internationale groei. Floriday is het 

middel waarmee we deze diensten die 

waarde toevoegen digitaal aanbieden. 

Zodoende ontwikkelt Royal FloraHolland zich 

tot dé leidende digitale marktplaats binnen 

de wereldwijde sierteeltsector. 

Toegevoegde waarde voor kopers

Kopers maken gebruik van hun vertrouwde 

transactiekanalen, die zijn gekoppeld aan 

Floriday. Via deze kanalen hebben aangeslo-

ten kopers toegang tot het breedste en 

diepste assortiment bloemen en planten ter 

wereld. Daarmee is Floriday ook het ideale 

aansluitpunt voor bestaande en nieuwe 

kanalen. Kopers werken niet direct in 

Floriday, maar kunnen wel profiteren van het 

grote aanbod dat kwekers online presente-

ren. Voor kopers biedt Floriday vele voorde-

len, zoals altijd een actueel en betrouwbaar 

aanbod. Ook kunnen kopers eenvoudig 

aansluiten op het complete aanbod in 

Floriday met betrouwbare kweker- en 

productinformatie en een veilig en betrouw-

baar betalings- en transactiesysteem. Door 

het fijnmazig productaanbod worden ook 

besparingen op logistieke kosten bij kleine 

bestellingen tot stand gebracht. 

Toegevoegde waarde voor

dienstverleners en serviceproviders

Dienstverleners en serviceproviders vinden 

met verschillende diensten eenvoudig 

aansluiting op Floriday. Dienstverleners 

vergroten hun bereik en daarmee worden hun 

diensten beschikbaar voor alle spelers in de 

keten. Logistieke dienstverleners kunnen hun 

transportdiensten aanbieden op Floriday. 

Erkenning voor Floriday

Ook buiten de sierteeltsector was er erken-

ning voor Floriday. Gerhard van der Bijl,  

Chief Commercial Officer (CCO)/Chief Digital 

Officer (CDO) van Royal FloraHolland, nam 

op 30 oktober 2018 in het Beatrix Theater in 

Utrecht de prestigieuze Computable CxO 

Award in ontvangst. Tevens behaalde 

Floriday een mooie tweede plaats in de 

categorie ICT-project van het jaar in het 

grootbedrijf.
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Uniforme logistieke dienstverlening 
wordt mogelijk door ILB 
Voor uniforme logistieke dienstverlening op 

al onze locaties is een naadloos geïntegreerd 

IT-systeem een voorwaarde. Daarom geeft 

Royal FloraHolland prioriteit aan de tot-

standkoming van Integrale Logistieke 

Besturing (ILB). De verschillende IT-infra-

structuren in Aalsmeer, Naaldwijk en 

Rijnsburg vormen nu nog een bottleneck 

voor synchronisatie en innovatie van de 

dienstverlening. Eenheid van automatisering 

is een voorwaarde voor het implementeren 

van nieuwe veilsystemen en nieuwe logis- 

tieke oplossingen voor kwekers en kopers. 

Zorgvuldige implementatie is essentieel, 

immers ons veilproces wordt hiermee elke 

dag effectief bestuurd. Om onze logistieke 

ambities mogelijk te maken, ontwikkelden  

we een nieuw IT-systeem, het Warehouse 

Management Systeem (WMS). Dit systeem 

biedt per locatie digitaal inzicht in waar een 

product zich binnen het logistieke proces 

bevindt. Hierdoor wordt het logistieke proces 

voor ons toegankelijker en eenvoudiger. Met 

dit systeem worden processen en medewer-

kers ook gestuurd, zodat iedere taak met de 

juiste prioriteit kan worden opgepakt. Na 

volledige implementatie vormt het nieuwe 

systeem het fundament waarop we nieuwe 

(logistieke) diensten kunnen bouwen.  

De ontwikkeling en invoering van het nieuwe 

WMS mogen het dagelijkse logistieke proces 

niet verstoren. We voeren het systeem dan 

ook gefaseerd in kleine processtappen in.  

De implementatie van het hele proces zal 

medio 2020 zijn afgerond. 

In 2018 werd ‘Leveren uit Voorraad’ als een 

nieuwe dienst geïntroduceerd met koppe- 

lingen naar de digitale marktplaats Floriday, 

FloraMondo (het online handelsplatform) en 

ons nieuwe Warehouse Management Systeem 

(WMS), geïntroduceerd in Naaldwijk en 

Aalsmeer. Rijnsburg volgde in januari 2019. 

Hiermee bereikten we een nieuwe mijlpaal en 

legden we de basis voor de verdere groei en 

invulling van de logistieke strategie.

Digitale roadmap

In 2017 werd Conclusion als IT-partner 

geselecteerd. Zij assisteren ons bij moder- 

nisering en beheer van de primaire IT- 

processen en het applicatielandschap.  

Dit ondersteunt onze Business Technology 

Organization (BTO) en sluit aan bij onze 

IT-partnerstrategie waar ook OGD, Vodafone 

en Amazon Web Services (AWS) deel van 

uitmaken om ons te ondersteunen bij het 

realiseren van de digitale roadmap.  

Professionalisering financiële 
diensten 
Royal FloraHolland zet in op het verder 

professionaliseren van zijn financiële 

diensten en breidt deze uit, met name 

gericht op internationale groei. Speer-

punten zijn hierbij het verder verbeteren 

van betalingsgaranties aan kwekers, de 

afwikkeling van internationale trans- 

acties en termijntransacties en de 

robuustheid van financiële systemen.
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De samenwerking met onze IT-partners 

verliep in 2018 goed. De uiteindelijke 

doelstelling is zowel de dienstverlening aan 

leden en klanten verder te verbeteren als de 

totale kosten te reduceren door onder meer 

gebruik te maken van standaardoplossingen 

en optimale inzet van de mogelijkheden die 

Cloud computing en gebruik van big data 

bieden. In dit proces werden medewerkers 

van FloraHolland overgenomen door de 

IT-dienstverleners. Hiermee werden IT-conti-

nuïteit en -systeemkennis geborgd. Tevens 

werden hierdoor kosten verlaagd. Dit past in 

het streven naar verdere efficiëntie. In totaal 

werden in 2018 35% (108) businessapplica-

ties gerationaliseerd.

Een belangrijke mijlpaal was het overzetten 

van bedrijfsapplicaties naar de AWS Cloud 

(Amazon Web Services) die in 2019 verder  

zal worden voltooid. Het overzetten van ons 

SAP-systeem naar de cloud was ook een 

kritisch moment. SAP is het centrale systeem 

dat we gebruiken voor de financiële afhande-

ling van onder andere onze facturen en ons 

creditmanagement. Daarom werd deze 

overgang zeer zorgvuldig voorbereid.  

In oktober vond in gecontroleerde proces-

stappen de overdracht van alle verbindingen 

en interfaces plaats. Het resultaat is dat alle 

processen bijdragen aan een betrouwbare 

infrastructuur, verbeterde beveiliging  

en processen sneller kunnen worden 

afgehandeld.

Resultaten klanttevredenheid

In 2018 is de relatie met onze klanten versterkt. Met name kopers zijn een stuk positiever 

over Royal FloraHolland dan vorig jaar. Uit recent klanttevredenheidsonderzoek blijkt  

dat:

•  De tevredenheid over de dienstverlening en het vertrouwen in Royal FloraHolland onder 

leden licht zijn gestegen van 50 in 2017 naar 55 in 2018 (gemeten in TRI*M-score1).  

KPI was 53.  

• De tevredenheid over de dienstverlening en het vertrouwen in Royal FloraHolland onder 

klanten sterk zijn gestegen van 26 in 2017 naar 50 in 2018 (gemeten in TRI*M-score1).  

KPI was 31. 

Met deze scores zijn de KPI’s gehaald.

 Leden 55 

2017 50  ↑5

 Klanten 50 

2017 26  ↑24

1  Met de TRI*M-score wordt de sterkte van de klantrelatie gemeten. Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 |     13 
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Aanvoerders
(kwekers)

2.465
Klanten

35 
Klokken
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OUTPUT
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Reputatie-
verbetering 
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UN Sustainable
Development 
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Omzet
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FloraHolland
(€ miljoen)

368
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Royal FloraHolland
(€ miljoen)

12,1
Verhandelde 
producten
(miljard stuks)

Beheersing van 
strategische 
risico’s 

Beheersing 
van wet- en 
regelgeving-
risico’s 

Beheersing van 
operationele 
risico’s 

Beheersing 
     van financiële
         risico’s  

Het creëren van economische en maatschappelijke waarde
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Royal FloraHolland is de internationale 

marktplaats voor de sierteeltsector.  

In ons waardecreatiemodel laten we 

zien hoe Royal FloraHolland vanuit zijn 

bedrijfsprocessen en zijn positie in de 

sector economische en maatschappe-

lijke waarde creëert. 

Waardecreatie op de lange termijn staat 

centraal in de Corporate Governance Code. 

Het waardecreatiemodel is gebaseerd op 

uitgangspunten voor waardecreatie van de 

IIRC (International Integrated Reporting 

Council). 

Onze resources maken het mogelijk om de 

kracht van onze internationale marktplaats 

maximaal tot zijn recht te laten komen. 

Centraal staat onze toegevoegde waarde: 

Verbeteren Dagelijkse Dienstverlening, 

Floriday en Integrale Logistieke Besturing 

(zie pagina 9 tot en met pagina 12 in dit 

verslag). Belangrijk hierbij is ons beleid  

op het gebied van risicomanagement en 

risicobeheersing (zie pagina 56 tot en met 

pagina 60). 

Waarde voegen we toe als output (zowel in 

de vorm van de omvang van de Nederlandse 

sierteeltsector als in de vorm van onze omzet 

en opbrengsten, zie pagina 20). 

Zie ook outcome (onze bijdrage aan duur-

zaamheid, pagina 25 tot en met pagina 48). 

Dat laatste is onze maatschappelijke 

toegevoegde waarde: naast het toevoegen 

van waarde voor de klant, dragen we bij aan 

verdere verduurzaming van de sierteelt- 

sector, reputatieverbetering van de sector  

en aan de Sustainable Development Goals 

(SDG’s) van de Verenigde Naties. 
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Parttime
Totaal  
aantal fte‘s 

2.095 
(2017: 2.097)
↓0,1%

In dienst
fte‘s 

214 
(2017: 70)

Ziekteverzuim

5,5% 
(2017: 6,1%)

Uit dienst 
fte‘s

216 
(2017: 330)

Opleidings- 
investering 

€ 1.890.854 
(2017: € 2.470.793)

Verschillende 
nationaliteiten

44 
2017: 38

Totaal aantal  
medewerkers 

2.636 
(2017: 2.795)
↓5,7%

Man-vrouw-
verhouding 

1.939
(73,5%)

697
(26,5%)

Gemiddelde  
leeftijd 

49,8 
(2017: 49,3)

44% 56%

Fulltime
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Human Resources ondersteunt mede-

werkers om succesvol te zijn. Engage-

ment – bevlogenheid en betrokkenheid 

van medewerkers bij ons bedrijf –  

staat hierbij centraal. We besteden  

veel aandacht aan strategie-alignment 

(de strategie kennen en omarmen) en 

cultuurontwikkeling (een cultuur die  

de strategie ondersteunt en waarin 

mensen zich thuis voelen). Leiderschap 

en persoonlijke ontwikkeling zijn hierbij 

belangrijke focuspunten.

Engagement neemt toe
Engagement is een belangrijke voorwaarde 

voor het realiseren van onze strategie. 

Betrokken medewerkers verbinden zich met 

onze visie en ambitie en kunnen zich vinden 

in de gekozen koers. Een heldere en duidelij-

ke strategie zorgt ervoor dat iedereen weet 

waar we als Royal FloraHolland naartoe 

gaan. Bevlogen medewerkers zijn gedreven 

en verstaan hun vak. Het zijn medewerkers 

die bereid zijn om binnen hun vak te groeien, 

zich persoonlijk te ontwikkelen en die hun 

kennis en expertise inzetten voor verdere 

verbetering van onze dienstverlening.  

Elk kwartaal organiseren we bijeenkomsten 

waarin we medewerkers informeren over de 

voortgang en met hen in gesprek gaan over 

belangrijke onderwerpen. Deze bijeenkom-

sten werden in 2018 goed bezocht en goed 

gewaardeerd. 82% van onze medewerkers 

beoordeelde de bijeenkomst in oktober 

bijvoorbeeld als goed of uitstekend. 

In onze engagementaanpak besteden  

we veel aandacht aan de rol van leiding-

gevenden. Adviseurs uit het HR-team stellen 

samen met hen plannen op voor het 

vergroten van betrokkenheid en bevlogen-

heid binnen hun afdeling. Er zijn vaste 

momenten die bijdragen aan engagement. 

De medewerkersbijeenkomsten, maar ook de 

Keek op de Week-bijeenkomsten zijn hiervan 

goede voorbeelden. Daarin delen leiding-

gevenden successen met hun team, zowel  

op organisatie- als op teamniveau. 

We boeken resultaat. Uit het jaarlijkse 

medewerkersonderzoek blijkt dat de 

engagementscore met 2,4% is toegenomen 

tot 76% (2017: 74,2%). Onze medewerkers 

werken gemiddeld met meer energie en 

plezier en zij zijn trotser op hun bedrijf. Ook 

spreken ze positiever over Royal FloraHolland 

en kunnen meer medewerkers hun werk 

goed aan. Tevens weten leiding gevenden 

medewerkers beter te inspireren en te 

enthousiasmeren en voelen mede werkers 

zich bovendien beter gewaardeerd en 

gehoord. 

Leidinggevenden bieden we speciale 

aandacht. Het gaat dan niet alleen om hoger 

management, maar ook om teammanagers. 

Zij spelen immers een belangrijke rol in het 

vergroten van het engagement van mede-

werkers. Om hen goed te informeren en te 

betrekken bij het bedrijf, organiseerden we 

focusgroepbijeenkomsten. Deze werden dit 

jaar goed gewaardeerd met een gemiddeld 

cijfer van 7,3 op een schaal van 10. 

Aandacht voor cultuur  
van de organisatie
Royal FloraHolland kent een lange historie 

als het gaat om een ‘warme’, collectieve en 

betrokken familiecultuur met krachtige 

elementen als zorg voor elkaar, loyaliteit en 

passie voor de sector. Daar zijn we zuinig op, 

want deze cultuur heeft ons veel gebracht. 

De cultuur wordt gedragen door onze 

kernwaarden STAP. STAP staat voor altijd  

een Stap verder, als Teamspeler met Ambitie 

en met Passie. Om onze ambities voor de 

toekomst te realiseren, willen we deze cultuur 

verder ontwikkelen. Eind 2018 hebben we 

daarom een aantal onderzoeken uitgevoerd 

die als basis dienen voor een cultuur- en 

leiderschapsprogramma in 2019. 

HR-beleid
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Leren en ontwikkelen
Royal FloraHolland heeft continu aandacht 

voor persoonlijke ontwikkeling en groei. We 

stimuleren iedereen binnen de organisatie 

om bewust bezig te zijn met zijn of haar 

ontwikkeling en loopbaankansen. Dat kan  

via onze Royal FloraHolland Academy, 

Samen Verbeteren en door het Toekomst-

plein. Het aantal medewerkers dat zich 

inschrijft voor certificeringen, cursussen en 

trainingen stijgt ieder jaar. Zo willen wij hen 

duurzaam inzetbaar maken en houden.  

De investeringen in opleidingen bedroegen 

in 2018 € 1.890.854 (2017: € 2.470.793, een 

afname van ruim 23,5%). In 2018 volgden 

1.930 medewerkers (2017: 1.200 medewer-

kers) een externe training en meer dan 2.000 

volgden een interne training. In 2018 zijn 71 

medewerkers gestart met een mbo-opleiding 

en 33 medewerkers met een hbo-opleiding.

Vitaliteit
Royal FloraHolland hecht belang aan 

gezonde en fitte medewerkers die met plezier 

hun werk doen. Onze vitaliteitsaanpak richt 

zich zowel op medewerkers als leidinggeven-

den. De medewerker is verantwoordelijk  

voor zijn of haar vitaliteit, inzetbaarheid en 

ontwikkeling. De leidinggevende ondersteunt 

daarbij. Door deze aanpak nam het ziekte-

verzuim af tot 5,5% (2017: 6,1%).

Nieuwe cao 
In 2018 is er intensief onderhandeld over een 

nieuwe cao. Het uitgangspunt van Royal 

FloraHolland was daarbij dat de cao-afspra-

ken bijdragen aan een duurzame toekomst 

en werkgelegenheid. We zijn hierbij bereid  

te investeren in de organisatie én in onze 

mensen. Want wij beseffen goed dat onze 

mensen de sleutel zijn tot succes. Eind 2018 

kwamen we met de vakbonden tot een 

onderhandelingsresultaat voor een cao van 

drie jaar (van 1 juli 2018 tot 1 juli 2021). De 

afspraken bevatten onder meer een salaris-

verhoging van 7,5% en afspraken over een 

goede overgang naar een betere pensioen-

regeling. Eind januari 2019 resulteerde dit in 

een akkoord na een stemming onder leden.

Uitzendkrachten in vaste dienst
Met het oog op verbetering van de logistieke 

dienstverlening en het bieden van perspec-

tief voor uitzendkrachten werden ruim  

183 uitzendkrachten in vaste dienst ge- 

nomen. Ondanks de gespannen arbeids-

markt is hiervoor voldoende interesse.

Digitalisering van HR-processen
Begin 2018 is ‘Mijn HR-portaal’ van Royal 

FloraHolland met succes geïmplementeerd. 

Sinds januari 2018 zijn loonstroken digitaal 

beschikbaar. Voor 2019 staat verdere 

digitalisering van HR-systemen gepland. 

Royal FloraHolland

Aantal 
medewerkers

2.636 

Opleidings-
investering

1,9 mln. 
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Omzet  
(in € mln.)

2018 4.648
2017 4.686
 ↓0,8%

Resultaat na belasting  
(in € mln.)

2018 0 
2017 2
 ↓100%

Percentage kostendek-
kende provisie (netto in %)

2018 3,4
2017 3,5
 ↓2,9%

Bedrijfsbaten  
(in € mln.)

2018 368
2017 377
 ↓2,4%

Bedrijfslasten  
(in € mln.)

2018 370 
2017 380
 ↓2,6%

Investeringen - netto  
(in € mln.)

2018 81
2017 72
 ↑12,5%

Solvabiliteit  
(in %)

2018 27,2
2017 27,7
 ↓1,8%

Risicodragend  
vermogen (in %)

2018 55,7
2017 55,7
 →0,0%

Balanstotaal  
(in € mln.)

2018 795
2017 801
 ↓0,7%

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC JaarrekeningFinanciële 
kengetallen
(dashboard)



Omzet totaal 
(in € mln.)

4.648 

Operationeel 
resultaat EBITDA 
(in € mln.)

86 

Opbrengsten
(in € mln.)

368 

Royal FloraHolland verhandelde  

12,1 miljard producten, een afname  

van 1,5%. De omzet is met 0,8% licht 

gedaald tot ruim € 4,6 miljard (2017:  

€ 4,7 miljard). De daling is met name te 

wijten aan de warme zomer in Neder-

land, waardoor minder bloemen door 

consumenten werden afgenomen. Ook 

speelde koude weersomstandigheden  

in de belangrijkste productiegebieden 

in Afrika een rol. Door het relatief  

koude weer werden er minder  

bloemen geproduceerd.

De opbrengsten namen met 2,4% af tot  

€ 368 miljoen (2017: € 377 miljoen) en het 

operationeel resultaat steeg met 3,6% tot  

€ 86 miljoen (2017: € 83 miljoen). De finan- 

ciële ratio’s zijn en blijven op niveau.

Lagere volumes, gemiddeld hogere 
prijzen
De gerealiseerde omzetdaling naar  

€ 4,6 miljard wordt weerspiegeld door lagere 

volumes (gemiddeld -/- 1,5%) voor bloemen 

en planten. Hier staat tegenover dat de 

gemiddelde stuksprijs naar ruim € 0,38  

steeg (2017: € 0,37). Vooral de stuksprijs  

van tuinplanten steeg met 2,5% tot € 1,25.  

De stuksprijs van snijbloemen (€ 0,24) kwam 

in vergelijking met 2017 op een licht hoger 

niveau uit. De prijs van kamerplanten bleef 

met € 1,71 per stuk nagenoeg gelijk (2017:  

€ 1,70). De totale omzet van snijbloemen die 

in 2018 via onze marktplaats verkocht zijn, 

komt uit op € 2,6 miljard, een afname van 

2,9% ten opzichte van vorig jaar. Het volume 

van snijbloemen daalde met 5,0%.  

De productgroep kamerplanten kende een 

omzettoename van 1,5% tot € 1,7 miljard. 

Deze is toe te schrijven aan de hogere ge- 

middelde prijs. Het aantal aangevoerde  

stuks was gelijk aan vorig jaar. De omzet van 

tuinplanten steeg ten opzichte van 2017 met 

3,8% naar € 418 miljoen. Het volume liet met 

1,0% een lichte stijging zien.

Trend van klok naar directe verkoop 
zet zich voort
In 2018 was net als in de vorige jaren een 

verdere verschuiving te zien van verkoop via 

de klok naar directe verkoop tussen kweker 

en klant. Deze verschuiving bedroeg 1,4% en 

was daarmee minder omvangrijk dan het 

jaar ervoor. De klok nam in 2018 42,3% (2017: 

43,7%) van de totale omzet voor zijn rekening 

en via de directe stromen werd 57,7% (2017: 

56,3%) afgezet. Bij directe verkoop zien we 

een totale toename van 2,1%, waarvan 1,4% 

bij snijbloemen, 1,9% bij kamerplanten en 

6,4% bij tuinplanten. De directe stromen 

blijven naar verwachting groeien. Royal 

FloraHolland speelt hier met zijn digitale 

strategie op in.

Fors lagere operationele kosten 
De totale operationele kosten zijn in 2018  

met 4,1% gedaald tot € 282 miljoen (2017: 

€ 294 miljoen). Voormalige deelneming  

Q7 Aircargo Broker Fzco. is halverwege 2018 

verkocht. In 2017 is deze deelneming voor het 

gehele jaar opgenomen in de consolidatie. 

Effect is per saldo ruim € 7,0 miljoen lagere 

kosten. Daarnaast is er sprake van lagere 

loonkosten als gevolg van een gemid deld 

lagere bezetting. De kosten voor outsourcing 

namen toe, vooral in de IT-sfeer. Ook namen 

de algemene kosten fractioneel toe. 

Operationeel resultaat neemt toe
Met € 5 miljoen komt het operationeel 

resultaat voor bijzondere baten en lasten  

€ 4 miljoen hoger uit in vergelijking met vorig 

jaar. De EBITDA was € 3 miljoen hoger dan 

voorgaand jaar. De afschrijvingen waren  

€ 1 miljoen lager in vergelijking met vorig jaar.

Eenmalige overige baten en lasten 
toegenomen
Met € 5 miljoen komen de kosten voor 

restructuring lager uit in vergelijking met 

vorig jaar. De eenmalige kosten als gevolg 

van herziening van het beleid betreffende 
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Winst-en-verliesrekening conform 
jaarrekening  
(in € mln.) 

2018 2017

Productomzet 4.648 4.687

Bedrijfsbaten 368 377

Loonkosten 176 182

Algemene kosten 113 116

Rente en afschrijving 81 82

Bedrijfslasten 370 380

Resultaat voor belasting –2 –3

Deelnemingen 2 5

Vennootschapsbelasting 0 0

Resultaat na vennootschapsbelasting 0 2

immateriële vaste activa bedragen  

€ 7 miljoen en zijn met name het gevolg  

van aanscherping van het beleid en hebben 

een eenmalig karakter. Eenmalig zijn 

renteswaps afgewikkeld die niet meer 

gerelateerd konden worden aan de huidige 

bancaire financiering.

Kasstroom uit operationele activiteiten 
afgenomen
De kasstroom uit operationele activiteiten  

is afgenomen naar € 58,1 miljoen (2017: 

€ 97,0 miljoen) als gevolg van de verslechte-

ring van het werkkapitaal. In 2018 bedroeg 

de uitgaande kasstroom voor investeringen 

€ -55,9 miljoen euro (2017: € -60,1 miljoen), 

voornamelijk door investeringen in  

(im)materiële vaste activa. De kasstroom  

uit financieringsactiviteiten is uitgekomen  

op € -22,1 miljoen (2017: € -117,0 miljoen).  

De afname is het gevolg van de herfinan- 

ciering van bancaire leningen van Royal 

FloraHolland, waarbij langlopende leningen 

zijn afgelost. 

Ratio’s op niveau
Ledenfinanciering is en blijft hét fundament 

van de coöperatie. Mede daarom zijn heldere 

uitgangspunten voor de financiële ratio’s 

gewenst. Het streven is dat het solvabiliteits- 

niveau op minimaal 30% uitkomt. 

Voor het risicodragend vermogen geldt een 

gewenste bandbreedte tussen 45 en 55%.  

De liquiditeit moet zo zijn dat de verhouding 

bankfinanciering/kasstroom EBITDA op 

niveau blijft en onder de waarde van 3 

uitkomt. Dit verhoudingsgetal geeft aan in 

welke snelheid de bancaire financiering kan 

worden terugbetaald uit de vrije kasstroom. 

Voor deze ratio’s gold eind 2018 het volgende: 

• Solvabiliteit: 27,2%. 

• Risicodragend vermogen: 55,7%. 

• Liquiditeit: 0,8.

Het risicodragend vermogen komt iets hoger 

uit dan de maximale bandbreedte van 55%. 

De overige ratio’s komen binnen de band-

breedte uit. Per saldo zijn de ratio’s op niveau.
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Toelichting exploitatieresultaat en overige baten en lasten
(in € mln.) 

2018 2017

Productomzet 4.648 4.687

Bedrijfsopbrengsten 368 377

Totaal operationele kosten -282 -294

Operationeel resultaat (EBITDA) 86 83

Afschrijvingen -71 -72

Operationeel resultaat na afschrijvingen (EBIT) 15 11

Rente -10 -10

Operationeel resultaat voor overige baten en lasten 5 1

Restructuring -5 -7

Herziening beleid immateriële vaste activa  -7 0

Afwikkeling renteswaps -3 0

Resultaat deelnemingen 2 5

Resultaat voor verkopen onroerend goed -8 -1

Verkopen onroerend goed 8 3

Resultaat voor belasting 0 2

Venootschapsbelasting 0 0

Resultaat na belasting 0 2
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Status deelnemingen en vastgoed- 
posities
In 2018 zijn zowel belangen verworven  

als deelnemingen/belangen afgestoten.  

FH Vastgoed Holding heeft het volledige 

belang verkregen in mts De Pyramide. 

Daarnaast is het meerderheidsbelang (80%) 

in Q7 Aircargo Broker Fzco. halverwege 2018 

verkocht.

Belastingen
De afdeling Finance is verantwoordelijk voor 

de belastingpositie van Royal FloraHolland. 

Royal FloraHolland maakt gebruik van 

key-controls voor de juistheid en volledigheid 

van omzet-, loon- en vennootschapsbelas-

ting. Royal FloraHolland heeft een convenant 

(horizontaal toezicht) getekend met de 

Belastingdienst. Doel van het convenant  

is een effectieve en efficiënte werkwijze te 

realiseren tussen beide partijen op basis  

van transparantie.

Balanstotaal en investeringen 
Het balanstotaal neemt met € 6 miljoen af tot 

€ 795 miljoen. Deze afname wordt met name 

veroorzaakt door afname van liquide 

middelen. Het verschil tussen investerings-

niveau en afschrijvingen heeft slechts zeer 

beperkt invloed op het balanstotaal. 

Investeringen (in gebruik genomen) 
(in € mln.) 

2018 2017

Immateriële vaste activa

Goodwill 0,0 7,9

Software 16,2 15,3

Consolidatie FloraXchange B.V. 0,0 5,8

16,2 28,9

Materiële vaste activa

Terreinen en terreinvoorzieningen 3,7 4,1

Gebouwen 36,2 25,4

Installaties 5,3 3,7

Emballage en logistieke middelen 20,4 8,3

Andere vaste bedrijfsmiddelen 3,9 4,0

Terreinen en panden voor vrije verkoop 1,8 7,0

Mutatie bedrijfsmiddelen in uitvoering –4,6 –2,6

66,7 49,8

Totaal investeringen 81,9 78,7

Desinvesteringen -1,7 –7,0

Netto-investeringen 80,2 71,7
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In 2019 wordt een hoger investeringsniveau 

verwacht, met name door verdere inves- 

teringen in upgraden van vastgoed, verdere 

digitalisering van Floriday en investeringen 

in de logistieke processen. 

Outlook 
Royal FloraHolland is en blijft de grootste 

internationale bloemen- en plantenmarkt-

plaats ter wereld. Om de kracht van de 

marktplaats en dagelijke dienstverlening op 

orde te houden zullen in het komende jaar de 

nodige investeringen worden gedaan. In 2019 

zullen de volgende stappen worden gezet in 

de digitalisering van Royal FloraHolland.  

Dit is een randvoorwaarde voor verdere groei. 

Tevens wordt fors ingezet op het behalen van 

milestones voor Integrale Logistieke Bestu-

ring. De ontwikkelingen rondom de Brexit 

worden nauwlettend gevolgd. Als gevolg van 

de onzekerheid rondom de Brexit is de impact 

voor Royal FloraHolland nog onduidelijk.

Het operationele resultaat, maar ook de 

resultaten uit deelnemingen en grond- 

verkopen, geven voldoende financiële 

slagkracht voor verdere invulling van onze 

strategie. De financiële ratio’s zijn en blijven 

op niveau. Verdere focus helpt de operatio-

nele kosten goed in de hand te houden.  

Dit alles geeft Royal FloraHolland een  

solide financiële basis voor de toekomst.
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Energie- en waterverbruik Duurzame productie

Transportverpakkingen

Reststromen (kg)

Veiligheid

Royal FloraHolland

  Elektriciteits verbruik    

(MWh)

119.113

Gasverbruik (m3)

11.016.250

                Waterverbruik (m3)

381.169

CO2
CO

2
-uitstoot 

verbruikte 
energie (ton)

 
74.181*

↓ 1,6%  
2017   121.078

↑ 4,8% 
2017   10.515.906

↑ 6%  
2017   359.620

↑ 1% 
2017   73.457

  

90%
Eenmalige trays bestaan voor  
90% uit gerecycled materiaal

2017: 90%

  Totaal

30.623.835

↓ 19% ↓ 23%
Aantal medewerkers of 
ingeleende krachten die een 
bedrijfsongeval met minimaal 
één dag verzuim hebben 
gekregen  

59 medewerkers 
2017: 77

 
2017   39.081.967

↓ 22%

IF (Incident Frequentie) 
en bijbehorend aantal 
ongevallen

IF-rate 2018: 17,6
2017: 21,8

Via Royal FloraHolland  
verhandelde FSI-gecerti- 
ficeerde producten (als  
percentage van het aantal 
verhandelde stuks en als  
percentage van de omzet)

FSI-ambitie: 90% 
Bloemen en planten duurzaam  
geproduceerd en verhandeld in 2020

 
Totaal 
Stuks 42% FSI

Omzet 48% FSI

 
Bloemen 
Stuks 40% FSI  2017 33%

Omzet* 33% FSI

 
Planten 
Stuks 63% FSI  2017 53%

Omzet* 67% FSI

Bron: Royal FloraHolland/Floricode.
* Vergelijking met 2017 is niet mogelijk.

*  Betreft CO
2
-uitstoot gerelateerd  

aan verbruik van Royal FloraHolland, 
zoals vermeld op pagina 41.
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Duurzame 
ontwikkeling: 
van 
duurzaam 
doen naar 
duurzaam 
zijn

De duurzaamheidsmissie van Royal  

FloraHolland is een toekomstbestendige 

sierteeltsector waarin bloemen en planten 

met respect voor mens en milieu worden 

geteeld en verhandeld. Samen met zijn 

leden, klanten en ketenpartners realiseert 

Royal FloraHolland zo een duurzame 

aanvoer afgestemd op de markt.

Verduurzamen biedt kansen. De vraag  

naar duurzame producten vanuit de markt 

ontwikkelt zich progressief en kopers willen 

op basis van duurzaamheidscriteria 

producten kunnen inkopen. Kwekers 

onderscheiden zich door in te spelen op  

deze marktvraag. 

Duurzame Kracht van de Marktplaats
Certificering ontwikkelt zich tot een middel 

voor kwekers om tot de ‘preferred suppliers’ 

van de grote exporteurs en hun retailklanten 

te behoren. Om een leidend aanbodplatform 

voor kopers te zijn, zal de marktplaats 

duurzame producten willen aanbieden en 

vooroplopen in het tonen van transparante 

en betrouwbare productaanvoerinformatie.

Rol Royal FloraHolland: facilitator  
en aanbrengen van structuur 
Royal FloraHolland is als bedrijf primair 

verantwoordelijk voor verduurzaming van 

zijn eigen bedrijfsvoering en processen. In de 

sierteeltketen heeft Royal FloraHolland veelal 

een faciliterende rol.

 

Bij de transitie van duurzaam doen naar 

duurzaam zijn gaat het om nauwe consulta-

tie van en samenwerking tussen het bedrijf, 

de coöperatie en de stakeholders in de 

sierteeltsector. De Ledenraad wordt gevraagd 

strategisch mee te denken en de FPC’s 

(FloraHolland Product Commissies) wordt 

gevraagd mee te denken over haalbaarheid 

en de praktische implementatie. 

Sustainable Development Goals 
(SDG’s): de wereldwijde agenda voor 
duurzaamheid 2030
Royal FloraHolland concretiseerde in 2018 

zijn bijdrage aan de SDG’s. Voor zowel het 

bedrijf als de sector zijn de volgende SDG’s 

primair relevant.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

De sector werkt aan een klimaatneutrale 

glastuinbouw in 2040. De gebruikte warmte 

is dan duurzaam of CO
2
-neutraal geprodu-

ceerd. 

Het bedrijf Royal FloraHolland werkt aan een 

CO
2
-neutraal energiegebruik in 2025. 

Daarvoor is een nieuw stroomcontract 

afgesloten voor 2020, worden grootschalige 
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zonnepaneelinstallaties op de daken van 

Royal FloraHolland-locaties geplaatst (Eelde, 

Rijnsburg en Aalsmeer) en worden de 

mogelijkheden voor aansluiting op warmte-

netten, waaronder aardwarmte (geothermie) 

in Aalsmeer en Naaldwijk onderzocht.

SDG 8: Waardig werk en economische 

groei

Royal FloraHolland voert als bedrijf een 

actief beleid gericht op de duurzame inzet 

van mensen en biedt uitgebreide ontwikke-

lings- en loopbaankansen. In de sector wordt 

binnen het Floriculture Sustainability 

Initiative (FSI) en het nog te sluiten iMVO- 

convenant (internationaal Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen) gewerkt aan 

complexe onderwerpen, zoals ‘leefbaar loon’. 

Hierdoor kunnen ook werkers op kwekerijen 

in Afrika op een goede manier in hun 

levensonderhoud voorzien.

SDG 12: Verantwoorde consumptie  

en productie 

Royal FloraHolland heeft zich gecommitteerd 

aan de ambitie van het Floriculture Sustaina- 

bility Initiative dat in de sector met alle leden 

samen streeft naar 90% duurzame bloemen en 

planten geproduceerd en verhandeld in 2020.

Royal FloraHolland als bedrijf streeft naar 

transparante en betrouwbare informatie 

over duurzaamheid, kwaliteit en certificaten 

op Floriday en in de diverse verkoopplat-

forms, waaronder de klok. 

SDG 13: Klimaatactie

Bloemen en planten zijn meer dan alleen 

maar mooi. De Groene Agenda, in samen-

werking met de Universiteit van Wageningen, 

heeft bewijs verzameld over de positieve 

impact van groen in de leefomgeving (zorg, 

wonen, leren en werken). De resultaten 

worden in de sector gebruikt door leden, 

telersverenigingen en klanten. Tevens werkt 

Royal Flora Holland samen met GroentenFruit 

Huis aan een uniforme, ketengeaccepteerde 

standaard voor milieufootprintberekeningen 

van tuinbouwproducten. 

SDG 17: Partnerschap om  

doelstellingen te bereiken

Royal FloraHolland draagt in de sector bij 

aan initiatieven, zoals het iMVO-convenant 

(internationaal Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen). Belangrijkste doelstel-

ling van het convenant is dat de onderteke-

naars gezamenlijk de grootste internationale 

ketens in kaart brengen, waarna een 

inventarisatie van mogelijke risico’s voor 

mens en milieu wordt gemaakt. Daarna 

kunnen deze risico’s worden beperkt.

 

Voor Royal FloraHolland zijn de volgende SDG’s 

relevant: 

Het verzekeren van toegang tot 

betaal bare, betrouwbare, duurzame 

en moderne energie voor iedereen

 Bevorderen van inclusieve en 

duurzame economische groei, 

werkgelegenheid en waardig werk 

voor iedereen

Verantwoord gebruik van hulp- 

bronnen, zorgen voor duurzame 

consumptie- en productiepatronen

Het nemen van dringende maat- 

regelen om klimaatverandering en 

de gevolgen ervan te bestrijden

Versterking van implementatie- 

middelen en het revitaliseren van 

wereldwijd partnerschap voor 

duurzame ontwikkeling

SDG 6 en 11
In het eerste kwartaal 

van 2019 heeft Royal 

FloraHolland in het 

kader van een verdere 

strategische focus de 

SDG’s herijkt en zijn 

SDG 6 (Schoon water 

en sanitair) en SDG 11 

(Duurzame steden en 

gemeenschappen)  

aan de voor Royal 

FloraHolland relevante 

SDG’s toegevoegd.
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Directe stroom

Klokstroom (via Royal FloraHolland)

Kwekers

Royal FloraHolland

Groothandel

Retail/E-tailConsument

Keten Royal 
FloraHolland

Ketentransparantie
Royal FloraHolland opereert in een keten. 

Hierbij staan het primaire proces, de leden 

en onze klanten centraal. Ketenpartners  

zijn met name kwekers en kopers, samen 

verantwoordelijk voor de kwaliteit en 

duurzaamheid van het product in de keten, 

zie hiervoor de illustratie hiernaast.
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Dilemma
Een randvoorwaarde voor de duurzaam-

heidstransitie in de sector is dat bloemen 

en planten conform wet- en regelgeving 

worden geproduceerd en verhandeld. Niet 

voldoen aan wettelijke eisen levert een 

risico op voor de integriteit van de sector 

en de reputatie van onze producten en 

daarmee voor de kwekers, hun product-

groepen, maar ook voor de coöperatie en 

de marktplaats.

De afgelopen jaren zijn sierteeltproducten 

regelmatig negatief in het nieuws 

geweest. Dat betrof dan vaak gebruik van:

• In Europa verboden middelen.

• In Europa toegelaten middelen, maar in 

Nederland niet toegelaten middelen 

voor het betreffende gewas.

• In Europa en ook in Nederland toe- 

gelaten middelen voor het gewas, maar 

met een schadelijk effect op de bio- 

diversiteit, met name voor bijen  

(de zogenaamde neonicotinoïden). 

In relatie tot de eerste twee genoemde 

middelen bespreekt Royal FloraHolland 

een aantal uitgangspunten en dilemma’s 

met voorrang met zijn leden. Het beschik-

bare middelenpakket krimpt en er is voor 

een aantal plantenziektes soms nog geen 

natuurlijke oplossing beschikbaar. De 

omschakeling naar ‘groen’ kost bovendien 

tijd en geld. Soms is de kennis ook niet 

beschikbaar of niet in voldoende mate 

toegankelijk. Kwekers die wel kunnen 

voldoen aan de eisen willen striktere 

controle, omdat zij hun productgroep en 

de sector niet willen laten lijden onder 

kwekers die nog niet kunnen voldoen  

aan de eisen. 

Actie op het dilemma

Royal FloraHolland stelt een aanpak 

gewasbeschermingsmiddelen voor die 

vanuit de coöperatie en de sector wordt 

ondersteund en uitgevoerd langs twee 

lijnen: 

1 Samenwerken met sectorpartners

Royal FloraHolland wil met overheid en 

sectorpartners werken aan het aanpak-

ken van een aantal knelpunten in het 

huidige gewasbeschermingsmiddelen- 

toelatingsbeleid. Royal FloraHolland wil 
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daarom nauw samenwerken met sector-

partners aan:

• Het opzetten van een monitorings-

programma middelengebruik om 

periodieke en representatieve op risico 

gebaseerde ‘sectorfoto’s’ (status-

overzichten) te maken en de voortgang 

te rapporteren.

• Het beschikbaar maken van kennis  

of het ontsluiten van de toegang tot 

experts die kwekers kunnen helpen 

knelpunten met gewasbescherming  

in de teelt op te lossen. 

• Samenwerken met sectorpartners en 

experts om tot een ‘gedragen’ oplos-

sing voor knelpunten te komen.

• Samen inzetten op beleidsbeïnvloeding 

voor een efficiënter en effectiever 

toelatingsbeleid. 

2 Afspraken met leden

Belangrijk onderdeel is het voeren van 

een transparante en betrouwbare 

gewasbeschermingsmiddelenregistratie. 

Het juiste gebruik van middelen is 

essentieel om de reputatie van onze 

producten, de kwekers, onze marktplaats 

en de sector als geheel te behouden. Veel 

kwekers zijn nog niet milieugecertificeerd 

en voeren daarmee ook (nog) geen 

gedegen, marktconforme middelenregis-

tratie. Deze kwekers willen we stimuleren 

dit wel te gaan doen en daarom staat het 

onderwerp sinds medio 2018 op de 

agenda van de pilot Ledenraad. 

Resultaat
Kwaliteit, duurzaamheid en onderschei-

dend vermogen worden steeds belang- 

rijker op onze (digitale) marktplaats. Het 

gaat hier om het creëren van vertrouwen 

door te laten zien hoe er wordt geprodu-

ceerd en verhandeld. Kopers moeten erop 

kunnen vertrouwen dat de aangeboden 

informatie klopt. Certificering draagt 

hieraan bij en vergroot de transparantie. 

Door afspraken te maken in en buiten de 

sector, alsmede met kwekers binnen de 

coöperatie, kunnen alle actoren op de 

(digitale) marktplaats een keuze maken 

voor een certificaat dat past bij hun 

afzetkanaal en commerciële kansen.
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Mate van invloed op 
duurzaamheidsbeleid 
Royal FloraHolland

Veel invloed
 
Gemiddelde invloed

 
  Relatief weinig invloed

Keten

Aanvoerders, leden

Aanvoerders, niet-leden

Klanten (handelaren)

Retail

Royal FloraHolland

Directie & medewerkers

Sector

Ngo’s

Overheden

Brancheverenigingen

Kennisinstellingen

Certificeringsorganisaties

Legenda

 R
o

ya
l F

lo
ra

H
ol

la
nd

       K
eten

   Sector

Aanvoerders
leden

Aanvoerders
niet-leden

Klanten
(handelaren)

Retail

Stakeholderdialoog via Platform Duurzame Sierteelt

Het Platform Duurzame Sierteelt is opgezet door Royal FloraHolland, 

LTO Glaskracht en de Vereniging van Groothandelaren in Bloem-

kwekerijproducten (VGB) en draagt bij aan de verdere verduur- 

zaming van de sierteeltsector. Samen met kennis- en overheids- 

instellingen, certificerings- en maatschappelijke organisaties worden 

door de keten heen oplossingen ontwikkeld voor actuele vraag- 

stukken als verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 

vergroening van energie, gebruik van transport- en verpakkings- 

materiaal en sociale omstandigheden in de teelt. In de vorm van 

publiek-private samenwerking (PPS) wordt ook een milieu-impact- 

indicator voor gewasbescherming ontwikkeld. 

Stakeholder- 
dialoog

Stakeholderdialoog

Een actieve stakeholderdialoog is een 

belangrijke maatregel om kansen te 

benutten en om risico’s in de uitvoering van 

het duurzaamheidsbeleid te mitigeren. 

Hierbij zien we dat stakeholders verwachten 

dat Royal FloraHolland duurzaam onder-

neemt. Enerzijds door binnen de sector 

(keten) de eigen regiefunctie actief op te 

pakken en anderzijds door onze eigen 

processen binnen het bedrijf zo veel mogelijk 

te verduurzamen. De illustratie geeft een 

overzicht van onze belangrijkste stake- 

holders en hun invloed op onze processen  

en duurzaamheidsprioriteiten in de keten.

Overzicht stakeholders en hun invloedssfeer
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Stakeholder Wie? Communicatie middelen 
en -kanalen

Besproken thema’s  
en onderwerpen

Belang voor beleid Royal 
FloraHolland

Leden Alle leden •  Ledenraad (pilot) en Algemene 
Ledenvergadering

• Adviesraden en FPC’s
• Ledentevredenheidsonderzoek
• Accountgesprekken

• Ledenraad
• Digitalisering
• Floriday
• Integrale Logistieke Besturing
• Verbetering Dagelijkse Dienst- 

verlening
• Transport- en productverpakkingen
• Certificering
• Hortifootprint
• Gewasbescherming
• Vroegveilen
• De Groene Agenda
• Verbindende rol in de keten
• Transport
• Logistiek
• Beeldveilen
• Tariefstructuren
• Versterken klok

• Duurzaam ketenbeheer
• Kwekersdiensten
• Verbetering dienstverlening
• Transparantie
• Financiële stabiliteit
• Commercie
• Digitalisering dienstverlening

Medewerkers • Alle medewerkers
• Vertegenwoordigende 

organen van medewerkers

• Centrale medewerkersbijeen-
komsten per kwartaal

• Focusgroep
• Overleg ondernemingsraden
• Trainingen
• Intranet

• Splitsing Commercie
• Digitalisering
• Floriday
• Integrale Logistieke Besturing
• Verbetering Dagelijkse Dienst- 

verlening
• Sociaal plan en cao
• Veiligheid
• Duurzame inzetbaarheid medewerkers
• OR-aanvragen
• Scholing en opleiding
• Medewerkerstevredenheid
• Luchtkwaliteit
• Verzuim
• Privacybeleid

• Veiligheid en gezondheid van 
medewerkers waarborgen

• Sociaal plan en cao
• Duurzame inzetbaarheid 

medewerkers
• Medewerkerstevredenheid

In 2018 voerden we een continue dialoog met stakeholders. De Ledenraad is daar het beste voorbeeld van. Er is frequent en regelmatig interactie met alle typen stakeholders, 

oplopend tot meerdere keren per week. De directie van Royal FloraHolland acteert hierbij actief als een van de dialoogpartners. In 2019 zal wederom een gecoördineerde 

dialoog met alle typen stakeholders plaatsvinden. De besproken thema’s en onderwerpen zijn van invloed op de herijking en uitwerking van de strategie.
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Stakeholder Wie? Communicatie middelen 
en -kanalen

Besproken thema’s  
en onderwerpen

Belang voor beleid Royal 
FloraHolland

Klanten • Handel
• Exporteurs

• Accountgesprekken
• Veilen

• Floriday
• Digitalisering
• Versnellers-initiatief
• FSI 2020
• Certificering
• Keteninitiatief Transportverpakking
• Opschalen van duurzaam aanbod
• Logistieke afhandeling
• Transportverpakkingen
• Fijnmazigheid
• Klantdoelstellingen
• Variëteit
• Zichtbaarheid certificaten op de klok
• Kwaliteit van het aanbod

• Duurzaam ketenbeheer
• Duurzaam inkopen
• Klanttevredenheid
• Digitalisering dienstverlening
•  Verbetering dienstverlening

Retail • Retail
• Bloemisten
• Cash and Carry

• Consortia
• Seminars
• Bijeenkomsten

• Gewasbescherming
• Verpakkingen
• Hortifootprint
• Ketenregie
• Logistiek
• Ketenduurzaamheid

• Marktwensen
• Verpakkingsbeleid

Sector • Overheden
• Greenport
• FSI2020
• Platform Duurzame  

Sierteelt
• MPS
• LTO
• Tuinbranche Nederland

• Besturen
• Consortia
• Bijeenkomsten 

• Gewasbescherming
• Logistiek
• Transport
• Energie
• Duurzame transportverpakkingen
• Hortifootprint
• De Groene Agenda
• Certificering
• Transparantie
• iMVO-convenant
• Criminaliteit
• Veiligheid
• Anti-money laundering

• Duurzaam imago sector
• Ketentransparantie
• Duurzaamheid in de keten
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Stakeholder Wie? Communicatie middelen 
en -kanalen

Besproken thema’s  
en onderwerpen

Belang voor beleid Royal 
FloraHolland

Ngo’s • Natuur & Milieu
• HIVOS
• Plastic Soup Foundation
• Fairtrade

• Stakeholderengagement- 
gesprekken

• Gewasbescherming
• Logistiek
• Hortifootprint
• Transport
• Energie
• Duurzame verpakkingen
• Arbeidsomstandigheden
• Certificering

• Transparantie
• Inzicht in duurzaamheids-

beleid
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Materialiteit 
De uitkomsten van de stakeholderdialogen 

uit 2018 hebben er mede toe geleid dat 

Royal FloraHolland een materialiteitsmatrix 

heeft opgesteld. De materiële topics zijn 

bepaald aan de hand van de stakeholder-

dialoog met zowel interne als externe 

partijen. Van long-list tot definitieve keuze. 

De topics zijn in ons beleid opgenomen in  

de vorm van meerjarenactieplannen met  

Key Performance Indicators (KPI’s) en 

kwaliteitsbeschrijvingen. Deze plannen zijn 

door de directie goedgekeurd en besproken 

met de raad van commissarissen.  

Royal FloraHolland communiceert actief  

en transparant.
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Op basis van deze matrix zijn de volgende 

materiële topics voor ons relevant.
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Royal FloraHolland37 Jaarverslag 2017 | Duurzaamheid

Reikwijdte en aanpak

Royal FloraHolland wil een excellente dienstverlener 

zijn en daar horen veiligheid van mens en product 

integraal bij. We zijn als werkgever verantwoordelijk 

voor onze mensen en we willen dat ze na hun werk 

gezond en veilig naar huis gaan. De veiligheidsperfor-

mance is thans nog niet op niveau. Jaarlijks vinden er 

circa tachtig ongevallen plaats. De directie vindt dit 

onacceptabel en daarom wordt ingezet op een 

geïntensiveerde aanpak in een apart veiligheids- 

programma. 

Onderdelen van het programma zijn:

• Per locatie zorgen voor een veilige indeling en 

veilige processen om ongevallen te voorkomen.

• Duidelijke veiligheidsregels voor iedereen die op  

de marktplaats komt.

• Verbeteren veiligheidsleiderschap, leidinggevenden 

kennen en nemen hun verantwoordelijkheid voor de 

veiligheid op hun afdeling en etaleren (voorbeeld)

gedrag.

• Verbeteren veiligheidsgedrag medewerkers door 

gedragsbeïnvloeding en stringente naleving van 

veiligheidsregels.

• Structurele veiligheidscommunicatie.

Preventieve aanpak binnen de eigen bedrijfsvoering 

en actieve monitoring van en sturen op aanpak 

moeten leiden tot verlaging van het aantal incidenten.

  Doel en KPI 

Het doel van het veiligheidsprogramma is structurele 

verbetering van de veiligheid binnen Royal Flora- 

Holland die meetbaar is als een structurele verlaging 

van het aantal ongevallen met verzuim. Het aantal 

ongevallen wordt uitgedrukt in de ongevallenfrequen-

tie-index (IF-rate): bedrijfsongevallen met minimaal 

één dag verzuim gedeeld door het aantal gewerkte 

uren (vast en inhuur) in miljoenen.

Vanaf 2018 is Preventie Frequentie (PF) gemeten voor 

Operations en de afdelingen binnen Operations. De PF 

geeft per afdeling de verhouding weer tussen het 

aantal ongevallen met verzuim enerzijds en het aantal 

preventieve maatregelen dat is genomen om herhaling 

van het ongeval te voorkomen anderzijds.
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Integrale Veiligheidsvisie Royal FloraHolland
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Voortgang

Beleidsmatig: in 2018 is een veiligheidsraamwerk 

vastgesteld dat de basis vormt voor de beleidsvorming 

en veiligheidsverbetering. Hierin is het beleidsgebied 

veiligheid verdeeld naar Health (welzijn), Safety 

(Veiligheid), Security (Beveiliging) en Environment 

(Omgeving).

Resultaten veiligheidsprogramma
De resultaten van het veiligheidsprogramma zijn:

• Doelstellingen, aanpak en uitgangspunten (geen 

compromissen op veiligheid) vastgesteld in het 

managementteam.

• Vrijmaken van ervaren logistieke medewerkers met 

als doel een 100% inzet op veiligheid en preventie.  

Op alle vier locaties is een medewerker beschikbaar, 

hierdoor is capaciteit aanwezig om de veiligheid  

te verbeteren.

• Kwalitatieve analyse van de grootste knelpunten  

in gedrag is gereed. Veiligheidsbeleving is gemeten 

in het medewerkersonderzoek.

• De aanpak van incidenten wijzigt van reactief naar 

preventief doordat steeds meer aandacht wordt 

gegeven aan het wegnemen van de oorzaken van 

gevaarlijke situaties en (bijna-)ongevallen. Geduren-

de 2018 zijn veel oorzaken van ongevallen en bijna 

ongevallen aangepakt. Dit is te zien in de daling van 

de PF voor Operations en ook in een gestage daling 

van de IF-rate van Operations.

PF en IF-rate Operations-afdelingen

Afdelingen Resultaat 2018 Norm

PF Operations 5,4 10

PF Logistiek Aalsmeer 4,5 10

PF Logistiek Naaldwijk 6,2 10

PF Logistiek Rijnsburg 6,3 10

PF Supply Chain & Logistic Means 4,2 10

PF Facilitair Management 11,1 10

IF-rate Operations 17,6 17

Bron: Royal FloraHolland.
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• Het melden van incidenten is veel laagdrempeliger 

geworden door een nieuw systeem waarbij gemeld 

kan worden via een smartphone. 

Brandveiligheid
Op het gebied van brandveiligheid zijn benodigde 

brandscheidingen geplaatst en is hard gewerkt aan 

het verbeteren van de beheersing van de brandveilig-

heidsinstallaties, wat heeft geleid tot het verkrijgen van 

een inspectiecertificaat voor veel installaties. Dit wordt 

afgerond in 2019.

Bedrijfshulpverlening
Op het gebied van bedrijfshulpverlening is in 2018 een 

start gemaakt met het project ‘BHV 2.0’. Het doel van 

dit project is om de bedrijfshulpverleningsorganisatie 

toekomstbestendig te maken en te borgen in onze 

organisatie. Samenwerking met derden is hier een 

groot onderdeel van. In 2019 wordt dit project verder 

uitgewerkt en geïmplementeerd.

Crisismanagement
Op het gebied van Crisismanagement heeft een aan- 

tal crisisteams een opfristraining gehad en staat dit 

onderwerp weer op de agenda van het management-

team. In 2019 zal daadwerkelijk gestart worden met 

professionalisering van crisismanagement binnen 

Royal FloraHolland.

In 2019 wordt een integrale RI&E-aanpak (risico- 

inventarisatie & evaluatie) gemaakt met een koppeling 

tussen huidige risicobeheersing en incidenten. 

Toelichting

-19%-23%

In 2018 hebben 59 medewerkers of ingeleende 

krachten een bedrijfsongeval met minimaal 

één dag verzuim gehad (2017: 77). 

Over 2018 zijn zowel de IF als het bijbehorende 

aantal ongevallen met circa 20% gedaald.

Preventie Frequentie (PF) Operations per periode
Preventie Frequentie (PF) geeft per afdeling de verhouding weer tussen het aantal ongevallen met verzuim 

enerzijds en het aantal preventieve maatregelen dat is genomen om herhaling van het ongeval te voorkomen 

anderzijds.

– – –  Doelstelling is een PF van tien    –  –  –   Trendlijn

IF-rate 2018: 17,6
2017: 21,8

59 medewerkers 
2017: 77
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Reikwijdte en aanpak

Digitalisering, internationalisering, kwaliteit, duur-

zaamheid en betrouwbaarheid van informatie zijn 

belangrijke thema’s op de marktplaats. Op onze 

internationale markplaats komen vraag en aanbod 

samen met als doel optimale prijsvorming tegen de 

laagst mogelijke transactiekosten. Het gaat er hierbij 

om de sierteeltsector toegankelijker, eenvoudiger, 

betrouwbaarder en transparanter te maken. Quality 

Future Proof helpt mee aan de realisatie hiervan 

door het verstrekken en tonen van ketendata, 

aanvoerinformatie, duurzaamheidscertificaten  

en klachten/disputen.  

Doel 

Gebruikers van de marktplaats moeten kunnen 

vertrouwen op de volledigheid en betrouwbaarheid 

van de op de marktplaats verstrekte informatie. 

Daarom focust Quality Future Proof zich op het 

realiseren van meer transparantie en betrouwbare 

informatie op de marktplaats. Doel is dat kwekers 

zich beter kunnen onderscheiden en kopers beter 

inzicht hebben bij de selectie en koopbeslissing.

Dit transparant maken geldt ook voor het te ontwik-

kelen beleid op het vlak van gewasbeschermings-

middelengebruik en ondersteuning aan kwekers bij 

de knelpunten in de teelt en wetgeving. Dit gebeurt  

in nauwe samenwerking met sectorpartners.

Voortgang

De samenwerking binnen Royal FloraHolland loopt 

goed en gecoördineerd. Intensieve samenwerking 

met Floriday en verkoopkanalen zorgt ervoor dat 

verbeterde en nieuwe functionaliteiten in de goede 

volgorde worden geïmplementeerd. Op relevante 

thema’s werken we samen met sectorpartners en 

worden leden geconsulteerd. Kopers worden 

betrokken bij nieuwe concepten. 

Quality Future Proof is een agile programma dat ook 

nog eens vastzit aan Digital Green House met de 

nodige veranderingen en verschuivende prioriteiten.
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Reikwijdte en aanpak

Duurzame energie draagt bij aan de toekomstbesten-

digheid van onze organisatie. Door ons totale energie-

verbruik te verduurzamen, reduceren we onze huidige 

footprint met ongeveer 90%. De marktplaats kan op 

deze manier producten duurzaam verhandelen. 

Royal FloraHolland verkleint het risico om afhankelijk 

te blijven van steeds duurder wordende en vervuilende 

fossiele brandstoffen. De overheid gaat CO
2
-uitstoot 

zwaarder belasten, waardoor het ook vanuit kosten- 

oogpunt voor ons belangrijk is om duurzame  

alternatieven in te zetten.

Doel

Een CO
2
-neutraal energieverbruik per 2025. Huidige 

CO
2
-uitstoot van de verbruikte energie is 74.181 ton.

Voortgang

• Met de toegekende SDE-subsidies (Stimulering 

Duurzame Energieproductie) laten we grootschalige 

zonnestroominstallaties bouwen op de locaties 

Aalsmeer, Eelde en Rijnsburg. Hiermee kunnen  

we onze daken laten renderen en groene stroom 

opwekken voor eigen gebruik. 

 

• We hebben vanaf 1 januari 2020 een nieuw 

stroomcontract dat de basis vormt om duurzaam 

opgewekte stroom af te kunnen nemen.

• Deze activiteiten hebben een positieve impact op 

onze CO
2
-voetafdruk. We verwachten dat Eelde al  

in 2019 grotendeels op zonnestroom draait.

Energie- en waterverbruik

Toelichting
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 Elektriciteits verbruik  

  (MWh)

119.113

 
Gasverbruik (m3)

11.016.250

                
Waterverbruik (m3)       

381.169
↓ 1,6%  

2017   121.078
↑ 4,8% 
2017   10.515.906

↑ 6,0% 
2017   359.620

        

Eigen opwek (kWh) 

225.630

      Elektriciteitsverbruik 

                Royal FloraHolland (MWh)

82.220

               Elektriciteitsver- 

               bruik huurders

               (MWh)

36.892
↓ 18,5% 
2017   276.843

↓ 0,4% 
2017   82.558

↓ 4,2% 
2017   38.520

Geothermie

Onze locatie in Naaldwijk bereiden we voor op het 

afnemen van aardwarmte (geothermie) om aan 

onze warmtevraag te kunnen voldoen.



Reikwijdte en aanpak

Per 1 september 2017 heeft Royal FloraHolland de regie 

inzake het afvalmanagement uit handen gegeven aan 

Milgro. Milgro is hierin de partner om de zero-waste- 

ambitie van Royal FloraHolland te helpen realiseren. 

Doel

Het borgen van de continuïteit van Royal FloraHolland, 

zijn leden en klanten door middel van adequaat 

afvalmanagement. De optimalisatie van processen en 

het verduurzamen van de veiling als geheel, aangevuld 

met verkorting van de afvalketen. Doelstelling is een 

recyclingpercentage van 88% in 2022.

Voortgang

Nadat in het jaar 2017 Milgro is geselecteerd als 

outsourcingpartner voor het afvalmanagement, heeft 

het jaar 2018 in het teken gestaan van ’grip op afval’. 

Door middel van een digitaal dashboard heeft Milgro 

inzicht in het gebruik en verbruik van natuurlijk 

kapitaal, onze grondstoffen. Vanuit inzicht handelt 

Milgro met als doel om de zero-waste-ambitie van 

Royal FloraHolland te realiseren. 

Status

Het overall recyclingpercentage is gestegen tot 85%.

*    Dit betreft onder andere A-B-hout, autobanden, bouw- en sloopafval, flessengas, kabels, klein gevaarlijk afval, etc. De stijging 
wordt veroorzaakt door de toename van het aantal te verwerken pallets. 

**  Overall is de hoeveelheid afval gedaald. Daardoor neemt ook de hoeveelheid restafval af. Restafval wordt ook gesorteerd naar 
herbruikbare stromen. 

Bron: Milgro.

 

Toelichting

Reststromen (kg)

                 Karton 

12.467.054 

2017 15.176.120 

↓ 18% 

            Organisch

9.737.494  

2017 12.253.578 

↓ 21% 

            Kunststoffen

2.665.465 

2017 2.466.787

↑ 8%  

  Overig*  

1.228.005 

2017 853.352 

↑ 44%

  Restafval ** 

4.525.835 

2017 8.332.130 

↓ 46% 

 Totaal 

30.623.835 

2017 39.081.967 

↓ 22%  
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Reikwijdte en aanpak

De vraag vanuit de markt naar duurzaam geprodu-

ceerde bloemen en planten neemt steeds meer toe. 

Royal FloraHolland is een van de oprichters van het 

Floriculture Sustainability Initiative (FSI), een samen- 

werking tussen meer dan vijftig (internationale) 

sierteeltketenpartners die zich samen inspannen om 

de sector verder te verduurzamen. Het FSI heeft de 

duurzaamheidscertificaten voor de sierteelt langs 

een internationale meetlat gelegd en daarmee 

vastgesteld met welke certificaten een kweker uit 

Nederland of elders in de wereld zijn product als 

duurzaam mag bestempelen. 

De leden van het FSI zetten zich zo in voor meer 

duurzame productie en inkoop. De handelsbedrijven 

meten de toename van het percentage duurzaam 

volume met een ‘tool’ die het FSI in samenwerking 

met de leden, Floridata, Floricode en de VGB heeft 

ontwikkeld: de zogenaamde Sustainable Sourcing 

Scan. In deze meettool kunnen de aangesloten 

bedrijven periodiek hun inkoopdata laden die ver- 

volgens gecontroleerd worden met de certificaten-

database die bij Floricode in beheer is. Uit die 

koppeling komt vervolgens het gecertificeerde 

ingekochte volume.

Royal FloraHolland wil in 2019 de certificaten op het 

gebied van duurzaamheid zichtbaar maken op de 

marktplaats, in Floriday en de daarop aangesloten 

verkoopkanalen. Zo kunnen kwekers zich op de 

markt onderscheiden met de door hen behaalde 

certificaten en kunnen kopers effectief zoeken naar 

gecertificeerde producten. 

  Doel en KPI

De leden van het FSI hebben als concrete doel- 

stelling dat in 2020 90% van de door hen ge- 

produceerde of verhandelde bloemen en planten 

duurzaam is volgens de criteria van het FSI. 

Kwekers nemen steeds vaker het voortouw op het ge- 

bied van certificering (zie Voortgang op pagina 44).

Integrated Pest Management

Om mooie en gezonde bloemen en planten op de 

markt te brengen, moeten telers hun gewassen 

beschermen tegen ziekten en plagen. In Neder-

land gebeurt die zorg voor plantgezondheid met 

Integrated Pest Management (IPM) als basis.  

IPM heeft preventie als basis in combinatie met 

monitoring en besluiten op basis van drempel-

waarden. Uitgangspunt is het gebruik van 

middelen te beperken tot het noodzakelijke niveau 

en middelen af te wisselen om resistentie te 

voorkomen. Het gebruik van chemische middelen 

wordt geminimaliseerd door deze alleen in te 

zetten als het systeem uit balans is en er een 

correctie nodig is. Emissie van middelen naar de 

omgeving wordt voorkomen door toepassing van 

gesloten waterkringlopen, restwaterzuivering en 

driftreducerende maatregelen. 
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Toelichting

Via Royal FloraHolland verhandelde 
FSI-gecertificeerde producten (als 
percentage van het aantal verhan-
delde stuks en als percentage van 
de omzet)

FSI-ambitie: 90% 
Bloemen en planten duurzaam  
geproduceerd en verhandeld in 2020

 
Totaal 
Stuks 42% FSI

Omzet 48% FSI

 
Bloemen 
Stuks 40% FSI  2017 33%

Omzet* 33% FSI

 
Planten 
Stuks 63% FSI  2017 53%

Omzet* 67% FSI

Bron: Royal FloraHolland/Floricode.
* Vergelijking met 2017 is niet mogelijk.

Social Environmental & social Environmental
MPS Socially Qualified (SQ)  

Certification Scheme

Kenya Flower Council Silver Standard MPS-GAP Certification Scheme

Business Social Compliance Initiative 

(BSCI) Code of Concuct

EHPEA Code of Practice for Sustain- 

able Flower Production Silver level

BOPP (British Ornamental Plants 

Producers) Grower Standard

Fair Trade International Hired Labour 

Standard

Floverde® Sustainable Flowers 

Standard

Global G.A.P. Floriculture Standard

Ethical Trading Initiative V=Base 

Code/SMETA

EU Organic Farming

Social Accountability International 

SA8000 Standard

USDA National Organic Program

Sustainable Agriculture Network - 

Rainforest Alliance Certificate

Overzicht van door FSI goedgekeurde certificaten

1  Zie Country Risk Classification, amfori BSCI 

Voortgang

In 2018 zijn Royal FloraHolland, Dutch Flower Group, 

FleuraMetz, Royal Lemkes en Waterdrinker wederom 

als ‘versnellers’ samen opgetrokken in het streven  

naar meer duurzaam gecertificeerde producten.  

Dit is gerealiseerd door binnen de eigen bedrijven  

te stimuleren dat er méér duurzaam gecertificeerde 

producten worden ingekocht. Ook andere kwekers  

en ketenpartners worden actief benaderd.

Certificering komt aan bod in de Ledenraad. Voor  

veel kwekers is dit een lastig onderwerp: er zijn veel 

verschillende vormen. Welke moet ik kiezen en welke  

 

 

eisen worden nu precies afgedekt? Een certificerings-

traject kost veel tijd, energie en geld en wat levert het 

me op in de markt? 

Met de versnellers wordt vooral ingezet op de eisen die 

het FSI stelt aan duurzaam geproduceerde en verhan-

delde producten. Voor kwekers uit niet-risicolanden 

geldt dat een van de milieucertificaten uit het ‘mandje 

van het FSI’ voldoende is. Kwekers uit risicolanden1 

dienen een milieu- én een sociaal certificaat uit het 

mandje te hebben om als duurzaam gekwalificeerd  

te worden.
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Reikwijdte en aanpak

De complexiteit van de thema’s in de internationale 

keten vraagt om krachtenbundeling en daarom 

hebben handels- en productiebedrijven, Royal  

FloraHolland, ngo’s, brancheorganisaties, overheid  

en vakbonden de intentie intensief samen te werken  

op basis van afspraken die zijn vastgelegd in het 

(ontwerp-)iMVO-convenant. 

Binnen het iMVO-convenant werkt een brede groep 

Nederlandse stakeholders met steun van de overheid 

aan een duurzame internationale sierteeltketen 

conform de OESO- en VN-richtlijnen inzake bedrijven 

en mensenrechten.

Doel

Het nog te sluiten iMVO-convenant bouwt in belang- 

rijke mate voort op de FSI-aanpak (Floriculture 

Sustainability Initiative). De kern van het convenant is 

het uitvoeren van due diligence naar MVO-risico’s in 

internationale ketens. Partijen hebben afgesproken 

samen een ‘sectormapping’ uit te voeren waarin 

iedereen de bij hem of haar bekende informatie  

over risico’s inbrengt. Partijen hebben als prioriteiten 

leefbaar loon en gebruik van gewasbeschermings- 

middelen aangewezen. Op het gebied van leefbaar 

loon neemt een aantal partijen al deel aan het ‘Living 

Wage Lab’ dat twee jaar geleden door Hivos en 

Fairfood werd opgericht. 

Het convenant biedt goede mogelijkheden om risico’s 

voor mens en milieu in de sierteeltsector op te sporen 

en aan te pakken.

Voortgang

In 2018 is met name gewerkt aan het vaststellen van  

de onderwerpen, de vorm van samenwerken en andere 

afspraken in het convenant. Ondertekening wordt in 

2019 verwacht.
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Reikwijdte en aanpak

Royal FloraHolland vervult een ketenregierol om de 

meest efficiënte en duurzame verpakkingen aan leden 

en klanten aan te kunnen bieden. We delen informatie 

over de milieuprestatie van de verpakkingen en 

adviseren gebruikers bij hun keuze over de meest 

duurzame transportverpakkingen.

  Doel en KPI

Royal FloraHolland streeft in 2025 de volgende 

doelstellingen na:

• Plastic producten en verpakkingen zijn gemaakt 

van 100% recyclebaar plastic.

• In 2025 gebruiken we 20% minder plastic dan in 

2017.

• Minimaal 70% van alle eenmalige plastic producten 

en verpakkingen die in Nederland in de prullenbak 

belandt, wordt gerecycled zonder verlies van 

kwaliteit.

• Alle eenmalig te gebruiken plastic spullen die op de 

markt komen, zullen moeten bestaan uit minimaal 

35% plastic dat gerecycled is.

Voortgang

• Royal FloraHolland heeft in 2018 de meermalige 

bloemenemmer Fc588 ontwikkeld. De Fc588 heeft 

slimme afmetingen, waardoor er 11% meer emmers 

op een stapelwagen en 50% meer emmers op een 

CC-container passen. Hierdoor neemt ook de 

CO
2
-uitstoot evenredig af. In 2019 volgt de intro- 

ductie van deze nieuwe emmer.

• Alle kartonnen verpakkingen die door ons worden 

gekocht of verhuurd zijn nu van 100% FSC-karton 

waardoor wij bijdragen aan de wereldwijde  

bescherming van bossen en een gezonde leef- 

omgeving voor mens en dier.

• De ‘boog’ die we al kennen voor de plantentray 

Normpack 300 serie is nu ook technisch ontwikkeld 

voor de Normpack 400 serie. De eerste introductie 

hiervan verwachten we in 2019. Door de boog is 

verdere gewichtsreductie mogelijk met behoud van 

functionaliteit.

• De eerste plantentray van karton is goedgekeurd 

voor gebruik. Hiermee wordt een alternatief 

geïntroduceerd voor de standaard plastic tray.  

We verwachten in 2019 verdere ontwikkelingen  

van alternatieve materialen waar nu plastics  

worden gebruikt.

• Met ketenpartijen zijn we in gesprek over hoe we  

de vraag naar duurzamere verpakkingen kunnen 

stimuleren.
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• Het Brancheverduurzamingsplan (BVP) is conform 

plan afgerond. We zullen ook deelnemen aan het 

BVP 2019 – 2022.

• Het tarief van meermalige plantentrays is per 

1 januari 2019 met 12,5 procentpunt tot 22% 

verlaagd om het gebruik van deze duurzame 

transportverpakkingen te stimuleren. Ook de 

meeste meermalige bloemenemmers zijn goed- 

koper geworden.

• Royal FloraHolland zal deelnemen aan het Plastic 

Pact: een samenwerking tussen Rijksoverheid en 

koplopers uit het bedrijfsleven om het gebruik van 

plastic te verduurzamen. Ondertekening heeft 

plaatsgevonden op 21 februari 2019. De scope voor 

Royal FloraHolland richt zich primair op transport-

verpakkingen en in de tijd tot 2025.

• Duurzaamheid is stevig verankerd in de ontwikkeling 

van nieuwe verpakkingen en de manier waarop 

deze ingezet worden. 

• Via het keteninitiatief en via het Branche- 

verduurzamingsplan 2019 – 2022 geven we onze 

plannen structuur en verbreden we ze naar onze 

ketenpartners. 

• In het Plastic Pact, dat is opgesteld door het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, worden 

afspraken gemaakt om in 2025 minder plastic  

te gebruiken.

Toelichting

 

100%
FSC-karton
•   Brancheverduurzamingsplan afgerond

•   Fc588: introductie voorjaar 2019

•   Huurverlaging meermalige plantentrays  

om gebruik te stimuleren
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Niet-materiële topics in het bedrijf

Groene innovatie 
De Groene Agenda

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen  
door sponsoring en donaties

• Groen kan een oplossing zijn voor een aantal maatschappelijke problemen, 

zoals verstedelijking, vergrijzing en klimaat. 

• De Groene Agenda is samen met ondernemers en kennisinstellingen diverse 

projecten gestart om oplossingen voor deze problemen te bieden. De uitkom-

sten van deze projecten leveren diverse diensten op die direct bruikbaar zijn in 

de sector.

• Groene innovatie: we stimuleren innovatie zodat groei en vergroening hand 

in hand gaan. Royal FloraHolland heeft een leidende en faciliterende rol in de 

Topsector Kennis en Innovatie Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (TKI T&U) en het 

programma De Groene Agenda.

Royal FloraHolland ziet sponsoring en donaties als een passende manier om  

de sector te ondersteunen en te stimuleren. We geven een paar voorbeelden: 

• Hoofdsponsor van International Grower of The Year Award.

• Ride for the Roses.

• Flower Parade Rijnsburg.

• Bloemencorso Eelde.

• Kom in de Kas.

• Westland Streekpromotie.
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Royal FloraHolland is in augustus 2017 

vanuit het programma Coöperatie 2020 

gestart met een pilot Ledenraad.  

Het doel: de betrokkenheid van leden 

blijvend vergroten en het gesprek over 

coöperatieve thema’s tussen leden, 

directie en raad van commissarissen 

verbeteren. 

Leden structureel eerder betrekken bij 
thema’s die spelen 
De pilot met de Ledenraad was een test om 

te kijken hoe een Ledenraad in praktijk zou 

kunnen werken. Na een intensieve pilotperio-

de hebben de leden tijdens de algemene 

ledenvergadering in mei 2018 ingestemd 

met het installeren van een Ledenraad.  

De ALV van 6 december stond vervolgens 

onder andere in het teken van het stemmen 

op de kandidaten van de Ledenraad. Er zijn 

in totaal 42 leden die samen de Ledenraad 

vormen. 

Binnen Royal FloraHolland zijn er veel 

impactvolle initiatieven die van invloed zijn 

op hoe Royal FloraHolland zich in de 

toekomst organiseert. Hiervoor is het 

Afspiegeling van de kandidaten in de Ledenraad

Gevestigd 
in Nederland

35 Gevestigd binnen Europa
(excl. Nederland / incl. Israël)

Gevestigd buiten Europa
(excl. Israël)

15

25
leden

leden

leden

leden
3

leden
4

leden

leden

leden

leden

Gebruik van de veilingVerdeling per productgroep Leeftijd Geslacht

Via klok
Meer dan 75%
van de omzet

Meer dan 75%
van de omzet

Direct

Combi2

12

18

12

leden
6leden

3

leden
19

leden
14

€
tot 0,5 mln.

€
0,5 tot 1 mln.

€
1 tot 5 mln.

€
> 5 mln.

Omzetklasse Ledenraad Omzetklasse coöperatie
in €

leden
4

leden
38

3

20

16

leden

leden

leden

leden

3

leeftijd 20 35 50 65+

0 tot 0,5 mln.
0,5 tot 1 mln.
1 tot 5 mln.

> 5 mln.
aanvoerders

Van 
algemene 
ledenverga-
dering (ALV) 
naar 
Ledenraad
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cruciaal dat vanaf het begin de stem van 

leden duidelijk hoorbaar wordt en dat de 

onderlinge binding, het verenigings- en 

ondernemersgevoel, verder worden versterkt. 

De Ledenraad is de schakel tussen de leden, 

de directie en de raad van commissarissen 

en consulteert leden tijdens interactieve 

consultatiesessies. 

Tijdens deze sessies discussiëren leden  

over belangrijke strategische thema’s.  

De uitkomsten vormen de basis voor het 

gesprek dat de Ledenraad met de directie 

heeft. Leden kunnen de Ledenraad ook 

direct benaderen over zaken die zij relevant 

vinden. Op deze manier betrekken we leden 

eerder bij besluiten.

Gedurende de pilotperiode heeft de Leden-

raad in drie verschillende ronden leden- 

sessies georganiseerd: in februari, mei en 

november 2018. Onder andere de volgende 

thema’s zijn besproken: versterken klok, 

governance en duurzaamheid. 

In totaal hebben we 1.340 leden op de 

sessies verwelkomd: 

•  Februari 2018: 24 sessies - 508 leden 

aanwezig.

• Mei 2018: 18 sessies - 307 leden aanwezig.

•  November 2018: 19 sessies - 525 leden 

aanwezig.

• Totaal: 61 sessies - 1.340 leden aanwezig.

De pilotleden zijn vanaf 2018 de sessies 

actief gaan leiden.

Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 |     50 

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC JaarrekeningVan ALV naar 
Ledenraad



Links naar rechts tot de trap
Zelalem Messele
Rieneke van der Houwen
Toon van Kessel
Evert van Helvoort
Wim Koolhaas
Edwin Stofbergen
Richard (Kiki) Fernandes
Ben Olsthoorn
Martien van der Weijden
Jan Mantel
Arnoud van der Knaap
Marco Mol

Links naar rechts voor de trap
Job van Egmond
Dick Houtenbos
Eva van Etten
Peter Smak
Leon Ammerlaan
Riyal Bunty Shah
Robin van der Knaap
Lydia Klaver
Sjaak Buijs
Paul Koenraadt
Frank Ammerlaan
Goos Hofland
Jay Williams
Carlo Elia

Links naar rechts de trap op
Peter Varekamp
John van de Slot
Niels de Groot
Walter Straathof
Marcel van Tol (voorzitter)
Sander van der Vaart
Herman de Jong
Andre Zuidgeest
Walter Zuijderwijk
Frans van den Bos
Avner Sheer
Jaap Evers
Arend Vreugdenhil

Niet op de foto
Fred Bunnik
Bram Bernard
Martien Middelburg

Samenstelling Ledenraad
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Royal FloraHolland is door zijn omvang 

een structuurcoöperatie met een raad 

van commissarissen (RvC) en een 

ondernemingsraad. Tot en met 2018 is 

de algemene ledenvergadering (ALV) 

het hoogste besluitvormende orgaan 

geweest. In de bijeenkomst van 31 mei 

2018 heeft de ALV een besluit tot 

statutenwijziging genomen dat per  

1 januari 2019 in werking trad. Op grond 

daarvan heeft Royal FloraHolland een 

Ledenraad die de bevoegdheden 

uitoefent die voorheen bij de ALV lagen. 

De komst van de Ledenraad is een 

belangrijk onderwerp geweest in het 

gesprek tussen de leden onderling en 

met de coöperatie. Elders in dit jaar- 

verslag (pagina 49) is daar al uitvoerig 

over geschreven. 

De Ledenraad, voorheen de ALV, benoemt de 

commissarissen die zitting hebben in de RvC 

en stelt hun vergoeding vast. De Ledenraad 

stelt bovendien de jaarrekening vast en de 

belangrijkste ledentarieven en heeft een 

goedkeuringsrecht ten aanzien van investe-

ringen groter dan € 20 miljoen. De Leden-

raad bestaat uit 42 personen die benoemd 

werden door de leden. Voor de eerste keer is 

dit gebeurd in de ALV van 6 december 2018. 

Vanaf 2019 zal er steeds een aantal nieuwe 

leden toetreden tot de Ledenraad op basis 

van het rooster van aftreden. De maximale 

zittingstermijn van Ledenraadsleden is acht 

jaar (tweemaal vier jaar). De Ledenraadsleden 

hebben allen één stem in de vergadering van 

de Ledenraad. Een belangrijke functie van 

de Ledenraad is de verbinding met de 

achterban, de leden van Royal FloraHolland. 

Hiervoor zullen consultatiesessies georgani-

seerd worden, zodat de Ledenraadsleden 

input krijgen over de relevante onderwerpen 

en weten wat er speelt bij hun collega’s.  

Eén keer per jaar zal er een algemene 

ledenbijeenkomst georganiseerd worden. 

Tijdens die bijeenkomst vindt de benoeming 

van de Ledenraadsleden plaats. 

Tot en met 2018 was er binnen Royal 

FloraHolland een ALV-commissie actief.  

Dit was een commissie van de ALV die aan- 

bevelingen deed voor of bezwaar maakte 

tegen nieuwe commissarissen en de 

beloning van de RvC en het beloningsbeleid 

voor de directie vaststelde. Door de komst 

van de Ledenraad is deze commissie 

opgeheven.

Tot en met 2018 was de invloed van de  

leden op het beleid van de directie mede 

georganiseerd via een adviesstructuur van 

FloraHolland Product Commissies (FPC’s), 

Regional Advisory Committees (RAC’s) en 

Adviesraden Bloemen en Planten. Elke 

productgroep heeft een FPC van coöperatie-

leden, die het bedrijf adviseert over product-

gerelateerde onderwerpen. Buiten Nederland 

adviseren RAC’s uit Israël, Kenia en Ethiopië 

de directie over regionale onderwerpen.  

De adviesraden bespraken algemene 

beleids zaken en productoverstijgende zaken 

en bestaan uit leden vanuit de FPC’s, 

aangevuld met een aantal overige door de 

adviesraden zelfbenoemde leden. Vanaf  

1 januari 2019 zijn de taken en bevoegdhe-

den van de adviesraden ondergebracht bij de 

Ledenraad en zijn de adviesraden opgeheven. 

De Ledenraad heeft enerzijds een aantal 

formele taken en bevoegdheden en fungeert 

anderzijds als een sparringpartner voor de 

directie. De formele vergaderingen worden 

voorgezeten door de voorzitter van de RvC. 

De andere vergaderingen worden voorgeze-

ten door een eigen voorzitter uit de Leden-

raad zelf.

De directie vormt het statutaire bestuur van 

Royal FloraHolland en is eindverantwoorde-

lijk voor de besturing van de coöperatie.  

Corporate 
Governance 
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De statuten bepalen dat de directie uit ten 

minste twee personen bestaat: een alge-

meen directeur (CEO) en een financieel 

directeur (CFO). Per 1 januari 2018 wordt  

de CEO-functie vervuld door Steven van 

Schilfgaarde. De CFO-functie werd het groot-

ste deel van het jaar op interim-basis 

waargenomen door Mark van den Biggelaar. 

Vanaf 1 oktober 2018 wordt de CFO-functie 

vervuld door David van Mechelen. De directie 

komt samen met een aantal managers 

minimaal wekelijks bijeen in het manage-

mentteam (MT) Royal FloraHolland.  

De directie wordt benoemd en ontslagen 

door de RvC. 

De RvC houdt toezicht op het beleid van de 

directie en de algemene gang van zaken in 

het coöperatieve bedrijf. Tevens heeft de RvC 

een adviserende functie. De raad heeft uit 

zijn midden een auditcommissie, een 

coöperatiecommissie en een selectie- en 

remuneratiecommissie ingesteld. In de 

commissievergaderingen wordt dieper 

ingegaan op bepaalde onderwerpen. De 

commissies hebben geen besluitvormende 

bevoegdheid en bereiden de onderwerpen 

voor die in de vergaderingen van de RvC  

aan de orde komen.

Royal FloraHolland volgt de voor coöperaties 

bestemde corporate governance code van 

de NCR. Op grond van het hierin genoemde 

‘pas-toe-of-leg-uitprincipe’ vermelden we 

waar we afwijken van deze code en motive-

ren we dat op onze website. De toetsing van 

de naleving door Royal FloraHolland is 

uitgevoerd op basis van de checklist van de 

NCR en is besproken in de auditcommissie. 

Na het verschijnen van de vernieuwde 

Nederlandse Corporate Governance Code 

(NCG Code) heeft de RvC geconcludeerd dat 

het voor de besturing van en het toezicht op 

Royal FloraHolland gewenst is dat steeds de 

actueelste inzichten op het gebied van 

Corporate Governance toegepast worden, 

ook al is Royal FloraHolland hiertoe niet 

verplicht. Dit betekent dat Royal FloraHolland 

ook rekening houdt met de principes en best 

practices die in de NCG Code zijn opgeno-

men. Belangrijke elementen hierin zijn onder 

andere de langetermijnwaardecreatie en de 

verhoogde aandacht voor risicobeheersing.

Strategisch beleid
Strategische beleidsvorming vindt plaats op 

de volgende wijze:

•  De directie bereidt het strategisch beleid 

voor, vertaalt dit naar plannen en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering.

•  De Ledenraad toetst de voorgenomen 

beleidskeuzes van de directie. Dit kan 

leiden tot een formeel advies aan de 

directie. In bepaalde gevallen doet een 

commissie van de Ledenraad voorwerk.

•  De RvC keurt het strategisch beleid goed. 

Bij het beleidsvormingsproces rondom 

strategische kwesties is de raad actief en 

inhoudelijk betrokken.

Beloningsbeleid
Royal FloraHolland wil een transparant 

beloningsbeleid. De Ledenraad (voorheen: 

ALV-commissie) stelt de hoogte van de 

vergoeding voor de commissarissen vast en 

geeft kaders voor het beloningsbeleid van  

de top van de organisatie. Commissarissen 

ontvangen een vaste jaarvergoeding en 

geen variabele vergoeding.

Elke drie jaar voert een extern bureau een 

benchmark uit om te bepalen of de beloning 

van de directie nog aansluit op het beleid. 

We hebben al jaren de mediaan (= gemiddel-

de) van de algemene markt voor eindverant-

woordelijke directies als richtlijn. In de 

praktijk komt de beloning iets onder de 

mediaan van de benchmark uit. De RvC stelt 

de beloning van de directie feitelijk vast.  

De beloning van de directie kent een vast en 
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een variabel deel. De maximale variabele 

beloning voor de CEO bedraagt 30% van het 

vaste salaris. Voor de CFO is de maximale 

variabele beloning 20% van het vaste salaris. 

Naast het salaris hebben onze directieleden 

dezelfde aanvullende arbeidsvoorwaarden 

(zoals pensioen) als andere medewerkers.  

De hoogte van de beloning van RvC en 

directie wordt vermeld in de jaarrekening 

(pagina 108-109).
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Statutaire directie

CEO
Steven van Schilfgaarde (25 augustus 1964),  

Nederlandse nationaliteit

Datum indiensttreding: 17 mei 2016.

Nevenfunctie:

- commissaris bij LeasePlan Corporation NV 

- bestuurslid bij VNO-NCW

Tot 31 december 2017 was Steven van 

Schilfgaarde CFO bij Royal FloraHolland.

CFO
David van Mechelen (14 november 1973),  

Nederlandse nationaliteit

Datum indiensttreding: 1 oktober 2018.

Tot 30 september 2018 was David van 

Mechelen werkzaam bij KLM Royal Dutch 

Airlines.

Statutaire 
directie 
en structuur
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Royal FloraHolland heeft zichzelf 

duidelijke ambities gesteld die het wil 

realiseren middels zijn strategie ‘De 

Kracht van de Marktplaats’. Hieraan 

zijn zowel kansen als risico’s verbonden. 

Royal FloraHolland wil kansen optimaal 

benutten en risico’s zo veel mogelijk 

voorkomen. Door haar positie in de 

sierteeltbranche is de onderneming 

blootgesteld aan verschillende risico's. 

Om de belangen van zijn leden zorg- 

vuldig te behartigen betracht Royal 

FloraHolland terughoudendheid bij  

het nemen van risico’s. Het tijdig onder- 

kennen en op een juiste wijze inspelen 

op risico’s is daarom cruciaal. 

Aanpak risicomanagement
Royal FloraHolland streeft naar een cultuur 

waarin verantwoordelijkheid nemen voor het 

managen en beheersen van risico’s centraal 

staat. Het is daarom van belang dat in alle 

lagen van de organisatie het risicobewustzijn 

aanwezig is. De deskundigheid, houding en 

het controlebewustzijn van de medewerkers 

spelen hierbij een belangrijke rol. Er is een 

duidelijke risicobereidheid (‘risk appetite’) 

geformuleerd die te typeren is als terug- 

houdend. 

Ook in 2018 zijn riskassessment-sessies met 

de top van de onderneming gehouden. De 

belangrijkste risico’s zijn inzichtelijk gemaakt 

en is er gekeken in hoeverre risico’s binnen 

de risk appetite vallen c.q. er benodigde 

maatregelen genomen moeten worden om 

risico’s naar een aanvaardbaar niveau te 

mitigeren. Middels periodieke sessies is  

de voortgang van deze maatregelen 

gemonitord.  

Toe te lichten risico’s met maatregelen 
en impact
Bij de selectie van de voornaamste risico’s en 

onzekerheden zijn de volgende categorieën 

van belang: strategie, operationeel, financieel 

en wet- en regelgeving (compliance ).  

Op pagina 57 is een tabel opgenomen met 

per categorie een selectie van (inherente) 

risico’s met een lage risicobereidheid en 

hoog tot significante gevolgen.
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Strategische risico’s
De strategische richting is in 2018 

verder aangescherpt. Royal 

FloraHolland beoogt aanvullende toegevoeg-

de waarde te creëren, teneinde een open 

internationale (digitale) marktplaats te 

ontwikkelen. De herijking van de strategie 

vraagt veel van de organisatie en de 

betrokken medewerkers. 

Beheersing van 
strategische risico’s

Beheersing van wet- en 
regelgevingrisico’s

Beheersing van 
operationele risico’s

Beheersing van 
financiële risico’s 

Categorie Risico
Strategisch Concurrentie

Toegevoegde waarde

Personeel en cultuur

Transformatie/change

Operationeel Veilproces

Ongelukken en calamiteiten

Cybersecurity 

ICT-continuïteit

Financieel Debiteuren

Fiscaliteit

Wet- en regelgeving Arbo- en milieuwetgeving

Privacywetgeving
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Belangrijke risico’s en onzekerheden die een 

belemmering kunnen vormen voor de 

strategie hebben bijvoorbeeld betrekking op 

concurrentie(positie), toegevoegde waarde, 

transformatie, cultuur & personeel, ICT en 

duurzaamheid.

Er zijn heldere doelstellingen met concrete 

stappen uitgewerkt. Zo is de afdeling 

Commercie opgesplitst om een betere focus 

te hebben en zijn er verdiepende onder- 

zoeken rondom cultuur en medewerkers- 

tevredenheid uitgevoerd. De resultaten van 

deze onderzoeken zijn uitgebreid toegelicht 

op respectievelijk pagina 17 en 18. Voor de 

algehele beheersing en besturing is een 

strakke organisatie- en overlegstructuur 

ingericht. Met de workflowapplicatie WAVE 

wordt ervoor gezorgd dat projecten in de 

transformatie beheersbaar en controleer-

baar worden.  

Operationele risico’s
Belangrijke operationele risico’s 

hebben betrekking op het veil- 

proces, ongelukken en calamiteiten. Risico’s 

kunnen zich voordoen door problemen in  

het klokproces, problemen in het logistieke 

proces en problemen met de infrastructuur 

(stroomstoring, waterschade, enzovoort). 

Deze risico’s worden per locatie afgedekt 

waarbij verschillende partijen in de logistiek, 

commercie en de bedrijfshulpverlening 

samenwerken. Er bestaan bedrijfsnoodplan-

nen in geval van klokverstoringen en is er 

een crisismanagementteam dat verantwoor-

delijkheid neemt in nood- en crisissituaties. 

Verder wordt de verzekeringsportefeuille 

actief beheerd om eventueel gevolgschade 

zoveel mogelijk te beperken. 

ICT-continuïteit en cybersecurity zijn andere 

belangrijke risico’s. Nadat in 2017 grote 

stappen zijn gezet om de betrouwbaarheid 

van de IT-omgeving te verbeteren, zijn in 

2018 de nodige vervolgstappen gezet in 

samenwerking met de outsourcingspartners. 

Zo zijn de meeste applicaties gemigreerd 

naar de nieuwe cloudomgevingen en is er in 

het applicatierationalisatietraject afscheid 

genomen van een groot aantal applicaties 

(zie pagina 12 en 13). Er is de nodige 

aandacht uitgegaan naar het opzetten van 

het beleid rondom het gebruik en beheer van 

de IT-omgeving. Verder begint het volgende 

verbetertraject omtrent Identity & Access 

Management vorm te krijgen. Ook in 2018 

zijn nieuwe beveiligingsonderzoeken 

uitgevoerd waarvan de eerste bevindingen 

reeds zijn opgelost. Voor 2019 staan 

dergelijke onderzoeken wederom gepland.

Financiële risico’s
Hieronder vallen risico’s op het 

gebied van debiteuren, fiscaliteit, 

treasury, vastgoed en deelnemingen. Binnen 

Royal FloraHolland zijn er verschillende 

multidisciplinaire teams die belast zijn met 

het beheersen van deze specifieke financiële 

risico’s. Gezien de complexiteit rondom 

fiscaliteiten, verzekeringen en treasury wordt 

Royal FloraHolland begeleid door externe 

deskundigen om de gerelateerde risico’s  

te beheersen. Een voorbeeld hiervan is de 

afwikkeling van de renteswaps rondom  

financiering.

Om het debiteurenrisico te beheersen zijn 

specifieke maatregelen getroffen door de 

incasso via zogenaamde SWIFT en SEPA te 

combineren met bankgaranties. Daarnaast 

wordt gebruikgemaakt van een krediet- 

risicoverzekering om financiële gevolgen  

te minimaliseren. 

Jaarlijks worden (financiële) risicoanalyses 

gemaakt om de waardering van significante 

deelnemingen van Royal FloraHolland te 

toetsen. Belangrijke bevindingen die hieruit 

voortkomen worden nauwgezet opgevolgd.

Royal FloraHolland kent een gestructureerd 

vastgoedoverleg waarin de belangrijkste 

risico’s ten aanzien van het vastgoed 
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bewaakt worden. Doordat verschillende 

disciplines hierin vertegenwoordigd zijn,  

is Royal FloraHolland in staat om op een 

effectieve manier te reageren. 

Wet- en regelgevingrisico’s
Er wordt voortdurend gelet op 

trends en ontwikkelingen op het 

gebied van wet- en regelgeving en daar waar 

nodig worden passende maatregelen 

getroffen. Ook zoekt Royal FloraHolland 

actief de samenwerking op met de (lokale) 

overheid. Dit kan zijn op het gebied van 

arbo- en milieuwetgeving, werkvergunningen 

en privacywetgeving. Zo heeft Royal  

FloraHolland tijdig de nodige (systeem)- 

aanpassingen doorgevoerd om op 25 mei 

2018 te voldoen aan de privacywetgeving, 

ook wel de Algemene Verordening Gege-

vensbescherming genoemd. Sinds begin 

2018 is er binnen Royal FloraHolland een 

speciale Compliance Officer aangesteld. 

Impact indien risico’s en onzekerheden 
zich voordoen
Royal FloraHolland streeft ernaar om kansen 

op fouten, verkeerde beslissingen en 

verrassingen door onvoorziene omstandig-

heden zoveel mogelijk te reduceren. Royal 

FloraHolland heeft een terughoudende 

risicobereidheid en neemt daar waar nodig 

maatregelen om risico’s te beperken. Toch 

blijven er onzekerheden bestaan en biedt het 

systeem voor risicobeheersing en interne 

controle geen absolute zekerheid dat verlies, 

fraude en/of overtreding van wetten en 

regels worden voorkomen. Daarnaast 

kunnen we ervoor zorgen dat gevolgen 

zoveel mogelijk beperkt blijven. 

Royal FloraHolland kent een intensief 

veilproces en streeft naar een dagelijks 

ongestoord veilproces. Dit betreft een 

complex en uitgebalanceerd proces waarbij 

meerdere afdelingen en meerdere klokken 

op diverse locaties betrokken zijn. Belang- 

rijke risico’s hierbij zijn verstoringen in het 

klok- en logistiek proces en/of problemen 

met de infrastructuur. Deze kunnen verschil-

lende oorzaken hebben met evenzoveel 

gradaties. Daarmee varieert ook de impact, 

van plaatselijk oponthoud tot landelijk niet 

kunnen veilen. In het laatste geval krijgt 

Royal FloraHolland niet alleen te maken met 

financiële schade maar ook met reputatie-

schade en eventueel gevolgschade in de 

sector. 

Mede hierdoor heeft Royal FloraHolland 

zowel preventieve als reactieve maatregelen 

getroffen. Het doel is eventuele verstoringen 

te voorkomen of zo snel als mogelijk te iden- 

tificeren en op te lossen. Er zijn uitvoerige 

test- en oefenprocedures en gedetailleerde 

noodplannen per veillocatie waarin verschil-

lende verstoringsniveaus en scenario’s zijn 

uitgewerkt. 

Risico’s met belangrijke impact en de 
gevolgen daarvan 
In 2018 heeft Royal FloraHolland een diefstal 

geconstateerd van een groot aantal stapel-

wagens. Deze stapelwagens bleken te zijn 

afgevoerd naar verschillende sloopbedrijven 

die betaalden voor het ingeleverd materiaal. 

De schade voor Royal FloraHolland bedroeg 

circa € 600.000. 

Royal FloraHolland heeft nauw samenge-

werkt met politie en justitie en heeft aangifte 

gedaan. De daders zijn uiteindelijk opgepakt 

en tegen de sloopbedrijven zijn gerechtelijke 

procedures gestart. Daar waar mogelijk is 

ook beslag gelegd. Dit proces is met betrok-

ken partijen geëvalueerd om te zorgen dat 

dit risico voor de toekomst kan worden 

beperkt. 
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Verklaring 
Om de interne controleomgeving van Royal 

FloraHolland verder te verstevigen is in 2018 

een begin gemaakt met het opzetten van 

een zogeheten ‘Internal Control Framework’. 

Royal FloraHolland zet dit project voort in 

2019. Bestaande risicobeheersings- en 

controlesystemen werken naar behoren en 

bieden voldoende zekerheid en ruimte voor 

verdere verbeteringen. 

Gelet op het bovenstaande zijn we van 

mening dat de systemen voor risicobeheer-

sing en interne controle een redelijke mate 

van zekerheid bieden over de financiële 

verslagleggingsrisico’s en dat de financiële 

verslaggeving geen onjuistheden van 

materieel belang bevat. 
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Samenstelling directie en managementteam Royal FloraHolland

Van links naar rechts:

•  Staand: David van Mechelen, Chief Financial Officer (CFO), Steven van Schilfgaarde, Chief Executive Officer (CEO), 

Fedor Hoevenaars, Chief Grower Officer (CGO) ad interim.

•  Zittend: Gerhard van der Bijl, Chief Commercial Officer (CCO)/Chief Digital Officer (CDO),  

Anja de Bree, Chief Human Resources Officer (CHRO), Yme Pasma, Chief Operating Officer (COO).
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Jan Andreae (25-4-1946)

Lid raad van commissarissen sinds  

juni 2010, lid coöperatiecommissie 

 t/m 14 februari 2019.

Nevenfuncties

 -  Lid Raad van Advies Amsterdam Village 

Company.

 - Voorzitter Bestuur Jazz Orchestra  

of the Concertgebouw.

Emiel Barendse (3-6-1968)

Lid raad van commissarissen sinds 

december 2016, lid coöperatie- 

commissie t/m 14 februari 2019.

Lid-bedrijf: BK Plant B.V. Westland  

in Honselersdijk.

Nevenfunctie 

 - Geen.

Jack Goossens (18-3-1969)

Voorzitter raad van commissarissen 

sinds juni 2016, lid selectie- en  

remuneratiecommissie, (bestuurlijk 

actief sinds juni 2012).

Lid-bedrijf: Gova B.V. in Nispen.

Nevenfunctie

 - Lid Decorum Plants.

Linda Hovius (20-8-1961)

Lid raad van commissarissen sinds 

januari 2019, voorzitter selectie-  

en remuneratiecommissie.

Nevenfuncties

 - Directeur/Eigenaar: Hovius Consultancy.

 - Lid Raad van Commissarissen Triple Jump 

Impact Investment Fund, voorzitter 

remuneratiecommissie.

 - Lid Raad van Advies Karmijn Capital

 - Lid Raad van Advies Vereniging  

Rembrandt.

 - Lid Raad van Advies Stadsschouwburg  

& Philharmonie, Haarlem.

 - Directeur Koninklijke Hollandsche Maat-

schappij der Wetenschappen, Haarlem.

Kees Pingen (12-10-1965)

Lid raad van commissarissen sinds 

januari 2019, lid selectie- en  

remuneratiecommissie.

Lid-bedrijf: Smit Kwekerijen B.V.  

in Sappemeer.

Nevenfunctie

 - Geen.

Gerben Ravensbergen (16-10-1974)

Lid raad van commissarissen sinds 

januari 2014, lid auditcommissie.

Lid-bedrijf: Gebr. P. & J. Ravensbergen C.V.

Nevenfunctie

 - Bestuurder Stichting Accon avm.

 - Directeur MyLily BV.

 

Pascal Visée (11-7-1961)

Lid raad van commissarissen sinds 

januari 2018, voorzitter audit- 

commissie.

Nevenfuncties

 - Lid Raad van Commissarissen Plus Retail.

 - Lid Raad van Commissarissen Rabobank.

 - Lid Raad van Commissarissen Erasmus 

Universiteit Rotterdam.

 - Lid Raad van Commissarissen Mediq.

 - Lid Raad van Commissarissen Albron.

 - Raad van Toezicht Stedelijk Museum 

Schiedam.

 - Raad van Toezicht Prins Claus Fonds

 - Senior Advisor (external) McKinsey  

& Company.

 - Senior Advisor (external) Genpact.

Op basis van 
NCR Code regel 
4.2.2.1 is bij de 
leden-commis-
sarissen aange-
geven van welk 
sierteeltbedrijf zij 
deel uitmaken en 
bij alle commis-
sarissen welke 
nevenfuncties  
zij vervullen.
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Rosaline Zuurbier (26-5-1977)

Vicevoorzitter Raad van Commis- 

sarissen sinds januari 2019, lid audit-

commissie (bestuurlijk actief sinds 

januari 2014).

Lid-bedrijf: C.G. Zuurbier & Co. International 

B.V./Bilashaka Flowers Ltd. In Naivasha, Kenia.

Nevenfunctie

 - Geen.

Alle commissarissen hebben de Nederlandse 

nationaliteit. 

Bij de samenstelling van de RvC wordt 

gekeken naar een goede verhouding en/of 

vertegenwoordiging van: 

 - Kennis en ervaring.

 - Lid en niet-lid Royal FloraHolland: 5 : 3.

 - Man en vrouw: 6 : 2.

 - Nationale en internationale productie: 4 : 1.

 - Bloemen-planten: 2 : 3.

Rooster van aftreden raad van commissaris-

sen (maximale zittingstermijn):

 - Jan Andreae: 2019.

 - Gerben Ravensbergen: 2022.

 - Rosaline Zuurbier: 2022.

 - Emiel Barendse: 2025.

 - Jack Goossens: 2025.

 - Pascal Visée: 2026.

 - Linda Hovius: 2027.

 - Kees Pingen: 2027.
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Emiel Barendse, Jack Goossens (voorzitter), Jan Andreae, Rosaline Zuurbier (vicevoorzitter), Pascal Visée, Kees Pingen, Linda Hovius, Gerben Ravensbergen.

Raad van commissarissen, van links naar rechts
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Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Verslag  
RvC

Jaarrekening



Verslag 
raad van 
commis- 
sarissen

‘Verandering is tegenwoordig de enige 

constante.’ Dit adagium is ook op 2018 

volledig van toepassing. De verande- 

ringen binnen Royal FloraHolland zijn  

in 2018 immers op allerlei manieren 

zichtbaar geworden, zowel bij de 

implementatie van de strategie als  

bij de inrichting van de governance. 

Floriday is niet meer weg te denken als 

digitale marktplaats voor de toekomst, 

ILB (Integrale Logistieke Besturing) is 

op volle kracht gekomen en de dagelijk-

se dienstverlening is aanzienlijk ver- 

beterd. De Ledenraad is een feit en er 

hebben diverse personele wisselingen 

plaatsgevonden binnen directie, MT en 

raad van commissarissen. 

De raad van commissarissen (RvC) kijkt 

terug op een turbulent jaar 2018. Het was 

een jaar waarin door iedereen werd gevoeld 

wat het betekent om te veranderen. Dit geldt 

zowel voor de leden, de klanten als de 

medewerkers van Royal FloraHolland. 

Veranderingen zijn nodig om goed opgesteld 

te staan voor de toekomst. 

De belangrijkste ontwikkeling van 2018 is  

de aanscherping van de strategie door de 

directie. Royal FloraHolland focust zich op de 

kernactiviteiten en de verandering naar een 

business-to-business-dienstverlener op de 

neutrale marktplaats. Deze duidelijkheid 

geeft rust en vertrouwen bij leden, klanten en 

medewerkers. Daarnaast heeft het thema 

duurzaamheid zich gepositioneerd als 

topprioriteit. De RvC onderstreept het belang 

van een voortvarende aanpak van dit 

onderwerp in een goede dialoog tussen de 

leden, de Ledenraad en het bedrijf. 

Voor de RvC en de coöperatie was er in 2018 

nog een belangrijke verandering en dat 

betrof het aantreden per 1 januari van 

Steven van Schilfgaarde als CEO van Royal 

FloraHolland en vervolgens de komst van 

David van Mechelen als nieuwe CFO per  

1 oktober 2018. Hiermee is de bezetting van 

de directie weer op orde. Gedurende het 

grootste deel van het jaar is de CFO-functie 

waargenomen door Mark van den Biggelaar. 

De RvC spreekt zijn dank uit voor de inzet 

van Mark en het vele werk dat hij in die 

periode heeft verzet. Ook binnen het MT zijn 

enkele veranderingen zichtbaar, waarbij het 

vertrek van Servaas van der Ven het meest in 

het oog springt. Op deze plaats wil de RvC 

ook dank uitspreken aan Servaas voor de 

lange tijd dat hij zich heeft ingezet voor de 

coöperatie en de verbinding die hij heeft 

gerealiseerd met kwekers en klanten.

Uiteraard heeft de RvC veel aandacht 

besteed aan de strategische ontwikkelingen 

en de gang van zaken binnen het bedrijf. Een 

belangrijke graadmeter voor de operationele 

performance is de set van de belangrijkste 

doelstellingen, de KPI’s. Hoewel in 2018 niet 

alle KPI’s volledig zijn behaald, spreekt de 

RvC zijn waardering uit naar directie, 

management en medewerkers voor het vele 

werk dat in 2018 is verzet. De RvC is zich 

ervan bewust dat het bedrijf ook in 2018 

weer in verandering is geweest, dit keer met 

name binnen Commercie. En dat er boven-

dien besluitvorming heeft plaatsgevonden 

om een aanzienlijk aantal medewerkers te 

outsourcen. Hierbij zijn medewerkers van 

Royal FloraHolland in dienst getreden bij 

leveranciers. 

De RvC is in 2018 zes keer in een reguliere 

vergadering bijeengeweest. Daarnaast 

waren er drie extra vergaderingen, onder 

andere in verband met de komst van de 

Ledenraad, de voortgang van Floriday en  

de samenwerking met BlueRoots. Ook is de 

RvC nog enkele malen bijeengeweest om 

zich te laten informeren, onder andere over 

ontwikkelingen op het gebied van digitalise-

ring. Verder waren er twee conferenties: één 

zonder de directie en één met de directie.  
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De conferentie zonder directie is een jaarlijks 

terugkerende 24-uurs sessie, waarin 

uitvoerig is ingegaan op de bestuurlijke 

structuur van Royal FloraHolland, het 

functioneren van de RvC, het functioneren 

van de directie en de onderlinge samen- 

werking. De conferentie met de directie is de 

jaarlijkse strategiesessie, die dit keer vooral 

in het teken stond van de implementatie van 

de strategie. Ten slotte heeft de RvC in 2018 

ook weer twee dagen uitgetrokken om in 

gesprek te gaan met bedrijfsonderdelen  

of met externe partijen die tot verdieping of 

nieuwe inzichten kunnen leiden. In totaal is 

de RvC vijftienmaal plenair bijeengeweest. 

Daarnaast heeft de RvC de twee algemene 

ledenvergaderingen bijgewoond en zijn 

commissarissen (bij toerbeurt) aanwezig 

geweest bij adviesraadvergaderingen, 

regiovergaderingen en ledensessies van 

Coöperatie 2020. Ook bij de internationale 

regiobijeenkomsten waren commissarissen 

aanwezig. Deze reizen werden altijd gecom-

bineerd met diverse bedrijfsbezoeken, zodat 

er een goed beeld ontstaat van de interna- 

tionale ontwikkelingen. 

Iedere reguliere RvC-vergadering vindt 

plaats in aanwezigheid van de directie. 

Voorafgaand aan de reguliere vergadering  

is er eerst een onderling overleg waarin de 

agenda van de RvC-vergadering wordt 

besproken en eventuele lopende zaken van 

de voorzitter of uit de RvC-commissies. 

Tijdens de RvC-vergadering geeft de directie 

een update van de belangrijkste ontwikke- 

lingen in de strategieprogramma’s en van de 

lopende zaken binnen het bedrijf. Verder 

worden er regelmatig thema’s geagendeerd 

die aanleiding kunnen zijn voor nieuw beleid, 

zoals duurzaamheid en IT. In sommige 

gevallen worden er ook nog aparte afspra-

ken gemaakt met managers of afdelingen 

om een verdiepingsslag te maken op het 

onderwerp waarvoor hij/zij verantwoordelijk 

is. In 2018 waren enkele commissarissen 

eenmaal verhinderd een vergadering bij te 

wonen. 

Verder zijn de commissarissen regelmatig 

aanwezig geweest bij diverse leden-, 

medewerkers- en klantenbijeenkomsten, 

inclusief de regiobijeenkomsten in Kenia, 

Ethiopië en Israël. Gedurende het jaar 2018 

is er vanuit de RvC ook enkele malen contact 

geweest met de ondernemingsraad en de 

ALV-commissie.

Tijdens de ALV in mei is Caroline Princen 

afgetreden. Zij was sinds juni 2015 commis-

saris en heeft steeds ook de functie vervuld 

van voorzitter van de selectie- en remunera-

tiecommissie. Caroline is opgevolgd door 

Linda Hovius. Tijdens de ALV in december 

zijn Mariëlle Ammerlaan en Joris Elstgeest 

afgetreden. Mariëlle heeft hiermee haar 

laatste termijn volgemaakt en daarmee  

een bestuurlijke carrière binnen Royal 

FloraHolland afgesloten die in 2003 is 

gestart. Joris heeft om privéredenen 

besloten tussentijds af te treden en ook hij 

kan terugzien op een lange bestuurlijke 

carrière binnen Royal FloraHolland. De RvC is 

hen allen veel dank verschuldigd voor hun 

inzet en inbreng in de vele vergaderingen die 

tijdens hun loopbaan zijn gehouden.

Tijdens de RvC-vergadering van 14 februari 

2019 is besloten de coöperatiecommissie op 

te heffen. Dit besluit houdt verband met de 

komst van de Ledenraad.

Jack Goossens  

Voorzitter raad van commissarissen

10 april 2019
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De auditcommissie bestond in 2018 uit 

Pascal Visée (voorzitter), Rosaline Zuurbier 

en Gerben Ravensbergen. Van de zijde van 

het Royal FloraHolland-management zijn 

altijd aanwezig geweest de interim-CFO en 

de manager internal audit (secretaris). Bij de 

laatste vergadering van 2018 is zowel de 

interim- als de nieuwe CFO, David van 

Mechelen aanwezig geweest.

De auditcommissie kwam gedurende 2018 in 

totaal zes keer bijeen. Daarbij waren steeds 

alle commissieleden aanwezig en waren, 

afhankelijk van het onderwerp, de externe 

accountant, overige externe deskundigen  

en/of medewerkers uit de organisatie uit- 

genodigd. Ook heeft er een private meeting 

plaats gevonden met de externe accountant. 

Aanvullend aan deze vergaderingen zijn er 

twee vergaderingen geweest met de 

selectie- en remuneratiecommissie waarin 

een verdieping op pensioenen heeft plaats-

gevonden. 

De auditcommissie heeft gedurende het jaar 

aandacht besteed aan de 2017 jaarcijfers, 

de voortgang van de financiële performance 

rondom de 2018 cijfers en het jaarplan en de 

begroting voor 2019. De financiële doorreke-

ning van de strategie heeft ook de nodige 

aandacht gehad. Er zijn verschillende 

scenario’s uitgewerkt en de directie heeft 

toelichting gegeven op de verschillende 

uitgangspunten.

In aanwezigheid van de externe accountant 

zijn respectievelijk het accountantsverslag, 

het auditplan en de management letter 

behandeld. Ook zijn het belastingbeleid en 

het opvolgen van auditbevindingen (inclusief 

die van de internal audit) behandeld. Het 

opvolgen van bevindingen is een belangrijk 

punt van aandacht en wordt nauwlettend 

door de auditcommissie gevolgd.

Gedurende 2018 zijn diverse bijzondere 

onderwerpen behandeld. Eén van de meest 

in het oog springend onderwerpen is de 

investeringsaanvraag rondom het Integrale 

Logistieke Besturing-project (ILB). Royal 

FloraHolland beoogt hiermee de logistieke 

processen en (IT-)infrastructuur op de 

verschillende locaties te uniformeren en te 

optimaliseren. De auditcommissie heeft 

vertrouwen in deze vernieuwing en onder-

streept de mening dat hiermee ook de basis 

wordt gelegd voor nieuwe logistieke diensten. 

Daarnaast zijn meerdere andere investe-

ringsaanvragen behandeld, onder meer 

omtrent de aanschaf van nieuwe stapel- 

wagens, de nieuwe fust Fc588 en de bouw 

van nieuwe koelcellen. Ook het outsourcings-

plan van het facilitair bedrijf is in de audit-

commissie behandeld.

De auditcommissie kijkt met tevredenheid 

terug op 2018.

Pascal Visée

Voorzitter auditcommissie 

Verslag 
audit- 
commissie
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De selectie- en remuneratiecommissie 

(Remco) heeft in 2018 veel aandacht 

besteed aan de KPI’s (Kritische Prestatie 

Indicatoren). Dit betreft zowel de realisatie 

van de KPI’s over 2017, het formuleren en 

monitoren van de KPI’s in 2018 als het 

opstellen van KPI’s voor 2019. De mate van 

realisatie van de KPI’s is de basis voor de 

variabele beloning van de directie. Jaarlijks 

stelt de RvC de KPI’s voor de directie vast. 

Anders dan in voorgaande jaren waren er in 

2018 voor de directieleden geen individuele 

KPI’s van kracht. Bij een 100%-score heeft de 

CEO recht op een variabele beloning van 

30% van zijn vaste salaris en de CFO op 20%.

In 2018 heeft de Remco ook uitvoerig 

aandacht besteed aan de samenstelling van 

de directie en het MT. Hierbij heeft in eerste 

instantie de focus gelegen op het vinden van 

een nieuwe CFO, wat uiteindelijk geresul-

teerd heeft in de benoeming van David van 

Mechelen. Dit proces heeft langer geduurd 

dan van tevoren verwacht, maar de Remco  

is van mening dat het geduld is beloond, 

gezien de getoonde performance van David 

tot op heden en de prettige samenwerking 

met de CEO, het MT en tussen hem en de 

RvC. Vervolgens is de Remco betrokken 

geweest bij het opstellen van de functie- 

profielen voor de nieuwe functies manager 

Kwekersdiensten en de manager Markt & 

Klant (CMO), alsook bij de tijdelijke invulling 

daarvan. In dit verband kan het vertrek van 

Servaas van der Ven niet onvermeld blijven. 

Servaas heeft gedurende een periode van 

meer dan vijfentwintig jaar voor Royal 

FloraHolland gewerkt, waarvan de laatste 

jaren op MT-niveau. De RvC is hem zeer 

erkentelijk voor zijn inzet en prestaties die  

hij binnen verschillende bedrijfsonderdelen 

heeft geleverd. 

De Remco is verder op de hoogte gehouden 

van de belangrijkste ontwikkelingen binnen 

het bedrijf ten aanzien van het management 

en de medewerkers. Hierbij is gesproken over 

leiderschapsontwikkeling en succession 

Verslag  
selectie- en 
remuneratie-
commissie

De RvC heeft op voordracht van de Remco de variabele beloning bij realisatie van de KPI’s in 2018 als volgt vastgesteld:

KPI Doel Realisatie Score Weging Resultaat

Operationeel resultaat > € 1 miljoen € 6 miljoen 100 20% 20%

Voortgang Floriday Discretionair + milestones 1.200 leden 50 20% 10%

Voortgang ILB Discretionair + milestones 75% 50 20% 10%

Verbeteren dagelijkse dienstverlening > 95% tijdigheid 96% 100 20% 20%

Cultuur Discretionair behaald 100 20% 20%

Totaal bedrijfs-KPI’s 100% 80%
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planning, over cultuur en kernwaarden en 

over change management. Al deze aspecten 

zijn cruciaal voor het slagen van de verande-

ring die het bedrijf Royal FloraHolland moet 

doormaken om in de toekomst succesvol te 

kunnen zijn en blijven.

De Remco heeft in 2018 tweemaal gezamen-

lijk vergaderd met de auditcommissie in 

verband met het pensioendossier. Net zoals 

in andere delen van de maatschappij 

ontkomt ook Royal FloraHolland niet aan  

een moderniseringsslag op dit gebied. Dit is 

actueel omdat het huidige contract bij NN 

afloopt per einde 2019. Daarom is in 2018 

gestart met een oriëntatie en gesprekken 

met potentiële nieuwe partijen. De vergade-

ringen hebben geleid tot goede inzichten en 

discussie met de directie over de gewenste 

koers. 

Andere onderwerpen die aan de orde zijn  

geweest, zijn de vernieuwing van de cao, de 

status en beheersing van het ziekteverzuim 

binnen Royal FloraHolland, de medewerkers- 

onderzoeken, het beleid met betrekking tot 

de variabele beloningscomponent voor het 

management en het beleid van de HR- 

afdeling zelf.

Verder heeft de Remco in 2018 ook gekeken 

naar de vergoedingen voor de leden van de 

Ledenraad en de voordrachtscommissie, 

alsmede naar de reiskostenvergoeding van 

de RvC. Op initiatief van de Remco is door de 

RvC een voorstel gedaan aan de ALV-com-

missie om de reiskostenvergoeding om te 

zetten in een vaste vergoeding op basis van 

het gemiddelde in de afgelopen drie jaar.  

De ALV-commissie heeft hiermee ingestemd.

De selectie- en remuneratiecommissie 

bestond in de eerste helft van 2018 uit 

Caroline Princen (voorzitter), Jack Goossens 

en Joris Elstgeest. Door het aftreden van 

Caroline Princen in de ALV van 31 mei 

ontstond er een vacature in de voorzitters-

functie van deze commissie. Op verzoek van 

de RvC heeft Caroline deze functie nog een 

halfjaar waargenomen tot aan de benoe-

ming van Linda Hovius als commissaris 

tijdens de ALV van 6 december.

De Remco kwam in 2018 vijf keer bijeen. 

Vergaderingen vinden altijd plaats in 

aanwezigheid van de CEO en de CHRO.  

In 2018 zijn alle commissieleden bij alle 

vergaderingen aanwezig geweest. 

Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 |     69 

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC JaarrekeningVerslag
raad van 
commissarissen



De coöperatiecommissie bestond in 

2018 uit Mariëlle Ammerlaan (voorzit-

ter), Jan Andreae en Emiel Barendse.  

De commissie kwam in 2018 vijf keer 

bijeen, waarvan één keer als beroeps-

commissie. Vergaderingen vinden altijd 

plaats in aanwezigheid van de CEO, de 

CCO, de manager Cooperative Affairs 

(secretaris) en de secretaris van de 

RvC. Afhankelijk van het onderwerp 

worden andere managers uitgenodigd. 

In 2018 betrof dat vooral de manager 

van het programmateam Coöperatie 

2020. In 2018 zijn alle commissieleden 

bij alle vergaderingen aanwezig  

geweest.

De belangrijkste taak van de commissie is 

het bewaken van het coöperatie- en het 

ledenbelang bij alle beleidsbeslissingen  

van de directie. Belangrijke thema’s van de 

coöperatiecommissie zijn ledenbeleid en 

ledenbetrokkenheid. Ook de ledentarieven 

vallen binnen de scope van de commissie, 

net als de commerciële regelingen. Bij dit 

laatste gaat het zowel om de interne 

procedures, het beheer als de transparantie. 

De commissie treedt ook op als beroeps- 

instantie voor geschillen tussen leden en de 

directie. In 2018 is er één beroepszaak aan 

de orde geweest over het stoppen van het 

lidmaatschap van één teler en deze zaak is 

tot tevredenheid afgewikkeld. De voorzitter 

van de coöperatiecommissie is tevens 

voorzitter van een werkgroep die toezicht 

houdt op de ontwikkeling van het bestuurlijk 

kader binnen Royal FloraHolland. Hierbij 

wordt onder andere gekeken naar de 

opleidingen en ontwikkeling van leden van 

FPC’s, RAC’s en adviesraden. In deze 

werkgroep zit ook een vertegenwoordiger  

uit de pilot Ledenraad.

In 2018 is de agenda van de coöperatiecom-

missie voor een groot deel bepaald door het 

strategische programma Coöperatie 2020.  

In 2016 is dit programma gestart met de 

oprichting van het regieteam, bestaande uit 

dertien leden van Royal FloraHolland dat 

wordt ondersteund door het programma-

team onder leiding van Leo Keijzer. In dit 

programma staat ledenbinding centraal en 

wordt aandacht besteed aan de governance 

van Royal FloraHolland, het lidmaatschap en 

de tarieven. Het governancedeel heeft geleid 

tot de pilot Ledenraad en de jongerenraad 

en uiteindelijk tot de Ledenraad per  

1 januari 2019. 

De pilot Ledenraad heeft drie functies: 

consultatie (inventariseren van wensen en 

meningen van leden in ledensessies in de 

verschillende regio’s in Nederland en het 

buitenland), advies (aan de directie over de 

strategische, productoverstijgende beleids-

zaken) en besluitvorming (overnemen van  

de besluitvorming van de algemene leden-

vergadering, waaronder besluiten over de 

ledentarieven, de jaarrekening, grote 

investeringen en de samenstelling van de 

raad van commissarissen). Voor de inrichting 

van de pilot Ledenraad zijn vijf subcommis-

sies (ontwerp, benoeming, ledenbinding en 

consultatie, financiën en strategie) met leden 

van de pilot Ledenraad samengesteld.  

De pilot Ledenraad heeft uiteindelijk geleid 

tot positieve besluitvorming in de algemene 

ledenvergadering over de installatie van een 

Ledenraad per 1 januari 2019. De diverse 

reglementen in verband met de installatie 

van een Ledenraad zijn vastgesteld. Met het 

programmateam is regelmatig afgestemd, 

meegedacht en richting gegeven aan het 

ontwerp van de pilot Ledenraad inclusief de 

wijze waarop advies, begeleiding en onder-

steuning van de pilot Ledenraad georgani-

seerd worden. Daarnaast is afstemming 

geweest over de organisatie van de leden-

sessies vanuit de pilot Ledenraad en is 

vooraf en achteraf besproken hoe hierin de 

ledenbetrokkenheid versterkt kan worden. 

Verslag 
coöperatie-
commissie
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Na een succesvolle aftrap van de jongeren-

raad in 2017 zijn de kwekers dit jaar gestart 

met het thema ‘Dienstverlener van de 

Toekomst’. Het doel is om in een aantal 

bijeenkomsten toe te werken naar een visie. 

Naast een aantal vergaderingen waarin de 

Jongerenraad dit onderwerp als groep 

verkende, is er een werksessie georganiseerd 

waar alle jonge kwekers voor zijn uitgeno-

digd. In deze werksessies is vanuit het bedrijf 

een toelichting gegeven op de plannen voor 

de dienstverlening. Vervolgens zijn dertig 

jonge kwekers met elkaar in gesprek gegaan 

over de huidige en toekomstige dienstverle-

ning van Royal FloraHolland en hebben de 

kwekers ideeën hierover uitgewerkt. In het 

najaar is de voorbereiding gestart van het 

jongerennetwerk-event dat op 31 januari 

2019 plaatsvond in Rotterdam. Hierin stond 

het thema marketing en promotie centraal 

en was ter inspiratie een externe spreker 

aanwezig. Daarnaast besteedt de Jongeren-

raad ook tijd aan persoonlijke ontwikkeling 

en teamontwikkeling. Ook dit geeft veel 

energie en is goed toepasbaar buiten de 

Jongerenraad bij de dagelijkse werkzaam-

heden. In dit kader vond begin 2019 een 

tweedaagse plaats, waarin de onderwerpen 

innovatie en ontwikkeling samenkwamen.

Het deel tarieven en lidmaatschap heeft 

geleid tot een nieuwe lidmaatschaps- en 

tarievenstructuur per 1 januari 2018.  

De effecten van deze nieuwe structuur zijn 

gevolgd door de coöperatiecommissie en 

hebben na advies van de pilot Ledenraad 

geleid tot een minimale aanpassing voor 

2019.

Andere onderwerpen die door de coöperatie- 

commissie zijn besproken, zijn: algemene 

ledenvergaderingen, toezicht op commer- 

ciële regelingen, rapportages overleg 

coöperatieve zaken en het verbeterproces 

FloraHolland Product Commissies (FPC’s) 

inclusief generieke FPC-bijeenkomsten, 

impact kleine aanvoerders op assortiment 

en kosten Royal FloraHolland.
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2018 was het laatste jaar van het 

bestaan van de ALV-commissie. Deze 

commissie is in 2014 gestart en heeft in 

die vijf jaren een aantal taken vervuld 

die statutair bij de ALV (algemene 

ledenvergadering) lagen. Om redenen 

van zorgvuldigheid en efficiency is 

destijds besloten om die taken niet uit 

te voeren in plenaire bijeenkomsten, 

maar in klein comité. Het betreft onder 

andere besluitvorming over de beloning 

van de commissarissen en het belo-

ningskader van de topstructuur van de 

organisatie, alsmede het uitoefenen  

van het recht van bezwaar tegen 

kandidaat-commissarissen en nog  

een aantal overige specifieke taken. 

Door de komst van de Ledenraad 

komen deze taken nu daar te liggen en 

is de ALV-commissie opgeheven. Gezien 

deze consequentie is de ALV-commissie 

nauw betrokken geweest bij het proces 

van de overgang naar de Ledenraad. 

Naast deze fundamentele discussie heeft de 

ALV-commissie in 2018 nog diverse andere 

onderwerpen besproken. Het belangrijkste 

was wel de vernieuwing van het stemproces 

in de ALV. Bij de voorjaarsvergadering  

(31 mei 2018) zijn de leden in de gelegenheid 

gesteld om vanaf het moment van ontvangst 

van de uitnodiging hun stem uit te brengen 

op de verschillende voorstellen. Dit konden ze 

vanaf hun pc thuis doen of via hun smart-

phone (app). Op basis van de statuten 

moesten de leden echter in de gelegenheid 

gesteld worden om hun vooraf uitgebrachte 

stem nog tijdens de vergadering te wijzigen. 

Dit is een afwijkende situatie ten opzichte 

van veel andere bedrijven die ook van deze 

techniek gebruikmaken. De ALV-commissie 

heeft echter geconstateerd dat dit – op maat 

gemaakte – proces goed is verlopen. Er zijn 

geen onregelmatigheden geconstateerd die 

tot ingrijpen hebben geleid. De commissie  

is content met deze nieuwe ontwikkeling, 

omdat nu meer leden aan het stemproces 

hebben deelgenomen. Ruim 10% van de 

totale stemwaarde in de coöperatie had 

reeds vooraf zijn stem uitgebracht. In totaal 

was er een opkomst van ruim 27%. Dat is  

een zeer hoog percentage vergeleken met 

normaal en is voor een deel te verklaren  

door de voorgestelde statutenwijziging.

Vervolgens is de commissie ook betrokken 

geweest bij de vernieuwing die heeft 

plaatsgevonden bij de najaarsvergadering. 

Dit betrof de benoeming van de Ledenraads-

leden. Bij deze vergadering is de mogelijk-

heid gecreëerd voor leden om – naast het 

vooraf stem uitbrengen via de app – tijdens 

het buffet hun stem uit te brengen via 

speciaal geprepareerde tablets. Daartoe 

werd de ALV reeds om 18.00 uur geopend, 

want om 19.30 uur werd het stemproces voor 

dit onderwerp gesloten. Aanleiding hiervoor 

was het feit dat uitvoering van het reguliere 

stemproces tijdens de ALV lang zou duren 

(42 kandidaten x 1,5 minuut per kandidaat). 

Deze efficiencymaatregel moest uiteraard 

wel van zo veel mogelijk waarborgen worden 

voorzien en daar heeft de ALV-commissie 

nauwgezet naar gekeken.

De ALV-commissie kwam in 2018 vijf keer 

bijeen. Vergaderingen vinden plaats in 

aanwezigheid van de secretaris van RvC die 

tevens secretaris is van de ALV-commissie.

Ad van Marrewijk

Voorzitter ALV-commissie

Verslag 
ALV- 
commissie
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Royal FloraHolland rapporteert op basis 

van GRI Standards (Global Reporting 

Initiative). Deze Standards zijn ontwor-

pen om als een set te worden gebruikt 

met als doel te rapporteren over de 

effecten van onze activiteiten op 

economie, milieu en maatschappij. 

Hiermee maken we onze duurzaam-

heidsambitie en duurzame rol in de 

sierteeltsector duidelijk. Dit jaarverslag 

is gebaseerd op de GRI-optie ‘Core’. 

Achter in het verslag is een GRI-tabel 

opgenomen met paginaverwijzingen 

naar de GRI-Standard Disclosures, Topic 

Specific Disclosures en de Management 

approach per materieel topic.

Royal FloraHolland professionaliseert ieder 

jaar zijn rapportage, onderzoekt de principes 

van het IIRC en hoe deze in de komende jaren 

in het verslag geïntegreerd gaan worden. Wij 

stimuleren innovatie zodat groei en vergroe-

ning hand in hand gaan. De coöperatie verbe-

tert haar milieuafdruk op basis van continu 

beleid en actieve medewerkersbetrokkenheid. 

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te 

bereiken is een aparte afdeling Sustainability 

opgericht. Deze afdeling is primair verant-

woordelijk voor het uitwerken van voorstellen 

inzake het duurzaamheidsbeleid en realisatie 

en monitoring van hieraan gekoppelde 

doelstellingen. De specialisten die hier werken 

rapporteren periodiek aan het management-

team over de voortgang van zowel materiële 

als niet-materiële topics. Daarnaast is er 

periodiek overleg met de CEO. Een interne 

klankbordgroep fungeert als criticaster 

betreffende de te maken keuzes binnen het 

beleid. Tevens is deze groep ambassadeur 

richting de organisatie om het duurzame 

gedachtegoed uit te dragen. De resultaten 

van de voortgang worden ook met de raad 

van commissarissen besproken. 

Naast dit jaarverslag in de vorm van een 

interactieve pdf presenteren we ook een 

reportingwebsite met inzicht in belangrijke 

momenten in 2018, een doorkijk naar onze 

langetermijnambities en de belangrijkste 

feiten en cijfers over 2018. De belangrijkste 

kengetallen worden in toegankelijke vorm 

gepresenteerd. De reportingwebsite maakt 

integraal deel uit van het jaarverslag 2018.

Het verzamelen van gegevens over duur-

zaamheid bij de bedrijfsonderdelen van 

Royal FloraHolland vindt op dezelfde wijze 

plaats als in voorgaande jaren. Inhoudelijk is 

de afdeling Sustainability daar samen met 

de afdelingen Facilitair Management en 

Human Resources voor verantwoordelijk en 

controleert de afdeling Finance & Control de 

feitelijke informatieverzameling. De duur-

zaamheidsdata zijn niet gecontroleerd door 

de externe accountant.

In dit jaarverslag worden onder meer de 

volgende begrippen gebruikt: ‘Coöperatie 

Royal FloraHolland U.A.’, ‘Royal FloraHolland’  

of ‘de coöperatie’. Deze verwijzen alle naar 

Royal FloraHolland als coöperatieve  

organisatie.

De directie van de coöperatie heeft het 

jaarverslag 2018 van Royal FloraHolland op 

10 april 2019 opgemaakt. Op 10 april 2019 

heeft de raad van commissarissen met dit 

verslag ingestemd. Het jaarverslag wordt ter 

vaststelling voorgelegd aan de Ledenraad op 

10 juli 2019. Royal FloraHolland publiceert 

jaarlijks zijn jaarverslag. De directie van de 

coöperatie heeft het jaarverslag over het 

boekjaar 2017 op 11 april 2018 opgemaakt 

en dit verslag is in de algemene ledenverga-

dering van 1 juni 2018 toegelicht en formeel 

vastgesteld.

Over dit 
verslag

Disclaimer
Het jaarverslag 2018 bevat  
mededelingen over de 
toekomst. Deze mededelingen 
zijn gebaseerd op actuele 
verwachtingen, schattingen en 
projecties van het management 
van Royal FloraHolland.  
De informatie die beschikbaar 
was op het moment van opmaken 
van dit jaarverslag geeft geen 
zekerheid dat de verwachtingen, 
schattingen en projecties zullen 
worden gerealiseerd.

Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 |     73 

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC Jaarrekening



De Kracht van  
de Marktplaats

Flowering the world.Jaarrekening 2018



Geconsolideerde balans per 31 december 2018

Geconsolideerde balans per 31 december 2018
(Na voorgestelde resultaatbestemming (bedragen x € 1.000))

Toelichting 2018 2017

  

Vlottende activa  

Vorderingen

Handelsdebiteuren  50.435 47.811

Vorderingen op deelnemingen  357 222

Latente belastingvorderingen  22 374

Overige vorderingen  

en overlopende activa (4) 19.250 20.394

  70.064 68.801

  

Liquide middelen (12) 10.352 30.203

  

Totaal  795.323 801.240

Toelichting 2018 2017

ACTIVA

Vaste activa  

Immateriële vaste activa (1) 40.535 29.752

  

Materiële vaste activa (2)

Terreinen  111.423 110.804

Bedrijfsgebouwen  322.358 318.908

Installaties, emballage  

en logistieke middelen 67.148 58.997

Andere vaste bedrijfsmiddelen  47.251 54.647

Niet aan de bedrijfsuitoefening  

dienstbaar 112.555 117.795

  660.735 661.151

  

Financiële vaste activa (3)

Deelnemingen  10.544 8.798

Overige vorderingen  3.093 2.535

  13.637 11.333

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC Jaarrekening

Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 | 75 

 
  Voor de staande weergave van  

de geconsolideerde balans klik hier.



Geconsolideerde balans per 31 december 2018

Toelichting 2018 2017

  

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen (12) 61.500 54.751

Schulden aan leden / niet-leden (13) 61.900 54.973

Aflossingsverplichting  

aan leden / niet-leden (13) 13.856 50.340

Schulden aan verbonden partijen (1) – 1.914

Crediteuren  50.056 36.284

Statiegelden  93.615 91.357

Overige schulden  

en overlopende passiva (14) 52.191 55.415

  333.118 345.034

  

Totaal  795.323 801.240

*  Achtergestelde leningen. Deze vormen gezamenlijk met het eigen vermogen het 

aansprakelijk vermogen. Het aansprakelijk vermogen bedraagt ultimo 2018  

€ 437,0 miljoen (2017: € 428,4 miljoen) na voorgestelde extra betaling.

Toelichting 2018 2017

PASSIVA   

  

Groepsvermogen  

Eigen vermogen (5) 213.874 219.490

Aandeel derden (6) 2.452 2.527

  216.326 222.017

  

Voorzieningen (7)

Voorziening latente belastingen  1.159 2.883

Reorganisatievoorziening  3.630 4.719

Overige voorzieningen  7.065 6.528

  11.854 14.130

  

Langlopende schulden  

Certificaten B * (8) 215.100 200.061

Certificaten C * (9) 1.407 2.234

Certificaten D * (10) 6.618 6.640

Schulden aan verbonden partijen (1) 6.259 6.119

Langlopende bankleningen (11) 4.641 5.005

  234.025 220.059
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* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2018

Toelichting 2018 2017

Bedrijfsbaten  

Provisies  84.647 88.778

Contributies  9.059 9.279

Partij- en stapelwagenheffing  64.114 64.698

Transactie- en serviceheffing  28.811 28.809*

Emballage  51.918 52.444

Verhuur stapelwagens en cc’s  27.113 26.817

Verhuur onroerend goed  53.976 53.136

Diverse opbrengsten  48.548 52.647*

  368.186 376.608

  

Bedrijfslasten  

Lonen en salarissen (15) 148.513 152.880

Sociale lasten  16.283 16.766

Pensioenlasten  11.520 12.337

Afschrijvingen en  

waardeverminderingen (16) 71.306 72.098

Overige bedrijfslasten (17) 112.544 115.380

  360.166 369.461

  

Bedrijfsresultaat  8.020 7.147

Toelichting 2018 2017

  

Financiële baten en lasten  

Rentelasten en soortgelijke kosten  –10.700 –11.931

Rentebaten en soortgelijke  

opbrengsten  1.000 1.772

  –9.700 –10.159

  

Resultaat voor belasting  –1.680 –3.012

  

Resultaat deelnemingen  (3) 1.844 5.579

Vennootschapsbelasting (18) 385 –223

Aandeel derden (6) –230 –278

  

Resultaat na belasting  319 2.066

Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2018 van Royal FloraHolland in de 

geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan 

met de weergave van een beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming  

met artikel 2:402 BW.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2018
(bedragen x € 1.000)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

Toelichting 2018 2017

Operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 8.020 7.147

Afschrijvingen en  

waardeverminderingen 70.740 72.097

Verkoopresultaat afstoting  

materiële vaste activa -9.300

Mutatie voorzieningen -1.490 –6.051

67.970 73.193

Verandering in werkkapitaal

Af-/toename handelsdebiteuren –2.624 13.154

Af-/toename vorderingen op  

deelnemingen -5.898 13

Af-/toename overige vorderingen -981 12.594

Af-/toename schulden aan leden / 

niet-leden 6.927 –8.372

Af-/toename crediteuren –1.186 11.882

Af-/toename statiegelden 2.258 6.171

Af-/toename overige schulden -4.790 –2.191

-6.294 33.251

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018
(bedragen x € 1.000)

Toelichting 2018 2017

Ontvangen rente 1.000 1.772

Ontvangen dividend 2.151 2.250

Betaalde rente -9.254 –14.635

Betaalde/ontvangen winstbelasting 2.598 1.208

-3.505 –9.405

Kasstroom uit operationele  

activiteiten 58.171 97.039
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geconsolideerd kasstroomoverzicht klik hier.



Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

Toelichting 2018 2017

Financieringsactiviteiten

Mutatie rekening-courantkrediet (12) 6.385 54.752

Aflossing langlopende leningen (11) – –136.220

Betaald dividend aan houders  

minderheidsbelangen -304 –

Vermogensbijdragen 25.304 48.700

Uitbetalingen Certificaten A en E –13.739 –6.001

Uitbetalingen Certificaten B, C en D –39.786 –78.284

Kasstroom uit financierings-

activiteiten -22.140 –117.053

Netto kasstroom –19.851 –80.107

Stand liquide middelen per 1 januari 30.203 110.310

Stand liquide middelen per  

31 december 10.352 30.203

Mutatie liquide middelen –19.851 –80.107

Toelichting 2018 2017

Investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -54.554 –53.150

Desinvesteringen in materiële vaste 

activa 10.965 8.428

Investeringen in immateriële vaste 

activa -15.657 –14.983

Aflossing langlopende vorderingen (3) 515 3.025

Verstrekking langlopende vorderingen -1.073 –2.317

Verwerving groepsmaatschappijen (1) – –3.450

Investering in financiële vaste activa (3) –2.031 –1.075

Desinvestering in financiële vaste 

activa 5.953 3.429

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -55.882 –60.093
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geconsolideerd kasstroomoverzicht klik hier.



Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2018

2018 2017

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen 319 2.066

Totaal van de rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen – –

Totaalresultaat 319 2.066

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2018
(bedragen x € 1.000)

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC Jaarrekening

Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 | 80 



Toelichting op de geconsolideerde cijfers 2018

Toelichting op de geconsolideerde cijfers 2018

De uit het resultaat gevormde Certificaten A die op naam staan 

van haar leden is onderdeel van het eigen vermogen van de coöpe-

ratie. Daarnaast neemt ieder lid van de coöperatie deel in Certifi-

caten B door een op voorstel van de directie door de Ledenraad 

vast te stellen percentage over door de leden af te rekenen produc-

ten via de coöperatie. Certificaten zijn achtergesteld bij vorderin-

gen van crediteuren en andere verschaffers van vreemd vermogen. 

De uitkering van Certificaten B kan op voorstel van de directie en 

na goedkeuring door de Ledenraad, na het verstrijken van de 

looptijd van de betreffende jaarlagen, worden uitgekeerd indien het 

risicodragend vermogen ten minste 45% bedraagt. De jaarrekening 

is opgemaakt na voorstel resultaatbestemming. Hierdoor is het 

resultaat van het huidig boekjaar toegevoegd aan de algemene 

reserve, Certificaten A en schulden aan leden.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Voor 

de presentatie van de winst-en-verliesrekening is, omwille van het 

inzicht in het bijzondere karakter van de activiteiten, een nadere 

detaillering toegepast ten opzichte van de voorgeschreven model-

len in het besluit modellen jaarrekening. Het gehanteerde model is 

uitgebreider dan het voorgeschreven model.

TOELICHTING ALGEMEEN

Doelstelling

Coöperatie Royal FloraHolland U.A., hierna te noemen Royal  

FloraHolland, is een coöperatie met een uitgesloten aansprakelijk-

heid voor haar leden. De coöperatie wil voor haar leden de hoogste 

verkoopopbrengsten tegen de laagste afzetkosten realiseren, door 

het organiseren van een geheel van marktplaatsen en daarmee 

samenhangende diensten en voorzieningen. Leden van de coöpe-

ratie kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn, die één 

of meer bedrijven uitoefenen, waarin sierteeltproducten worden 

geteeld. Royal FloraHolland is statutair gevestigd te Aalsmeer met 

het kantooradres Legmeerdijk 313, 1430 BA Aalsmeer, Nederland 

en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

34284016.

Aansprakelijkheid leden van de coöperatie 

Royal FloraHolland heeft een statutaire uitsluiting van aansprake-

lijkheid voor zijn leden. Dit betekent dat de leden van de coöperatie 

geen aansprakelijkheid hebben voor niet-verrekende verliezen 

anders dan de bij de coöperatie uitstaande financiering in de vorm 

van certificaten.
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De groepsmaatschappijen zijn volgens de grondslagen van waar-

dering en resultaatbepaling van Royal FloraHolland in de geconso-

lideerde jaarrekening verwerkt.

In de organisatiestructuur heeft Royal FloraHolland ervoor gekozen 

de activiteiten die direct dienstbaar zijn aan zijn kernactiviteiten 

onder te brengen in de coöperatie. De niet direct aan het veiling- 

bedrijf dienstbare activiteiten zijn, evenals een aantal andere  

financiële belangen, ondergebracht in deelnemingen.  

Zie pagina 137 voor de consolidatiekring. In 2018 zijn de deel-

nemingen Greenpark Boskoop B.V. en Q7 Air Cargo Broker Fzco. 

vervreemd en is het belang in D.Z.F. Naaldwijk vergroot. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA, 

RESULTAATBEPALING EN KASSTROMEN

Algemeen

De grondslagen voor waardering van activa en passiva en resul-

taatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De activa en 

passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij 

anders vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met uitstroom van middelen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden  

vastgesteld.

De in de toelichting opgenomen bedragen luiden in duizenden 

euro’s, tenzij anders vermeld.

Consolidatiegrondslagen

In de geconsolideerde jaarrekening 2018 zijn opgenomen Royal 

FloraHolland en zijn groepsmaatschappijen waarmee Royal 

FloraHolland een organisatorische en economische eenheid vormt 

(tezamen ‘de groep’ genoemd). Groepsmaatschappijen zijn onder-

nemingen waarin Royal FloraHolland direct of indirect een beslis-

sende zeggenschap in besturing en financieel beleid heeft. 

Beslissende zeggenschap wordt verondersteld aanwezig te zijn 

indien Royal FloraHolland meer dan 50% van het aandelenkapitaal 

bezit, dan wel zodanig bijzondere rechten heeft, zoals potentiële 

stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend, dat deze 

onderneming daardoor als groepsmaatschappij moet worden 

beschouwd.

De groepsmaatschappijen zijn integraal in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen. Het aandeel van derden in het vermogen 

en in het resultaat wordt afzonderlijk vermeld. Intercompany- 

transacties en onderlinge vorderingen en schulden worden geëlimi-

neerd. Consolidatie en deconsolidatie geschieden op moment van 

verkrijging of vervreemding van de beslissende zeggenschap.

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC Jaarrekening

Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 | 82 
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vermindering wordt goodwill die is ontstaan in een overname vanaf 

de overnamedatum toegerekend aan de kasstroomgenererende 

eenheid marktplaats die door de overname voordeel zal halen uit 

de overgenomen activiteiten in combinatie met de ontwikkeling 

van software door Royal FloraHolland.

Schattingswijziging

De economische levensduur en de afschrijvingsmethode van 

immateriële vaste activa worden ten minste aan het einde van elk 

boekjaar opnieuw beoordeeld. In 2017 werd de economische 

levensduur van alle intern ontwikkelde software verondersteld  

op 5 jaar. Eind 2018 heeft een kritische herbeoordeling plaats-

gevonden van deze inschatting per systeem. Op grond hiervan  

is vastgesteld dat de economische levensduur van een aantal 

systemen naar alle waarschijnlijkheid langer is dan 5 jaar.  

De afschrijvingstermijn van deze systemen is aangepast van 5 naar 

7 jaar. De impact van de schattingswijziging is prospectief verwerkt 

vanaf 1 januari 2018. Het kwantitatieve effect voor 2018 bedraagt 

€ 1,3 miljoen. Dit komt tot uitdrukking in lagere afschrijvingskosten 

en hoger resultaat.

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische 

kostprijs of vervaardigingprijs, verminderd met afschrijvingen en 

eventuele bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse lineaire 

afschrijvingen zijn gebaseerd op verwachte economische levens-

duur van gebouwen en terreinvoorzieningen van 10 - 33 1/3 jaar, 

van machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen van 

5 tot 10 jaar, rekening houdend met de restwaarde. Op niet aan de 

Valutaomrekening

Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking 

gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op transactiedatum. 

Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend 

tegen de functionele valutakoers op de balansdatum. Niet-mone-

taire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op 

historische kosten, worden omgerekend tegen de functionele 

valutakoers op transactiedatum.

Immateriële vaste activa

Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:

−  het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

die een actief in zich bergt, zullen toekomen aan de groep; en

−  de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vast-

gesteld.

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

verminderd met afschrijvingen en eventuele bijzondere waardever-

minderingen. De jaarlijkse lineaire afschrijvingen zijn gebaseerd op 

basis van de verwachte economische levensduur van 3 tot 10 jaar. 

Bijzondere waardeverminderingen kunnen voorkomen als zich 

wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden dat 

de boekwaarde van een actief niet (volledig) terugverdiend wordt.

De kosten van ontwikkeling van software worden geactiveerd 

indien voldaan is aan de daaraan gestelde voorwaarden ter zake 

van de technische, commerciële en financiële haalbaarheid.  

Ter hoogte van de balanswaarde wordt een wettelijke reserve 

aangehouden. In het kader van een eventuele bijzondere waarde-
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De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen 

de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na de eerste 

verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen 

historische kostprijs (minus cumulatieve afschrijvingen en bijzon-

dere waardeverminderingen).

Een vastgoedbelegging wordt niet langer geactiveerd in geval van 

afstoting of permanente buitengebruikstelling. Bij buitengebruik-

stelling wordt een vastgoedbelegging niet langer geactiveerd 

indien geen toekomstige economische voordelen meer worden 

verwacht. 

De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt bepaald 

als het verschil tussen de netto-opbrengst en de boekwaarde  

van het actief en wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.  

Bij verkoop wordt het gerealiseerde deel van de herwaarderings- 

reserve opgenomen in de overige reserves.

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Belangrijk onderdeel van de strategie van Royal FloraHolland is het 

bieden van aantrekkelijke marktplaatsen om ‘de handel’ optimaal 

te faciliteren en aan zich te kunnen binden. Deze strategie brengt 

aanzienlijke investeringen in activa, vooral in gebouwen, terreinen 

en software met zich mee. Hierbij heeft Royal FloraHolland een 

langetermijnvisie, waarbij echter door marktomstandigheden en 

ontwikkelingen in de financiële, digitale en onroerendgoedwereld 

fluctuaties op middellange en lange termijn in de waardering van 

de vaste activa niet uit te sluiten zijn. Ondanks deze langetermijn-

visie kunnen daarom deze fluctuaties leiden tot bijzondere waarde-

verminderingen.

bedrijfsuitoefening dienstbare activa wordt niet afgeschreven. 

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen 

zodra de kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is 

voldaan. Deze worden afgeschreven over de geschatte termijn 

waarvoor het onderhoud is gepleegd. Alle overige onderhouds- 

kosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bijzondere waardeverminderingen kunnen voorkomen als zich 

wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden  

dat de boekwaarde van een actief niet (volledig) terugverdiend  

kan worden in de toekomst. (Zie ook hierna volgende toelichting, 

bijzondere waardeverminderingen vaste activa.)

De vrije gronden bestemd voor verkoop aan derden worden niet 

beschouwd als economisch uitwisselbaar en zijn gewaardeerd 

tegen de historische kostprijs per locatie onder aftrek van bijzon-

dere waardeverminderingen.

De vrije gronden bestemd voor verkoop aan handelspartijen  

of eigen gebruik in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg worden 

beschouwd als economisch uitwisselbaar.

Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aan-

gehouden om huuropbrengsten te realiseren en niet dienen voor 

eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat 

onroerende zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig 

gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen worden  

in de balans gerubriceerd onder niet aan de bedrijfsuitoefening 

dienstbare materiële vaste activa.
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meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens 

de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de 

waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaar-

de negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor 

zover Royal FloraHolland in deze situatie geheel of ten dele instaat 

voor de schulden van de deelneming of het stellige voornemen 

heeft de deelneming in staat te stellen haar schulden te betalen, 

wordt een voorziening getroffen.

Deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis op het financiële 

en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd op verkrij-

gingsprijs onder aftrek van nodig geachte afwaarderingen wegens 

duurzame waardeverminderingen. Onder de financiële vaste activa 

opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd op geamortiseerde 

kostprijs, eventueel verminderd met noodzakelijke geachte voor-

zieningen voor oninbaarheid. 

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel 

verminderd met noodzakelijk geachte voorziening voor incourant-

heid. De verkrijgingsprijs van de voorraden wordt bepaald op grond 

van de First-in, First-out-regel. De verkrijgingsprijs omvat de 

inkoopprijs en de bijkomende kosten. De bijkomende kosten 

omvatten onder meer eventuele invoerrechten en andere belastin-

gen, transport- en behandelingskosten en andere kosten die direct 

kunnen worden toegerekend aan de verwerving van de voorraden.

Royal FloraHolland evalueert periodiek zijn beleid ten aanzien van 

afschrijvingen, waarderingsgrondslagen en investeringen, in het 

bijzonder ten aanzien van investeringen in gebouwen, terreinen en 

software. Op iedere balansdatum beoordeelt Royal FloraHolland of 

er aanwijzingen zijn dat een actief of een kasstroomgenererende 

eenheid aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is.  

Als dergelijke aanwijzingen aanwezig zijn, wordt de boekwaarde 

aan de realiseerbare waarde van het actief getoetst.

Financiële vaste activa

De groep beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief 

of een groep van financiële activa een bijzondere waardeverminde-

ring heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die 

tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij 

aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waar-

deverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de 

bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst-en-verlies-

rekening verwerkt. Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen 

geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald 

als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best 

mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant 

gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief 

zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.

Deelnemingen waarbij invloed van betekenis op het financiële en 

zakelijke beleid wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd volgens de 

nettovermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 

verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van 
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Pensioenen 

Royal FloraHolland heeft een pensioenregeling (middelloon- 

regeling) met toegezegd-pensioenbijdrage, waarvan de nominale 

aanspraken verzekerd zijn middels een gesepareerd depot dat is 

ondergebracht bij een verzekeraar. De toegekende pensioenaan-

spraken worden door middel van jaarlijkse pensioenbetalingen aan 

de verzekeraar gefinancierd. De dekkingsgraad bedraagt ultimo 

2018 111,0% (2017: 114,1%). De dekkingsgraad ligt ruim boven  

het door De Nederlandsche Bank gestelde minimum van 104,2%. 

De pensioenen zijn in 2018 niet geïndexeerd. Voor de pensioen-

regelingen geldt dat de premiebetalingen als last worden verant-

woord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Jubilea 

De voorziening jubilea betreft de contante waarde van aan ver-

streken dienstjaren toe te rekenen kosten van toekomstige  

jubileum-uitkeringen, rekening houdend met de kans op tussen-

tijdse uitdiensttreding en overlijden. De contante waarde is  

gebaseerd op een disconteringsvoet van 1,2%.

Reorganisatie

De voorziening reorganisatie betreft toe te rekenen kosten voor 

boventalligen gebaseerd op het sociaal plan. De voorziening 

reorganisatie is gewaardeerd op nominale waarde.

Vorderingen

De verstrekte leningen en overige vorderingen worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus transactiekos-

ten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 

minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.  

Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van  

de vorderingen.  

Liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden 

op bankrekeningen die worden opgenomen tegen nominale 

waarde. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf 

maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als 

financiële vaste activa gerubriceerd.

Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum 

een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan 

het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is  

te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door  

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af  

te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaar-

deerd tegen contante waarde.
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Statiegelden

Statiegeldverplichtingen zijn opgenomen tegen de statiegeldwaar-

de van de op balansdatum in omloop zijnde meermalige emballage 

onder aftrek van een geschat bedrag voor emballage die niet 

retour zal komen.

Schattingswijziging

Jaarlijks vindt er een vrijval plaats van de statiegeldverplichtingen 

van de op balansdatum in omloop zijnde meermalige emballage. 

Deze vrijval werd tot en met het boekjaar 2017 bepaald op basis 

van een percentage van 0,5%. Als gevolg van een wijziging van de 

schattingsmethode waarmee het vrijvalpercentage wordt bere-

kend, is de omvang van het vrijvalpercentage voor het boekjaar 

2018 bepaald op 1,4%. Voor het boekjaar 2018 bedraagt het 

kwantitatieve effect van de schattingswijzing € 1,2 miljoen.   

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze 

opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de vervolgwaardering 

niet tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste 

waardering de reële waarde verminderd met de direct daaraan  

toe te rekenen transactiekosten.

De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaar-

deerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve- 

rentemethode. Winst of verlies wordt in de winst-en-verlies- 

rekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de 

balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Leasing

De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats 

op grond van de economische realiteit op het tijdstip van het 

aangaan van het contract. In geval van financiële leasing (waarbij 

de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het 

lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden 

gedragen) worden het lease-object en de daarmee samenhangen-

de schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans 

verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object op het 

moment van het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien dit 

lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalin-

gen. De initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen in 

de eerste verwerking van het actief. De leasebetalingen worden 

gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, 

waarmee een constante rentevoet wordt bereikt over de resterende 

nettoverplichting. In geval van operationele leasing zijn de lease-

betalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst- 

en-verliesrekening gebracht.
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Bepaling van het resultaat

Het resultaat, zijnde het saldo van bedrijfsbaten en -lasten over  

het boekjaar, is toegerekend aan het jaar waarop het betrekking 

heeft. Bedrijfsbaten (‘winsten’), niet zijnde productomzet, zijn 

verantwoord voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 

Bedrijfslasten (‘verliezen’) die hun oorsprong vinden voor het einde 

van het verslagjaar zijn verwerkt indien en voor zover deze voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Resultaat deelnemingen

Van deelnemingen waarbij de groep geen beslissende zeggen-

schap heeft, wordt het aandeel in het resultaat van de deelneming 

in de winst-en-verliesrekening verantwoord volgens de netto- 

vermogenswaarde. Voor zover er niet volgens nettovermogens-

waarde wordt gewaardeerd, betreft het resultaat de in het  

verslagjaar ontvangen dividenden en eventuele bijzondere  

waardeveranderingen.

Belastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van het verant-

woorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten 

en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Voor belastbare of 

verrekenbare tijdelijke verschillen is een latente belastingverplich-

ting of latente belastingvordering opgenomen. De latente belas-

tingvordering is opgenomen onder de vlottende activa indien 

verwacht wordt dat deze vordering in de toekomst verrekend kan 

worden. Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie is een 

latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijn-

lijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening in de 

toekomst. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde waarbij is uitgegaan van het 

geldende en toekomstige belastingtarief (25% - 20,5%). 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 

middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen 

een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geld-

middelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen 

dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kas-

stroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappijen en de 

verkoopprijs van de verkochte groepsmaatschappijen zijn opgeno-

men onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 

betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaat-

schappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs 

respectievelijk de verkoopprijs in mindering gebracht. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet 

in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Derivaten en financiële risico’s

Derivaten

Royal FloraHolland houdt geen financiële instrumenten voor 

handelsdoeleinden en geeft deze ook niet uit. De groep maakt 

gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps  

ter afdekking van de gelopen risico’s betreffende de rente- en 

valutaschommelingen.

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge 

accounting voldoen, worden als volgt verantwoord.

De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte 

post en is als volgt:

•  Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt 

verwerkt, dan wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaar-

deerd.

•  Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de 

balans is verwerkt, wordt ook het hedge-instrument niet  

geherwaardeerd. 

De resultaatbepaling is als volgt:

•  Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is geweest van 

ineffectiviteit.

•  Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van 

de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is 

dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat.

•  Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van 

de dollaroffsetmethode.

•  Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op 

cumulatieve basis in een verlies resulteert, wordt de ineffectiviteit 

verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:

•  Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of 

uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het 

hedge-instrument dat nog niet in de winst-en-verliesrekening 

was verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt 

afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot 

de afgedekte transactie plaatsvindt.

•  De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge 

accounting.

Beheer van valutarisico’s

Transacties in vreemde valuta vinden slechts in beperkte mate 

plaats. Ook activa en passiva luiden doorgaans in euro’s. Uit dien 

hoofde is het valutarisico beperkt.

Beheer van renterisico’s

Royal FloraHolland volgt de marktrenteontwikkelingen intensief.  

Het beleid van Royal FloraHolland ten aanzien van renterisico’s 

heeft ten doel om renteschommelingen op te vangen. 

De renteswaps maken deel uit van een effectieve hedgerelatie 

waarbij kostprijshedge-accounting wordt toegepast op basis van 

individuele documentatie. Bij kostprijshedge-accounting worden 

gedurende de looptijd de renteswaps gewaardeerd tegen histori-

sche kostprijs. Waardeveranderingen worden niet verwerkt in de 
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winst-en-verliesrekening behalve als de ineffectiviteit per balansdatum  

op cumulatieve basis in een verlies resulteert.

Beheer van liquiditeitsrisico’s

Met kredietinstellingen zijn in het bankconvenant nadere afspraken  

gemaakt over de kredietwaardigheidsratio’s van Royal FloraHolland.  

Voor de kredietfaciliteit zijn geen activa als zekerheid afgegeven.

Beheer van debiteurenrisico’s

Om het risico van oninbare debiteurenvorderingen te beheersen, wordt dit 

voortdurend bewaakt. De dienstverlening van Royal FloraHolland is over 

een grote groep klanten verspreid waardoor er geen sprake is van een 

grote concentratie van de debiteurenvorderingen. Een overwegend deel 

van de debiteurenvorderingen wordt afgedekt door bankgaranties en een 

kredietverzekeringspolis ingeval er een 14 dagen krediet wordt verstrekt 

voor Royal FloraHolland Connect-aankopen.



Toelichting op de geconsolideerde balans 2018

Toelichting op de geconsolideerde balans 2018
(bedragen x € 1.000)

VASTE ACTIVA

(1) Immateriële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

Goodwill Software Concessies 2018 2017

Stand per 1 januari 7.456 22.296 – 29.752 2.774

Mutaties

Investeringen – 16.183 – 16.183 23.124

Afschrijvingen –788 –4.612 – –5.400 –1.943

Consolidatie FloraXchange B.V. – – – – 5.797

Stand per 31 december 6.668 33.867 – 40.535 29.752

Cumulatieve aanschafwaarde 7.869 40.331 6.361 54.561 38.378

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen –1.201 –6.464 –6.361 –14.026 –8.626

Stand per 31 december 6.668 33.867 – 40.535 29.752

    

Investeringen hebben betrekking op software. De post concessies betreft fustconcessies  

die in 2015 zijn afgewaardeerd. Een deel van de investeringen voor een bedrag van  

€ 0,9 miljoen betreft vooruitbetalingen waarvan de onderliggende prestaties in 2019  

zullen worden geleverd.
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De goodwill heeft betrekking op de verkrijging d.d. 22 juni 2017 door FH Diensten Holding 

B.V. van de aandelen van FloraXchange B.V. en zijn dochtermaatschappij FloraXchange 

Services B.V. De activiteiten zijn vanaf de verkrijgingsdatum verwerkt in de jaarrekening van 

Royal FloraHolland. De verkrijgingsprijs bevat schattingen ten aanzien van de op te leveren 

technische functionaliteiten en toekomstige omzet (zogenaamde ‘voorwaardelijke koop-

somverplichting’). Op basis van gemaakte afspraken en behaalde doelstellingen voor 

technische functionaliteiten heeft in 2018 een nabetaling van € 2,0 miljoen plaatsgevonden. 

Deze nabetaling was onderdeel van de waardering van de verkrijgingsprijs.

 

Immateriële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte economische 

levensduur:

– Software: afschrijving over 3 - 7 jaar. 

– Goodwill: afschrijving over 10 jaar.

De geschatte economische levensduur van goodwill is gebaseerd op 10 jaar omdat de 

activiteiten relatie houdend met FloraXchange B.V. voor een langdurige termijn zijn  

verworven.
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(2) Materiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:

Boekwaarde  

begin jaar Investe ringen Over boekingen

Afschrijvingen  

& waarde- 

verminderingen Desinvesteringen

Boek waarde  

einde jaar

Terreinen

Terreinen 80.444 – – – – 80.444

Terreinvoorzieningen 30.360 –419 3.695 –2.657 – 30.979

Subtotalen 110.804 –419 3.695 –2.657 – 111.423

Bedrijfsgebouwen 318.908 15.098 21.956 –33.604 – 322.358

Installaties, emballage en logistieke middelen

Installaties 17.312 3.031 2.077 –3.969 – 18.451

Emballage en middelen t.b.v. het logistieke proces 41.640 18.142 2.200 –13.285 – 48.697

Subtotalen 58.952 21.173 4.277 –17.254 – 67.148

Andere vaste bedrijfsmiddelen 54.692 3.987 168 –11.596 – 47.251

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Terreinen en panden voor vrije verkoop (vastgoedbeleggingen) 84.160 1.360 10 –375 –1.665 83.490

Bedrijfsmiddelen in uitvoering 33.635 25.536 –30.106 – – 29.065

Subtotalen 117.795 26.896 –30.096 –375 –1.665 112.555

Totalen 2018 661.151 66.735 – –65.486 –1.665 660.735

Totalen 2017 689.881 49.816 – –71.515 –7.031 661.151
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Terreinen

Bedrijfs-  

gebouwen

Machines  

& Installaties

Andere vaste  

bedrijfsmiddelen

 

Niet aan de 

bedrijfs - 

 uitoefening  

dienstbaar 2018 2017

Cumulatieve aanschafwaarde 142.697 901.359 246.433 153.087 151.661 1.595.237 1.530.167

Cumulatieve afschrijving & waardeverminderingen –31.274 –579.001 –179.285 –105.836 –39.106 –934.502 –869.016

Stand per 31 december 111.423 322.358 67.148 47.251 112.555 660.735 661.151

   

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum van terreinen voor vrije verkoop  

is als volgt:

 

 
Aantal m2 

 (x 1.000) Boek waarde

Royal FloraHolland 824 69.522

Greenparc V.O.F. 1 6

Stand per 31 december 825 69.528

 

De terreinen voor vrije verkoop betreffen vrije gronden voor ver-

koop aan handelspartijen en voor verkoop aan derden, niet zijnde 

handelspartijen. De vrije gronden voor verkoop aan handelspartij-

en worden aangehouden voor toekomstige verkoop aan klanten 

van Royal FloraHolland ter ondersteuning van de centrale markt-

plaatsfunctie. Van de vrije gronden in Aalsmeer is 73% bestemd 

voor verkoop aan derden, 27% wordt aangehouden voor toekom-

stige verkopen aan handelspartijen of eigen gebruik. Van de vrije 

gronden in Naaldwijk (TPW Mars) is 31% bestemd voor verkoop aan 

derden en 69% wordt aangehouden voor toekomstige verkopen 

aan handelspartijen of eigen gebruik. De reële waarde van terreinen 

en panden voor vrije verkoop bedraagt € 127,1 miljoen. Van de vrije 

gronden in Rijnsburg is 61% bestemd voor verkoop aan derden en 

39% wordt aangehouden voor toekomstige verkopen aan handels-

partijen of eigen gebruik.

Bedrijfsmiddelen in uitvoering betreffen investeringen die per 

balansdatum nog niet in gebruik zijn genomen. De investeringen 

die gedurende het jaar in gebruik genomen worden, zijn via de 

kolom ‘overboekingen’ aan de juiste activacategorie toegekend. 

Investeringen die in 2018 in gebruik zijn genomen, zijn onder 

andere renovatie parkeerdak, verbouwing Fleurcenter, fustwasserij 
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Aalsmeer, (brand)veiligheid en groot onderhoud gebouwen. Investeringen die ultimo 2018 

nog niet in gebruik zijn genomen zijn onder andere: nieuwe stapelwagens, ICT-investeringen 

en bijdrage aan verbetering infrastructuur (N222 Naaldwijk).

Medio 2018 heeft FH Vastgoed B.V. een belang van 80% verworven in de maatschap D.Z.F., 

het resterende belang van 20% was reeds in bezit van FH Vastgoed V B.V., een 100% dochter 

van FH Vastgoed B.V. De overnameprijs van het belang van 80% bedroeg € 2,2 miljoen.  

Als onderdeel van de overname is een Purchase Price Allocation uitgevoerd op basis 

waarvan is vastgesteld dat de goodwill betreffende de overname nihil is. Eind 2018 is het 

vastgoed, bestaande uit het bedrijfspand de Pyramide, door de maatschap D.Z.F. voor  

de verkoopprijs van € 3,3 miljoen verkocht aan Royal FloraHolland.

In 2018 betreft de grootste desinvestering de verkoop van een deel van de grond van 

locatie Bleiswijk. De resterende gronden van de locatie Bleiswijk zullen naar verwachting  

in het voorjaar en het najaar van 2019 worden verkocht.

De boekwaarde van de materiële vaste activa bevat een bedrag van € 6,9 miljoen  

(2017: € 7,2 miljoen) waarover Royal FloraHolland geen juridisch eigendom heeft.

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte economische 

levensduur:

– Terreinen en niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden niet afgeschreven. 

– Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen: afschrijving over 10 – 33 1/3 jaar. 

– Machines en installaties & andere vaste bedrijfsmiddelen: afschrijving over 5 – 10 jaar.
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(3) Financiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:

Deelnemingen

Overige  

vorderingen

 

2018 2017

Stand per 1 januari 8.798 2.535 11.333 13.766

 

Mutaties

Desinvesteringen –756 – –756 –2.679

Investeringen 2.031 – 2.031 1.076

Resultaat deelnemingen 2.056 – 2.056 2.329

Verstrekkingen – 1.073 1.073 2.817

Aflossingen – –515 –515 –3.726

Terugname bijzondere waardeverminderingen 566 – 566 –

Dividenduitkering –2.151 – –2.151 –2.250

Stand per 31 december 10.544 3.093 13.637 11.333

 

Deelnemingen

Resultaat deelnemingen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bedraagt  

€ 1,8 miljoen (2017: € 5,6 miljoen). Hierin zijn resultaten van verkooptransacties gedurende 

2018 verantwoord voor een bedrag van € 0,2 miljoen. 

Overige vorderingen

Onder deze post zijn begrepen leningen aan gelieerde ondernemingen. De rente op deze 

leningen bedraagt gemiddeld 5,0% (2017: 5,0%) en de leningen hebben een resterende looptijd 

korter dan 5 jaar.

Transacties met verbonden partijen

Alle transacties met de deelnemingen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities.
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VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

(4) Overige vorderingen en overlopende activa 2018 2017

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.096 5.852

Vooruitbetaalde kosten 5.438 6.188

Voorraden en onderhanden projecten 619 658

Overige vorderingen 1.579 6.747

Overlopende activa 4.518 949

Stand per 31 december 19.250 20.394

De afname van de overige vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de afloop 

gedurende 2018 van vorderingen per jaareinde 2017 in FH Vastgoed Holding voor een 

bedrag van € 5,3 miljoen ten aanzien van de verkoop van ABC Westland en Florazon.

De toename van de overlopende activa wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename 

van de vooruitbetaling aan de pensioenverzekeraar voor een bedrag van € 1,5 miljoen.
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GROEPSVERMOGEN

(5) Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 213,9 miljoen (2017: € 219,5 miljoen).  

Het geconsolideerde eigen vermogen wijkt niet af van het enkelvoudig eigen vermogen.  

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

(6) Aandeel derden * 2018 2017

Stand per 1 januari 2.527 2.366

Mutaties

Aandeel in resultaat boekjaar 229 278

Dividenduitkering –304 –117

Stand per 31 december 2.452 2.527

*  Aandeel derden heeft betrekking op derden die een minderheidsaandeel hebben in groepsmaatschappijen van  

Royal FloraHolland. Voor een overzicht van deelnemingen wordt verwezen naar pagina 137.

(7) Voorzieningen

Voorziening  

latente  

belastingen

Reorganisatie-

voorziening

Overige  

voorzieningen

 

2018 2017

Stand per 1 januari 2.883 4.719 6.528 14.130 19.119

Mutaties

Toevoegingen – 3.878 1.573 5.451 7.377

Onttrekkingen –264 –4.436 –1.007 –5.707 –10.124

Vrijval –1.460 –531 –29 –2.020 –223

Overboeking naar kortlopende schulden - - - - –2.019

Stand per 31 december 1.159 3.630 7.065 11.854 14.130
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De voorziening latente belastingen vindt haar oorsprong in verschillen tussen de commer-

ciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en een gevormde kostenegalisatie-

reserve. De voorziening latente belastingen is gevormd rekening houdende met een toekom-

stige aanpassing van het vennootschapsbelastingtarief van 25,0% naar 20,5% (2017: 25,0%). 

De overige voorzieningen betreffen voorzieningen voor jubileumuitkeringen, juridische 

claims, uitkeringen aan langdurig zieken en verlieslatende contracten. De reorganisatie- 

voorziening en de voorziening verlieslatende contracten hebben overwegend een looptijd 

korter dan 1 jaar, terwijl de overige voorzieningen overwegend een looptijd langer dan  

1 jaar hebben.

LANGLOPENDE SCHULDEN

(8) Certificaten B 2018 2017

Stand per 1 januari 200.061 202.830

 

Mutaties

Bijboeking vermogensbijdrage 2018 22.085 40.605

Uitbetalingen gedurende lopend boekjaar –2.738 –7.874

Uitbetalingen in volgend boekjaar, opgenomen onder de kortlopende schulden –4.534 –35.500

Overige mutaties 226 –

Stand per 31 december 215.100 200.061

De vermogensbijdrage bestaat uit een ingehouden bijdrage van 0,5% (2017: 1,0%) van  

de productomzet van leden en niet-leden. In 2018 bedroeg het totaalbedrag van de  

ingehouden vermogensbijdrage (verdeeld over de Certificaten A, B en D) € 25,3 miljoen 

(2017: € 48,7 miljoen). 
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Volgens de statuten, artikel 17 lid 4e, is bepaald dat indien de ratio Risicodragend Vermo-

gen de bovengrens te boven gaat, de Ledenraad op voorstel van de directie kan besluiten 

meer dan alleen de oudste jaarlaag vervroegd af te lossen. In de algemene ledenvergade-

ring van juni 2016 is besloten om als bovengrens van het Risicodragend Vermogen 55% aan 

te houden.

De bijschrijvingen op de Certificaten B worden rentedragend per 1 januari volgend op het 

jaar van bijschrijving. In 2019 vindt geen vervroegde uitkering van een jaarlaag plaats.  

In 2018 is de jaarlaag 2011 van Royal FloraHolland vervroegd afgelost voor een bedrag van 

€ 35,5 miljoen. Over 2018 is een rente vergoed van 0,2% (2017: 0,1%).

Van het saldo van € 215,1 miljoen heeft een bedrag van € 126,7 miljoen (2017:  

€ 47,2 miljoen) een looptijd langer dan vijf jaar. In 2019 zal naar verwachting een bedrag 

van € 4,5 miljoen (2017: 2,2 miljoen) worden uitbetaald aan gestopte leden.

In artikel 17 lid 4h van de statuten is geregeld dat de Certificaten B zijn achtergesteld  

bij alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland.

(9) Certificaten C 2018 2017

Stand per 1 januari 2.234 3.620

 

Mutaties

Uitbetaling gedurende lopend boekjaar –320 –876

Uitbetalingen volgend boekjaar, opgenomen onder de kortlopende schulden –510 –560

Stortingen gedurende lopend boekjaar 3 50

Stand per 31 december 1.407 2.234
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De op de Certificaten C ingelegde bedragen worden na vijf jaar opeisbaar. Het saldo van  

€ 1,4 miljoen (2017: € 0,2 miljoen) heeft een looptijd korter dan 5 jaar. Over 2018 is een rente 

vergoed van 0,7% (2017: 0,6%). 

In artikel 17 lid 5 van de statuten is geregeld dat de Certificaten C zijn achtergesteld bij alle 

vorderingen van derden op Royal FloraHolland en van houders van Certificaten B.

(10) Certificaten D 2018 2017

Stand per 1 januari 6.640 6.057

 

Mutaties

Bijboeking vermogensbijdrage 2018 572 1.562

Uitbetaling gedurende lopend boekjaar –95 –169

Uitbetalingen volgend boekjaar, opgenomen onder de kortlopende schulden –510 –810

Overige mutaties 11 –

Stand per 31 december 6.618 6.640

De bijschrijvingen op de Certificaten D worden rentedragend per 1 januari volgend op het 

jaar van bijschrijving. Van het saldo van € 6,6 miljoen heeft een bedrag van € 2,0 miljoen 

(2017: € 1,6 miljoen) een looptijd langer dan vijf jaar. In 2019 zal naar verwachting een 

bedrag van € 510 duizend (2017: € 76 duizend) worden uitbetaald aan gestopte niet-leden. 

Over 2018 is een rente vergoed van 0,2% (2017: 0,1%). 

In artikel 17 lid 5 van de statuten is geregeld dat de Certificaten D zijn achtergesteld bij  

alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland en van houders van Certificaten B.
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(11) Langlopende bankleningen 2018 2017

Stand per 1 januari 5.005 115.531

 

Mutaties

Aflossing huidig boekjaar –364 –110.526

Stand per 31 december 4.641 5.005

De langlopende bankleningen van Royal FloraHolland zijn in 2017 afgelost en geherfinan-

cierd middels een kredietfaciliteit verkregen bij een syndicaat van banken (12). Van het saldo 

langlopende bankleningen per 31 december 2018 is de looptijd voor een bedrag van  

€ 3,2 miljoen langer dan 5 jaar. Voor de banklening van € 4,6 miljoen is hypothecaire zeker-

heid op het onroerend goed gevestigd en zijn de huurpenningen en vorderingen verpand.

KORTLOPENDE SCHULDEN

(12) Kredietinstellingen

Hieronder is begrepen de kredietfaciliteit bij de banken. In 2017 heeft Royal FloraHolland 

een herfinanciering uitgevoerd waarbij bilaterale bankleningen met een drietal banken zijn 

afgelost en een kredietfaciliteit is verkregen bij een syndicaat van banken voor in totaal  

€ 195,0 miljoen. De looptijd van de faciliteit is 5 jaar (t/m 2022), welke met een jaar kan 

worden verlengd. Ultimo boekjaar 2018 is een bedrag van € 61,5 miljoen opgenomen uit de 

faciliteit. De belangrijkste voorwaarden voor de beschikbaarheid van deze kredietfaciliteit 

zijn een leverage ratio waarbij de nettoschuld niet meer dan 3,5 keer EBITDA mag bedra-

gen, tweemaal per jaar te testen, en dat het risicodragend vermogen minimaal 35% moet 

bedragen. Royal FloraHolland voldoet per 31 december 2018 aan de ratio’s zoals overeen-

gekomen in het bankconvenant. Voor deze faciliteit zijn geen zekerheden verstrekt.
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(13) Schulden en aflossingsverplichtingen aan leden / niet-leden

Onder de schulden aan leden / niet-leden is opgenomen de productomzet van 27, 28 en  

31 december 2018. Onder de aflossingsverplichtingen leden / niet-leden is opgenomen de 

aflossingsverplichting 2019 van de Certificaten A, B en D en Eindsaldi participatiereserves. 

(14) Overige schulden en overlopende passiva 2018 2017

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.763 4.554

Vakantiegeld en -dagen 11.544 11.875

Rentekosten banken en ledenlening 3.329 1.883

Overlopende passiva 3.976 5.312

Overige schulden 29.579 31.791

Stand per 31 december 52.191 55.415

Financiële instrumenten 

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij 

het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans 

opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter finan-

ciering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten 

voort. Tevens gaat de groep transacties aan in renteswaps om het renterisico af te dekken 

dat ontstaat uit de financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is om 

niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het 

renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het beleid van de groep om deze risico’s 

te beperken, luidt als volgt:
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Renterisico 

Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen van een financieel 

instrument fluctueert als gevolg van wijzigingen in marktrentetarieven. Het door de groep 

gelopen risico wegens fluctuaties in de marktrentes heeft voornamelijk betrekking op de 

variabel rentende langlopende verplichtingen van de groep. 

De groep beheerst het renterisico ten aanzien van de variabele rente op de Certificaten B 

en de bancaire lening van Javado Vastgoed B.V. door afgesloten renteswaps.  

Per 31 december 2018 bedraagt de nominale waarde van de renteswapcontracten van 

Royal FloraHolland € 123,4 miljoen (2017: € 168,9 miljoen) Bij deze swaps wordt een varia-

bele rente ontvangen en een vaste rente betaald. Renteswapcontracten met een nominale 

waarde van € 100,0 miljoen hebben een looptijd korter dan een jaar. Renteswapcontracten 

met een nominale waarde van € 20,0 miljoen hebben een looptijd tot en met 2021.  

Renteswapcontracten met een nominale waarde van € 3,4 miljoen hebben een looptijd  

tot en met 2022. 

Per 31 december 2018 bedraagt het totaal aan Certificaten B van Royal FloraHolland  

€ 219,6 miljoen (2017: € 235,6 miljoen). 

De rentevergoeding wordt per jaar bepaald en is afgeleid van het rendement op 8-jaars 

staatsobligaties. De vaste rente bedraagt gemiddeld 3,6% ultimo 2018 (2017: 3,6%).

De reële waarde van de renteswapcontracten van Royal FloraHolland bedraagt per balans-

datum € 6,4 miljoen negatief (2017: € 13,4 miljoen negatief).

Royal FloraHolland heeft geen bijstortverplichtingen (‘margin calls’) over renteswap- 

contracten. Er is dan ook geen sprake van mogelijke liquiditeitsrisico’s uit hoofde van 

renteswapcontracten.
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Kredietrisico

De groep handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaar-

digheid te bepalen. Tevens heeft de groep richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij 

elke financiële instelling en debiteur te beperken. Bovendien bewaakt de groep voortdurend haar vorde-

ringen en hanteert de groep een strikte aanmaningsprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het 

kredietrisico voor de groep minimaal. Binnen de groep zijn geen belangrijke concentraties van krediet-

risico’s. 

Liquiditeitsrisico

Periodiek worden liquiditeitsplanningen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing 

worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de liquiditeitsplanningen wordt rekening gehouden met beperkte 

beschikbaarheid van liquide middelen, waaronder bankgaranties. Voor een toelichting op de liquiditeits-

risico’s van de renteswaps wordt verwezen naar de toelichting op de renteswaps. Voor een toelichting op 

de kredietfaciliteit en bijbehorende convenanten wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende 

schulden.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Investeringsverplichtingen

Per 31 december 2018 bedragen de investeringsverplichtingen uit lopende projecten € 19,2 miljoen  

(2017: € 31,5 miljoen). 

Ten behoeve van infrastructurele aanpassingen om de ontsluiting van de marktplaatsen te verbeteren is 

Royal FloraHolland verplichtingen met overheden en derden aangegaan voor een ‘ongestoorde logistieke 

verbinding’ (OLV) (locatie Aalsmeer), reconstructie van de kruising Middelbroekweg / veilingroute en het 

plaatsen van geluidschermen / verbreden van de N213 (locatie Naaldwijk) voor in totaal € 2,6 miljoen 

(2017: € 2,6 miljoen).
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In 2017 is een terrein met gebouw gekocht, dat direct in 2017 is doorverkocht aan een derde partij  

met een verplichting van Royal FloraHolland om het in 2018, in de overeengekomen staat op te leveren.  

Door diverse oorzaken is de levering verplaatst naar 2019. Royal FloraHolland is hierbij in totaal voor 

€ 5,1 miljoen aan verplichtingen aangegaan en heeft recht op levering van het terrein met gebouw  

voor € 4,0 miljoen.

Leaseverplichtingen

Per 31 december 2018 bedragen de leaseverplichtingen met een looptijd korter dan 1 jaar € 1,4 miljoen 

(2017: € 1,4 miljoen) en met een looptijd van 1 tot en met 5 jaar € 1,9 miljoen (2017: € 1,8 miljoen).

Huurverplichtingen

Per 31 december 2018 bedragen de huurverplichtingen € 3,7 miljoen (2017: € 2,2 miljoen), waarvan  

€ 1,1 miljoen (2017: € 0,7 miljoen) korter dan 1 jaar.

Garanties

Royal FloraHolland heeft diverse garanties afgegeven voor in totaal € 0,1 miljoen (2017: € 2,1 miljoen). 

Voorts heeft Royal FloraHolland bankgaranties afgegeven voor in totaal € 1,7 miljoen (2017: € 1,8 miljoen).

Overige dienstverleningscontracten

Per 31 december 2018 bedragen deze verplichtingen € 56,6 miljoen (2017: € 73,5 miljoen), waarvan  

€ 23,1 miljoen (2017: € 31,9 miljoen) met een looptijd korter dan 1 jaar.
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PRODUCTOMZET (x € 1 miljoen) 2018 2017

Totaal klokomzet 1.964 2.050

Directe omzet 2.684 2.637

Totaal productomzet Royal FloraHolland 4.648 4.687

Het totaalaandeel klokomzet van Royal FloraHolland bedroeg in 

2018 42,3% (2017: 43,7%). Het aandeel directe omzet bedroeg in 

2018 57,7% (2017: 56,3%). De productomzet gerealiseerd door 

leden van Royal FloraHolland bedroeg in 2018 € 4.402 miljoen 

(2017: € 4.453 miljoen) en de productomzet van overige aanvoer-

ders bedroeg in 2018 € 246 miljoen (2017: € 233 miljoen).

In 2018 hebben leden gebruikgemaakt van de regeling Tijdelijke 

Ontheffing Leden omzet (TOL), waarover provisie aan Royal  

FloraHolland is afgedragen. In 2018 is over € 227 miljoen  

(2017: € 174 miljoen) aan productomzet een naheffing TOL-provisie 

door leden betaald aan Royal FloraHolland.

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2018
(bedragen x € 1.000, tenzij anders aangegeven)
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BEDRIJFSLASTEN

(15) Lonen en salarissen 2018 2017

Salarissen eigen werknemers 106.640 113.766

Personeel derden 41.873 39.114

 148.513 152.880

In de lonen en salarissen van € 106,6 miljoen is een bedrag van  

€ 5,2 miljoen (2017: € 4,8 miljoen) ten behoeve van de reorganisa-

tievoorziening opgenomen.

Vergoeding raad van commissarissen en beloning directie

De vergoeding van de raad van commissarissen en de beloning 

van de directie zijn gebaseerd op de bedragen die in het boekjaar 

ten laste van het resultaat zijn gekomen.

De vergoeding voor de raad van commissarissen (negen personen) 

bedroeg € 401 duizend (2017: € 415 duizend). Dit betreft een vaste 

vergoeding voor hun werkzaamheden. De voorzitter van de raad 

van commissarissen ontvangt € 50,0 duizend per jaar plus een 

tegemoetkoming van € 50,0 duizend voor een waarnemer van zijn 

werkzaamheden in zijn eigen productiebedrijf. De vicevoorzitter 

ontvangt € 36,5 duizend per jaar. De leden ontvangen  

€ 31,5 duizend per jaar. Voor de deelname aan de commissies 

ontvangt de voorzitter van de commissie € 10,0 duizend per jaar en 

de leden € 5,0 duizend. De commissarissen ontvangen tevens een 

vaste vergoeding voor reis- en verblijfkosten van € 2,5 duizend per 

jaar. De voorzitter van de raad van commissarissen declareert 

reis- en verblijfkosten. De coöperatie neemt de kosten van even-

tuele opleidingen van commissarissen of advies aan de raad van 

commissarissen op zich.

De totale beloning voor de directie bedroeg in 2018 € 736 duizend 

(2017: € 1.189 duizend). De variabele beloning is voor de directie-

leden gezamenlijk € 126 duizend.  

De variabele beloning is voor S. van Schilfgaarde 24% van het vaste 

salaris en voor D. van Mechelen, als gevolg van individuele afspra-

ken, 20% van het vaste salaris. De loonkosten van D. van Mechelen 

zijn vanaf indiensttreding per 1 oktober 2018. 

 

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2018
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Beloning directie* 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Vast Vast Variabel Variabel Pensioen Pensioen Totaal Totaal

D. van Mechelen (per 1/10/2018) 94 – 17 – 3 – 114 –

S. van Schilfgaarde 502 460 109 42 11 11 622 513

L.B. Vos – 568 – 97 – 11 – 676

596 1.028 126 139 14 22 736 1.189

*    Tabel is exclusief werkgeversdeel sociale lasten Royal FloraHolland. In 2018 betrof het werkgeversdeel sociale  

lasten voor D. van Mechelen € 6 duizend (2017: € 0 ), S. van Schilfgaarde € 23 duizend (2017: € 22 duizend)  

en L.B. Vos € 0 (2017: € 22 duizend).

**  Tabel is exclusief toekenning eenmalige vergoeding € 50 duizend als onderdeel van de overgang van  

D. van Mechelen per 1 oktober 2018 naar Royal FloraHolland.

Met ingang van 2015 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen boven een jaar-

inkomen van € 100 duizend. Royal FloraHolland heeft ervoor gekozen om de pensioenpremie 

te compenseren en aan het salaris toe te voegen. De pensioencompensatie voor  

D. van Mechelen bedroeg € 8 duizend (2017: € 0 ), voor S. van Schilfgaarde € 44 duizend 

(2017: € 40 duizend) en voor L.B. Vos € 0 (2017: € 50 duizend). Over dit deel van het vaste 

salaris wordt geen variabele beloning uitgekeerd.

 

Gemiddeld aantal medewerkers en fte’s 2018 2017 2018 2017

Gemiddeld aantal 

medewerkers

Gemiddeld aantal 

medewerkers

Gemiddeld aantal 

fte’s

Gemiddeld aantal 

fte’s

Operations 1.895 1.914 1.436 1.469

Commercie 475 523 416 453

Staf 266 358 243 327

Royal FloraHolland 2.636 2.795 2.095 2.249

 

Deelnemingen* 65 57 59 53

2.701 2.852 2.154 2.302

* Waarvan 54 medewerkers (51 fte’s) werkzaam in het buitenland.

**
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(16) Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 2018 2017

Immateriële vaste activa 5.400 1.943

Materiële vaste activa 65.906 68.701

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming van bijzondere waardeveranderingen – 1.454

 71.306 72.098

(17) Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten bedragen in 2018 € 112,5 miljoen (2017: € 115,4 miljoen). In 2018 is in totaal 

€ 566 duizend (2017: € 0) teruggenomen aan bijzondere waardeverminderingen bij deelnemingen.

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountants- 

organisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt  

voor de groep:

Accountantskosten Ernst & Young  

Accountants LLP Overig EY Totaal

2018

Onderzoek van de jaarrekening 599 – 599

Andere controleopdrachten 19 46 65

Adviesdiensten op fiscaal terrein – 279 279

618 325 943

2017

Onderzoek van de jaarrekening 515 – 515

Andere controleopdrachten 217 – 217

Adviesdiensten op fiscaal terrein – 285 285

732 285 1.017
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Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale 

honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2018 ongeacht of de werkzaamheden 

reeds gedurende 2018 zijn verricht.

(18) Vennootschapsbelasting 2018 2017

Uit hoofde van resultaat boekjaar 353 497

Mutatie latenties 32 –720

 385 –223

Belastingdruk 2018 2017

Toepasselijk tarief 25,0% 25,0%

Effectief belastingpercentage –22,9% –7,4%

Het lagere effectieve belastingpercentage, ten opzichte van het ‘toepasselijke tarief’ in 2018 

is voornamelijk het gevolg van het negatieve resultaat voor belasting en toekomstige 

wijziging in het tarief vennootschapsbelasting. 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2018

Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(Na voorgestelde resultaatbestemming (bedragen x € 1.000))

Toelichting 2018 2017

ACTIVA

Vaste activa  

Immateriële vaste activa (19) 29.735 17.015

  

Materiële vaste activa (20)

Terreinen  103.788 103.170

Bedrijfsgebouwen  318.935 315.081

Installaties, emballage  

en logistieke middelen  67.150 58.786

Andere vaste bedrijfsmiddelen  47.002 54.629

Niet aan de bedrijfsuitoefening 

dienstbaar  108.474 112.156

  645.349 643.822

  

Financiële vaste activa (21)

Deelnemingen in  

groepsmaatschappijen  46.022 37.579

Overige vorderingen  2.193 2.535

  48.215 40.114

Toelichting 2018 2017

Vlottende activa  

Vorderingen

Handelsdebiteuren  50.356 45.104

Vorderingen op  

groepsmaatschappijen  14.304 11.472

Vorderingen op deelnemingen  10 10

Overige vorderingen en  

overlopende activa (22) 16.963 13.608

  81.633 70.194

  

Liquide middelen  5.694 24.657

  

Totaal  810.626 795.802
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  Voor de staande weergave van  

de enkelvoudige balans klik hier.



Toelichting 2018 2017

  

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen inclusief 

aflossingsverplichtingen 61.500 54.751

Schulden aan leden / niet-leden 61.900 54.973

Aflossingsverplichting  

aan leden / niet-leden (13) 13.856 50.340

Schulden aan groeps- 

maatschappijen 31.157 15.226

Crediteuren  49.788 34.626

Statiegelden  93.616 91.357

Overige schulden en overlopende 

passiva (26) 51.144 53.920

  362.961 355.193

  

Totaal  810.626 795.802

*  Achtergestelde leningen. Deze vormen gezamenlijk met het eigen vermogen  

het aansprakelijk vermogen. Het aansprakelijk vermogen bedraagt ultimo 2018 

€ 437,0 miljoen (2017: € 428,4 miljoen).

Toelichting 2018 2017

PASSIVA   

  

Eigen vermogen (23) 

Algemene reserve 125.272 137.552

Reserve rechtspersonen 2.635 2.634

Certificaten A 45.394 43.043

Eindsaldo 9.120 17.407

Wettelijke reserve 31.453 18.854

  213.874 219.490

Voorzieningen (24)

Voorziening latente belastingen  244 1.703

Reorganisatievoorziening  3.630 4.719

Overige voorzieningen  6.792 5.762

  10.666 12.184

Langlopende schulden  

Certificaten B * 215.100 200.061

Certificaten C * 1.407 2.234

Certificaten D * 6.618 6.640

  223.125 208.935

Enkelvoudige balans per 31 december 2018
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2018
(bedragen x € 1.000)

2018 2017

Enkelvoudig resultaat na belastingen -8.752 –2.706

Resultaat deelnemingen na belasting 9.071 4.772

Resultaat na belasting 319 2.066

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2018
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Toelichting op de enkelvoudige cijfers 2018

TOELICHTING ALGEMEEN

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling van de 

enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor 

de grondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de gecon-

solideerde jaarrekening. In de toelichting op de enkelvoudige jaar- 

rekening 2018 zijn alleen die posten opgenomen, voor zover  

deze afwijken van de in de geconsolideerde balans opgenomen  

bedragen. 

Bij het weergeven van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is 

gebruikgemaakt van de vrijstellingen van artikel 402 Boek 2 BW.
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2018

VASTE ACTIVA

(19) Immateriële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:

Software Concessies 2018 2017

Stand per 1 januari 17.015 – 17.015 2.774

 

Mutaties

Investeringen 16.095 – 16.095 15.055

Afschrijvingen –3.375 – –3.375 –814

Stand per 31 december 29.735 – 29.735 17.015

 

Cumulatieve aanschafwaarde 33.924 6.361 40.285 24.190

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen –4.189 –6.361 –10.550 –7.175

Stand per 31 december 29.735 – 29.735 17.015

Immateriële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte economische 

levensduur:

– Software: afschrijving over 5 - 7 jaar. 

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2018
(bedragen x € 1.000)
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(20) Materiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:

Boekwaarde  

begin jaar Investe ringen Over boekingen

Afschrijvingen  

& waarde- 

verminderingen Desinvesteringen

Boek waarde  

einde jaar

Terreinen

Terreinen 72.810 – – – – 72.810

Terreinvoorzieningen 30.360 –419 3.695 –2.658 – 30.978

Subtotalen 103.170 –419 3.695 –2.658 – 103.788

Bedrijfsgebouwen 315.081 15.098 21.956 –33.200 – 318.935

Installaties, emballage en logistieke middelen

Installaties 17.146 3.032 2.077 –3.803 – 18.452

Emballage en middelen t.b.v. het logistieke proces 41.640 18.143 2.200 –13.285 – 48.698

Subtotalen 58.786 21.175 4.277 –17.088 – 67.150

Andere vaste bedrijfsmiddelen 54.629 3.802 168 –11.597 – 47.002

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Terreinen en panden voor vrije verkoop 78.645 1.360 10 –374 –108 79.533

Bedrijfsmiddelen in uitvoering 33.511 25.536 –30.106 – – 28.941

Subtotalen 112.156 26.897 –30.096 –374 –108 108.474

Totalen 2018 643.822 66.552 – –64.917 –108 645.349

Totalen 2017 672.187 49.793 – –71.127 –7.031 643.822
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Terreinen

Bedrijfs-  

gebouwen

Installaties,

emballage  

en logistieke  

middelen

Andere vaste  

bedrijfsmiddelen

 

Niet aan de 

bedrijfs - 

 uitoefening  

dienstbaar 2018 2017

Cumulatieve aanschafwaarde 135.063 894.206 239.625 152.609 147.221 1.568.724 1.502.280

Cumulatieve afschrijving & waardeverminderingen –31.275 –575.271 –172.475 –105.607 –38.747 –923.375 –858.458

Stand per 31 december 103.788 318.935 67.150 47.002 108.474 645.349 643.822

De terreinen en panden voor vrije verkoop betreffen vrije gronden 

voor verkoop aan handelspartijen en voor verkoop aan derden, niet 

zijnde handelspartijen. De vrije gronden voor verkoop aan handels-

partijen worden aangehouden voor toekomstige uitgifte aan 

klanten van Royal FloraHolland ter ondersteuning van de centrale 

marktplaatsfunctie. 

Bedrijfsmiddelen in uitvoering betreffen investeringen die per 

balansdatum nog niet in gebruik zijn genomen. De investeringen 

die gedurende het jaar in gebruik genomen worden, zijn via de 

kolom ‘overboekingen’ aan de juiste activacategorie toegekend. 

Investeringen die in 2018 in gebruik zijn genomen, zijn onder 

andere renovatie parkeerdak, verbouwing Fleurcenter, fustwasserij 

Aalsmeer, (brand)veiligheid en groot onderhoud gebouwen. Inves-

teringen die ultimo 2018 nog niet in gebruik zijn genomen zijn 

onder andere: nieuwe stapelwagens, ICT-investeringen en bijdrage 

aan verbetering infrastructuur (N222 Naaldwijk).

In 2018 betreft de grootste desinvestering de verkoop van een deel 

van de grond van locatie Bleiswijk. De resterende gronden van de 

locatie Bleiswijk zullen naar verwachting in het voorjaar en het 

najaar van 2019 worden verkocht. 

De boekwaarde van de materiële vaste activa bevat een bedrag 

van € 6,9 miljoen (2017: € 7,2 miljoen) waarover Royal FloraHolland 

geen juridisch eigendom heeft.

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de 

geschatte economische levensduur:

–  Terreinen en niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa 

worden niet afgeschreven. 

–  Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen: afschrijving over  

10 – 33 1/3 jaar. 

–  Installaties, emballage, logistieke middelen en andere vaste 

bedrijfsmiddelen: afschrijving over 5 – 10 jaar. 
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(21) Financiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:   

Deelnemingen

Overige  

vorderingen

 

2018 2017

Stand per 1 januari 37.579 2.535 40.114 36.829

Mutaties

Resultaat deelnemingen 9.071 – 9.071 4.772

Aflossingen – –515 –515 –3.651

Verstrekkingen – 173 173 2.817

Dividenduitkering –628 – –628 –653

Stand per 31 december 46.022 2.193 48.215 40.114

 

 Uitsplitsing van de boekwaarde van de deelnemingen per balansdatum is als volgt:

2018 2017

FH Diensten Holding BV 5.735 7.029

FH Vastgoed Holding BV 15.686 14.768

FH Deelnemingen Holding BV 9.037 7.502

Greenparc Ontwikkelingen V.O.F. 15.516 8.232

Overige deelnemingen 48 48 

Totalen 46.022 37.579

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

*

*
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Deelnemingen

Voor een overzicht van alle deelnemingen wordt verwezen naar de bijlage.  

Overige vorderingen

Onder deze post zijn begrepen leningen aan gelieerde ondernemingen. De rente op deze leningen 

bedraagt gemiddeld 5,0% (2017: 5,0%) en de leningen hebben een resterende looptijd korter  

dan 5 jaar.

Transacties met verbonden partijen

Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities.

 

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

(22) Overige vorderingen en overlopende activa 2018 2017

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.696 4.980

Vooruitbetaalde kosten 5.438 6.188

Voorraden 619 542

Overige vorderingen 1.579 829

Overlopende activa 2.631 1.069

Stand per 31 december 16.963 13.608

De toename van de overlopende activa wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van  

de vooruitbetaling aan de pensioenverzekeraar voor een bedrag van € 1,5 miljoen.
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(23) Eigen vermogen

Algemene reserve 2018 2017

Stand per 1 januari 137.552 150.823

Mutaties

Mutatie wettelijke reserve –12.599 –14.304

Dotatie resultaat huidig boekjaar 319 1.033

Stand per 31 december 125.272 137.552

Vooruitlopend op de vaststelling door de Ledenraad is het resultaat na belastingen over het 

boekjaar 2018 als volgt verwerkt:

2018 2017

Onttrekking/toevoeging aan de Algemene reserve 319 1.033

Uit te betalen aan leden* – 1.033

Totaal resultaat na belastingen 319 2.066

*  Uit te betalen aan leden is het bedrag na aftrek van een beperkt bedrag voor toevoeging aan Certificaten A indien 

deze nog niet zijn volgestort.

Reserve rechtspersonen

Deze in artikel 35 van de statuten bedoelde ‘reserve rechtspersonen’, die per 31 december 

2018 € 2,6 miljoen (2017: € 2,6 miljoen) bedraagt, is in voorgaande jaren gevormd uit het 

met ledenrechtspersonen verrekende vennootschapsbelastingnadeel, voortvloeiende uit de 

omstandigheid dat de restitutie van veilingprovisie aan ledenrechtspersonen fiscaal niet 

aftrekbaar is. In het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden.
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Certificaten A 2018 2017

Stand per 1 januari 43.043 36.594

 

Mutaties

Bijboeking vermogensbijdrage 2018 2.644 6.733

Uitbetalingen gedurende lopend boekjaar –62 –180

Uitbetalingen in volgend boekjaar, opgenomen onder de kortlopende schulden – –70

Overige mutaties –374 –34

Resultaat boekjaar 143 –

Stand per 31 december 45.394 43.043

In artikel 39 ‘Overgangsbepalingen 2017’ artikel ‘I. Participatiereserve’ van de statuten is 

geregeld dat het per 31-12-2016 bestaande tegoed van een lid op zijn participatierekening 

aangewend wordt ter volstorting van zijn Certificaat A. Voor zover het tegoed méér dan  

€ 20 duizend bedraagt, is het meerdere van zijn tegoed toegevoegd aan het ‘eindsaldo’.  

De participatiebijschrijvingen per 31-12-2016 bestonden uit de bijschrijvingen 1997 tot  

en met 2015 van Bloemenveiling Aalsmeer en bijschrijvingen 1997 tot en met 2015 van 

FloraHolland-oud.

In artikel 17 lid 3e van de statuten is geregeld dat het op het Certificaat A bijgeschreven 

bedrag eerst uitkeerbaar is na de vaststelling van de jaarrekening over het derde boekjaar 

na het boekjaar waarin het lidmaatschap van het lid eindigde, en slechts onder de voor-

waarde dat de algemene vergadering, op voorstel van de directie, besluit tot het betaalbaar 

stellen van de Certificaten A die ingevolge deze statuten daarvoor in aanmerking komen.
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Eindsaldo 2018 2017

Stand per 1 januari 17.407 32.049

 

Mutaties

Uitbetalingen gedurende lopend boekjaar –279 –1.242

Uitbetalingen in volgend boekjaar, opgenomen onder de kortlopende schulden –8.302 –13.400

Overige mutaties 294 –

Stand per 31 december 9.120 17.407

Het eindsaldo van een lid of oud-lid wordt in acht gelijke jaarlijkse termijnen aan dat lid of 

oud-lid uitgekeerd, evenwel onder de voorwaarde dat de algemene vergadering, op voorstel 

van de directie, telkens in het kader van de vaststelling van de jaarrekening over het 

voorgaande boekjaar, besluit tot de uitkering en het betaalbaar stellen van bedoelde 

termijn.

 

Wettelijke reserve 2018 2017

Stand per 1 januari 18.854 4.550

 

Mutaties

Overboeking van algemene reserve – deelnemingen –122 64

Overboeking van algemene reserve – immateriële vaste activa 12.721 14.240

Stand per 31 december 31.453 18.854
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De wettelijke reserve is gevormd voor deelnemingen (€ 1,7 miljoen) en immateriële vaste 

activa (€ 29,7 miljoen). Voor deelnemingen is deze gevormd indien deze zijn gewaardeerd 

tegen nettovermogenswaarde, maar waarin Royal FloraHolland geen overwegende zeggen-

schap heeft. Voor immateriële vaste activa is deze gevormd voor geactiveerde software 

aangezien deze in overwegende mate te beschouwen is als ontwikkelingskosten. Voor 

deelnemingen is het deel wettelijke reserve gelijk aan de wijziging van de waarde van de 

deelnemingen op grond van het aandeel in het resultaat van de deelnemingen, verminderd 

met uitgekeerde dividenden. Voor immateriële vaste activa is het deel gelijk aan de histori-

sche kostprijs verminderd met afschrijvingen.

(24) Voorzieningen
Latente  

belastingen

Reorganisatie- 

voorziening

Overige  

voorzieningen

 

2018 2017

Stand per 1 januari 1.703 4.719 5.762 12.184 18.353

Mutaties

Toevoegingen – 3.878 1.442 5.320 6.197

Onttrekkingen – -4.436 -412 -4.848 –10.068

Vrijval -1.459 -531 – -1.990 –279

Overboeking naar kortlopende schulden – – – – –2.019

Stand per 31 december 244 3.630 6.792 10.666 12.184

De voorziening latente belastingen vindt haar oorsprong in verschillen tussen de commerciële 

en fiscale waardering van materiële vaste activa en een gevormde kostenegalisatiereserve. 

De voorziening latente belastingen is gevormd op basis van huidige en toekomstig vennoot-

schapsbelastingtarief van 25,0% resp. 20.5% (2017: 25,0%). 

De overige voorzieningen betreffen voorzieningen voor jubileumuitkeringen, juridische claims, 

uitkeringen aan langdurig zieken en verlieslatende contracten. De reorganisatievoorziening 

en de voorziening verlieslatende contracten hebben overwegend een looptijd korter dan  

1 jaar, terwijl de overige voorzieningen overwegend een looptijd langer dan 1 jaar hebben.
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(25) Langlopende bankleningen 2018 2017

Stand per 1 januari – 110.526

 

Mutaties

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden – –

Aflossing gedurende het boekjaar – –110.526

Stand per 31 december – –

De langlopende bankleningen van Royal FloraHolland zijn in 2017 afgelost en geherfinan-

cierd middels een kredietfaciliteit verkregen bij een syndicaat van banken. Zie verdere 

toelichting onder (11) van de toelichting op de geconsolideerde balans.

KORTLOPENDE SCHULDEN

(26) Overige schulden en overlopende passiva 2018 2017

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.380 3.996

Vakantiegeld en -dagen 11.544 11.860

Rentekosten banken en ledenlening 3.329 1.813

Overlopende passiva 3.976 4.805

Overige schulden 28.915 31.446

Stand per 31 december 51.144 53.920
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Financiële instrumenten 

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie 

die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico’s die 

verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in 

de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan 

derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten 

van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens 

gaat de groep transacties aan in renteswaps om het renterisico  

af te dekken dat ontstaat uit de financieringsactiviteiten van de 

groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële 

instrumenten voor speculatieve doeleinden.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten 

van de groep zijn het renterisico, het kredietrisico en het liquidi-

teitsrisico. Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, 

luidt als volgt:

Renterisico 

Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige 

kasstromen van een financieel instrument fluctueert als gevolg van 

wijzigingen in marktrentetarieven. Het door de groep gelopen risico 

wegens fluctuaties in de marktrentes heeft voornamelijk betrekking 

op de variabel rentende langlopende verplichtingen van de groep. 

De groep beheerst het renterisico ten aanzien van de variabele 

rente op de Certificaten B door afgesloten renteswaps.  

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2018

Per 31 december 2018 bedraagt de nominale waarde van de 

renteswapcontracten van Royal FloraHolland € 120,0 miljoen (2017: 

€ 165,0 miljoen). Bij deze swaps wordt een variabele rente ontvan-

gen en een vaste rente betaald. Renteswapcontracten met een 

nominale waarde van € 100,0 miljoen hebben een looptijd korter 

dan een jaar. Renteswapcontracten met een nominale waarde van 

€ 20,0 miljoen hebben een looptijd tot en met 2021.

Per 31 december 2018 bedraagt het totaal aan Certificaten B  

van Royal FloraHolland € 219,6 miljoen (2017: € 235,6 miljoen). 

De rentevergoeding wordt per jaar bepaald en is afgeleid van het 

rendement op 8-jaars staatsobligaties. De vaste rente bedraagt 

gemiddeld 3,6% ultimo 2018 (2017: 3,6%).

De reële waarde van de renteswapcontracten van Royal  

FloraHolland bedraagt per balansdatum € 6,3 miljoen negatief 

(2017: € 13,3 miljoen negatief). 

Royal FloraHolland heeft geen bijstortverplichtingen (‘margin calls’) 

over renteswapcontracten. Er is dan ook geen sprake van mogelijke 

liquiditeitsrisico’s uit hoofde van renteswapcontracten.

Kredietrisico

De groep handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft 

procedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. 

Tevens heeft de groep richtlijnen opgesteld om de omvang van het 

kredietrisico bij elke financiële instelling en debiteur te beperken. 

Bovendien bewaakt de groep voortdurend haar vorderingen en 

hanteert de groep een strikte aanmaningsprocedure. Door de 

Operationele voortgang Human Resources Financiën Duurzaamheid Governance Risk Verslag RvC Jaarrekening

Royal FloraHolland Jaarverslag 2018 | 126 



bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor de groep 

minimaal. Binnen de groep zijn geen belangrijke concentraties van 

kredietrisico’s. 

Liquiditeitsrisico

Periodiek worden liquiditeitsplanningen opgesteld. Door tussentijd-

se monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s 

beheerst. In de liquiditeitsplanningen wordt rekening gehouden met 

beperkte beschikbaarheid van liquide middelen, waaronder 

bankgaranties. Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico’s van de 

renteswaps wordt verwezen naar de toelichting op de renteswaps. 

Voor een toelichting op de kredietfaciliteit en bijbehorende conve-

nant wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende 

schulden.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN  

EN REGELINGEN

Investeringsverplichtingen

Per 31 december 2018 bedragen de investeringsverplichtingen uit 

lopende projecten € 16,0 miljoen (2017: € 22,1 miljoen). 

Ten behoeve van infrastructurele aanpassingen om de ontsluiting 

van de marktplaatsen te verbeteren is Royal FloraHolland verplich-

tingen met overheden en derden aangegaan voor een ‘ongestoor-

de logistieke verbinding’ (OLV) (locatie Aalsmeer), reconstructie  

van de kruising Middelbroekweg / veilingroute en het plaatsen van 

geluidschermen / verbreden van de N213 (locatie Naaldwijk) voor 

in totaal € 2,6 miljoen (2017: € 2,6 miljoen).

In 2017 is een terrein met gebouw gekocht, dat direct in 2017 is 

doorverkocht aan een derde partij met een verplichting van Royal 

FloraHolland om het in 2018, in de overeengekomen staat op te 

leveren. Door diverse oorzaken is de levering verplaatst naar 2019. 

Royal FloraHolland is hierbij in totaal voor € 5,1 miljoen aan ver-

plichtingen aangegaan en heeft recht op levering van het terrein 

met gebouw voor € 4,0 miljoen.

Leaseverplichtingen

Per 31 december 2018 bedragen de leaseverplichtingen met een 

looptijd korter dan 1 jaar € 1,4 miljoen (2017: € 1,4 miljoen) en met 

een looptijd van 1 tot en met 5 jaar € 1,9 miljoen (2017: € 1,8 miljoen).

Huurverplichtingen

Per 31 december 2018 bedragen de huurverplichtingen  

€ 2,5 miljoen (2017: € 2,1 miljoen), waarvan € 1,1 miljoen  

(2017: € 0,7 miljoen) korter dan 1 jaar.

Garanties

Royal FloraHolland heeft diverse garanties afgegeven voor in totaal 

€ 0,1 miljoen (2017: € 2,1 miljoen). Voorts heeft Royal FloraHolland 

bankgaranties afgegeven voor in totaal € 1,8 miljoen (2017:  

€ 1,8 miljoen).

Overige dienstverleningscontracten

Per 31 december 2018 bedragen deze verplichtingen € 56,6 miljoen 

(2017: € 73,5 miljoen), waarvan € 23,1 miljoen (2017: € 31,9 miljoen) 

met een looptijd korter dan 1 jaar.

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2018
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FISCALE EENHEID

Royal FloraHolland is zelfstandig belastingplichtig voor de vennoot-

schapsbelasting. Voor de omzetbelasting vormt Royal FloraHolland 

een fiscale eenheid met zijn dochtermaatschappijen FH Diensten 

Holding B.V., FloraHolland Flower Combination B.V., Flowerdome B.V., 

Groen Groep Eelde B.V. en Siervast B.V. 

Elk van de tot de fiscale eenheid behorende entiteiten is hoofdelijk 

aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de gehele 

fiscale eenheid.

Aalsmeer, 10 april 2019

Steven van Schilfgaarde 

CEO Royal FloraHolland

David van Mechelen

CFO Royal FloraHolland
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Overige gegevens

Overige gegevens

STATUTAIRE BEPALINGEN RESULTAATBESTEMMING

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 33 van de 

statuten van de coöperatie het volgende bepaald:

Artikel 33

1.  Indien uit de exploitatierekening blijkt van een batig saldo, stelt 

de algemene vergadering, op voorstel van de directie, vast of dit 

saldo dan wel welk gedeelte daarvan, wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve en welk gedeelte voor uitkering beschikbaar is.

2.  Het deel van het batig saldo dat niet wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve, komt ten goede aan de leden en aan degenen 

wier lidmaatschap in of aan het einde van het betreffende 

boekjaar eindigde en wel naar evenredigheid van de door hen  

in het betreffende boekjaar verschuldigd geworden provisie. 

Bedoelde bedragen worden binnen drie maanden na vaststelling 

van de jaarrekening uitgekeerd, met dien verstande dat indien 

een lid zijn Certificaat A nog niet heeft volgestort, dat bedrag  

of deel daarvan wordt bijgeschreven op zijn Certificaat A. 

3.  Blijkt uit de exploitatierekening van een tekort, dan wordt dit 

tekort ten laste gebracht van de algemene reserve.

4.  Indien een tekort wegens zwaarwichtige redenen of redelijkerwijs 

niet kan worden gedelgd op de wijze als in het voorgaande lid 

vermeld, beslist de algemene vergadering op voorstel van de 

directie op welke wijze en naar welke maatstaven het tekort zal 

worden gedelgd.

 

5.  Ingevolge artikel 23 lid 2 onderdeel i van deze statuten behoeven 

de voorstellen van de directie ingevolge dit artikel de goedkeu-

ring van de raad van commissarissen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE  

ACCOUNTANT

Aan:  de leden en de raad van commissarissen van Coöperatie 

Royal FloraHolland U.A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Coöperatie  

Royal FloraHolland U.A. te Aalsmeer gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarreke-

ning een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Coöperatie Royal FloraHolland U.A. op 31 december 

2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met  

Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit: 

–  de geconsolideerde en enkelvoudige balans per  

31 december 2018;

–  de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

over 2018;

–  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grond-

slagen voor financiële verslaggeving enandere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen.  

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven  

in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van  

de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Royal FloraHolland U.A.  

zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),  

de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants

(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoen-

de en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Materialiteit € 5,5 miljoen (2017: € 5,7 miljoen)

Toegepaste benchmark 1,5% van de opbrengsten

Nadere toelichting Gezien het coöperatieve karakter 

van de entiteit vinden wij opbreng-

sten een belangrijke graadmeter.  

De hoogte van de opbrengsten 

geeft een goed beeld van de 

omvang van de activiteiten.
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Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkin-

gen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening 

om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat  

wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen 

boven € 275.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar 

onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. staat aan het hoofd van een 

groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is 

opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie 

Royal FloraHolland U.A.

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante 

onderdelen zijnde de belangrijkste activiteiten welke zijn onder-

gebracht in de entiteit Coöperatie Royal FloraHolland U.A. Voor 

deze entiteit hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. 

Bij andere onderdelen hebben wij specifieke controlewerkzaam-

heden uitgevoerd. In totaal hebben bovengenoemde werkzaam-

heden betrekking op 95% van de totale activa, 100% van het 

resultaat en 94% van de opbrengsten van de groep.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, 

gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, 

hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met

betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen  

om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar 

ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze 

controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle 

hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, 

maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze 

kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als 

geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kern-

punten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke 

oordelen over deze kernpunten.
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Overige gegevens

Kernpunt Onze controleaanpak Belangrijke observaties

Waardering van onroerend goed

De omvang van het onroerend goed ten opzichte van de 

totale balanswaarde is zodanig dat de controle van de 

waardering van het onroerend goed een belangrijk onder-

deel is van onze controle. Dit hangt mede samen met de 

economische ontwikkelingen en de ingezette uitvoering  

van de strategische heroriëntatie.

De waardering van het vastgoed en daarmee verbonden 

activa is complexe materie die met aannames en schattin-

gen is omgeven, onder meer ten aanzien van toekomstige 

ontwikkelingen.

Voor een beoordeling van de waardering van het onroerend 

goed heeft Coöperatie Royal FloraHolland U.A.geanalyseerd 

dat er geen indicaties zijn voor bijzondere waardeverminde-

ring.

De toelichtingen op het onroerend goed zijn opgenomen op 

bladzijde 93, 94 en 95 van de jaarrekening. De waarderings-

grondslag is opgenomen op bladzijde 83, 84 en 85.

Wij hebben kennisgenomen van de strategische 

heroriëntatie en interne waardeanalyses 

beoordeeld, waarbij inbegrepen aandacht voor 

de gehanteerde schattingen omtrent waarde-

vermindering en gebruiksduur van activa.

Op basis van de uitgevoerde 

controlewerkzaamheden met 

betrekking tot de waardering van 

onroerend goed hebben wij 

vastgesteld dat geen op- en 

afwaardering van materiële vaste 

activa noodzakelijk is gebleken.

Wij hebben vastgesteld dat de 

toelichting in de jaarrekening

2018 toereikend is.
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Kernpunt Onze controleaanpak Belangrijke observaties

Waardering immateriële vaste activa

Royal FloraHolland U.A. heeft in 2018 gemaakte kosten met 

betrekking tot digitalisering en automatisering geactiveerd 

als immateriële vaste activa, wanneer voldaan is aan de 

activeringscriteria. Dit is een proces onderhevig aan schat-

tingen en daarom een kernpunt van onze controle.

De toelichtingen op de immateriële vaste activa zijn opgeno-

men op bladzijde 91 en 92 van de jaarrekening.

Wij hebben de geactiveerde kosten met betrek-

king tot digitalisering en automatisering 

gecontroleerd. Wij hebben kennisgenomen van 

de inschatting van de terugverdientijd van de 

geactiveerde kosten.

Wij hebben vastgesteld dat de 

kosten met betrekking tot de 

digitalisering en automatisering 

juist zijn gewaardeerd. Wij vragen 

blijvend aandacht voor toekom-

stige analyses van mogelijke 

waardeveranderingen en de 

structurele borging van het 

activeringsproces.

Kernpunt Onze controleaanpak Belangrijke observaties

IT

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. is in 2017 gestart met de 

rationalisatie en transformatie van het IT-landschap. Deze 

ontwikkeling is in 2018 doorgezet. Een belangrijk onderdeel 

van de transformatie is de outsourcing van beheeractivitei-

ten naar IT service providers, waarvan een belangrijk aspect 

de migratie Wij hebben in kaart gebracht welke applicaties 

in 2018 zijn gemigreerd van het datacenter van Coöperatie 

Royal FloraHolland U.A. naar de ‘cloud’. Met de migratie naar 

de ‘cloud’ worden diverse applicaties gemigreerd van het 

eigen datacenter naar de ‘cloud’. Het risico voor Coöperatie 

Royal FloraHolland U.A. en de jaarrekeningcontrole is dat 

tijdens de migratie van applicaties de bijbehorende data 

niet juist en/of volledig worden gemigreerd.

Wij hebben in kaart gebracht welke applicaties 

in 2018 zijn gemigreerd van het datacenter van 

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. naar de

‘cloud’. Op basis van deze inventarisatie hebben 

wij vastgesteld dat SAP Hybris relevant is voor 

de jaarrekeningcontrole.

Vervolgens hebben wij voor SAP Hybris contro-

lewerkzaamheden uitgevoerd omvast te stellen 

dat de data juist en volledig is overgezet naar 

de ‘cloud’.

Wij hebben op basis van onze 

werkzaamheden vastgesteld dat 

de migratie van SAP Hybris naar 

de ‘cloud’ juist en volledig is 

uitgevoerd.

In onze management letter hebben 

wij aandacht gevraagd voor een 

verbetering van de beheersing 

rondom outsourcing, onder andere 

middels het verkrijgen van

assurance rapportages van de

IT service providers.
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In voorgaand jaar is de ‘Impact strategie RFH2020 en organisatie-

wijzigingen’ onderkend als kernpunt van onze controle. De herijking 

van de strategie heeft plaatsgevonden en mogelijke kosten die 

hiermee samenhangen zijn opgenomen in de reguliere posten van 

de jaarrekening en niet langer separaat gepresenteerd. Als gevolg 

hiervan is dit onderwerp niet langer als kernpunt van onze controle

onderkend.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 

informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat 

het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

–  het bestuursverslag;

–  de overige gegevens;

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening 

dat de andere informatie:

–  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwij-

kingen bevat;

–  alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is 

vereist.

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis  

van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekening-

controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 

aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Overige gegevens

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 

informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van 

commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 

weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of 

de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 

voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuï-

teitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 

of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 

moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten  

in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uit-

oefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de coöperatie.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van 

een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 

controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute 

mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzon-

derlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onder-

kende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uit-

gevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 

toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-

standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

–  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informa-

tie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 

zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

–  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is 

voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecte-

ren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam- 

heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over  

de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

–  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 

voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid 

van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daar-

over in de jaarrekening staan;

–  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuï-

teitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waar-

door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij conclu-

deren dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 

wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.  

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-infor-

matie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 

langer kan handhaven;

–  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 

jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

–  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij 

verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de 

uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard  

en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor  

de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 

risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond 

hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 

controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of 

specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere 

over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over  

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in  

de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevan-

te ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. 

Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere

zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden 

en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening 

op basis van alle zaken die wij met de raad van commissarissen 

hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze

controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving  

of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet 

vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Den Haag, 10 april 2019 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. G.W. Hilverda RA
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OVERZICHT DEELNEMINGEN

Royal FloraHolland heeft een volledig of gedeeltelijk (in)direct belang in de volgende 

vennootschappen:

  
Vestigingsplaats

2018 

Belang %

2017 

Belang %

FH Diensten Holding B.V.* Honselersdijk 100 100

Agricultural Fulfilment Center B.V.* Honselersdijk 100 100

Greenparc Ontwikkeling B.V.* Honselersdijk 100 100

Greenparc Ontwikkeling v.o.f.* Bleiswijk 50 50

Servi FloraHolland 2002 SL* Valencia, Spanje 100 100

FloraHolland Flower Combination B.V.* Honselersdijk 100 100

FH Consultancy Services Plc.* Addis Abeba, Ethiopië 50 50

FH Services Colombia* Bogota, Colombia 50 50

Royal FloraHolland Kenya Ltd* Nairobi, Kenia 1 1

Sierteelt Verpakkings Pool B.V.* Honselersdijk 100 100

De Verenigde Koelhuizen HobahoB.V.* Honselersdijk 100 100

Groen Groep Eelde B.V.* Eelde 100 100

Flowerdome B.V.* Eelde 100 100

FH Logistics Kenya B.V.* Honselersdijk 100 100

Q7 Air Cargo Broker Fzco. (Dubai)* Dubai Airport Free Zone 0 80

FH Consultancy Services Plc.* Addis Abeba, Ethiopië 50 50

FH Services Colombia* Bogota, Colombia 50 50

Royal FloraHolland Kenia Ltd.v Nairobi, Kenia 99 99

FH Services Italy S.r.l.* Milaan, Italië 100 100

Royal FloraHolland Hong Kong Ltd.* Hongkong, China 100 100

Royal FloraHolland Co. Ltd.(WFOE)* Hongkong, China 100 100

Trias Westland B.V. Poeldijk 33,33 33,33   * Deelneming wordt geconsolideerd.
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  Vestigingsplaats

2018 

Belang %

2017 

Belang %

Stichting administratiekantoor Hubways N.V. Bunnik 25 25

Hubways N.V. Bunnik 25 25

FloraXchange B.V.* Honselersdijk 50,056 50,056

       FloraXchange Services B.V.* Honselersdijk 100 100

Ethiopian Perishable Logistics Plc. Ethiopië 10 10

Fresh Port Plc. Ethiopië 99 99

FH Vastgoed Holding B.V.* Honselersdijk 100 100

Siervast B.V.* Rijnsburg 100 100

D.Z.F. Naaldwijk* Honselersdijk 80 0

FH Vastgoed V B.V.* Honselersdijk 100 100

D.Z.F. Naaldwijk* Honselersdijk 20 20

Cash & Carry Bleiswijk Vastgoed B.V.* Bleiswijk 100 100

Metz Vastgoed B.V. Honselersdijk 90 90

Metz Vastgoed II B.V. Honselersdijk 90 90

Javado Vastgoed B.V.* Honselersdijk 51 51

Plant Port I B.V. Aalsmeer 49,5 49,5

Greenpark Boskoop B.V. Hazerswoude-Dorp 0 50

HBC Beheer B.V. Naaldwijk 30 30

HBC Vastgoed B.V. Naaldwijk 100 100

HBC Vastgoed 2 B.V. Naaldwijk 0 100

Floriworld B.V. Aalsmeer 33,33 33,33

FH Deelnemingen Holding B.V.* Naaldwijk 100 100

Plantion Holding B.V. Bemmel 35 35

Veiling Rhein Maas GmbH & Co KG Herongen 25 25

Sivepo C.V.* Honselersdijk 100 100

Greenparc Ontwikkeling v.o.f.* Bleiswijk 50 50   * Deelneming wordt geconsolideerd.
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Adressen

Aalsmeer (hoofdkantoor)

Legmeerdijk 313

Postbus 1000 1430 BA Aalsmeer

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Naaldwijk (hoofdkantoor)

Middel Broekweg 29

Postbus 220 2670 AE Naaldwijk

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Rijnsburg

Laan van Verhof 3

Postbus 10 2230 AA Rijnsburg

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Eelde

Burg. J.G. Legroweg 80

9761 TD Eelde

T +31 (0)50 309 77 77

E eelde@royalfloraholland.com

Veiling Rhein-Maas

47638 Straelen-Herongen, Duitsland

T +49 (0)2839 59 32 00

E klantenservice@royalfloraholland.com

Adressen
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GRI-tabel

GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
GRI 102 GENERAL DISCLOSURES 2018
Organisatie en profiel

102-1 Naam van de organisatie Cover, 73
102-2 Activiteiten, merken, producten en services 3-4, 5, 6-13, 14, 20-24
102-3 Locatie hoofdkantoor 139
102-4 Locatie van activiteiten 139-140
102-5 Eigenaarschap en juridische vorm 53-55, 73
102-6 Markten 3-4, 6, 6-13, 20
102-7 Omvang organisatie 6, 14-16, 19, 109
102-8 Informatie over medewerkers en andere werkers 16-18
102-9 Keten 28
102-10 Significante wijzigingen in de organisatie  

en zijn keten
3-4, 6-13

102-11 Voorzorgsbeginsel 56-60
102-12 Externe initiatieven 26-27, 29-30, 31, 32-34, 40, 

43-48
102-13 Lidmaatschap verenigingen en 

(branche)organisaties
40, 43-44, 45

Strategie
102-14 Statement CEO 3-4, 80, 128
102-15 Impact, risico’s en kansen 14, 26-27, 56-60

Ethiek & Integriteit
102-16 Waarden, principes, standaards  

en gedrags normering
53-55, 56-66, 70-71

Governance
102-18 Governancestructuur 53-55, 61-63, 64-72
102-19 Autoriteitsdelegatie 49-51, 52, 53-55, 62-63, 72
102-20 Bestuursverantwoordelijkheid voor  

economische, milieu- en sociale topics
35, 73

102- 21 Stakeholdersconsultatie inzake  
economische, milieu- en sociale topics

31-34

102-22 Samenstelling hoogste bestuursorgaan 52, 61, 62-64
102-23 Zetel hoogste bestuursorgaan 52, 62-63, 81, 139

GRI-tabel
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GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
102-26 Rol hoogste bestuursorgaan in strategie  

en waarden
12-19, 53-55, 65-66

102-29 Identificeren en managen van economische, 
milieu- en sociale topics door hoogste  
bestuursorgaan 

26, 31, 32-35

102-30 Effectiviteit riskmanagementproces 56-60
102-35 Remuneratiebeleid 53-55, 56, 68-69, 108-109

Stakeholdersengagement
102-40 Overzicht stakeholdersgroepen 31-34
102-41 Cao en sociaal plan 3-4, 17-18
102-42 Stakeholderidentificering en -selectie In 2019 zal de stakeholderdialoog 

verder geïntensiveerd worden.
31-35

102-43 Stakeholdersengagement: benadering In 2019 zal de stakeholderdialoog 
verder geïntensiveerd worden.

31-35

102-44 Materiële topics en issues 36-47
Reportingpraktijk

102-45 Entiteiten opgenomen in geconsolideerde 
jaarrekening

81, 82, 84, 94, 95, 105, 
138-138, 139-140

102-46 Content van verslag en topic bounderies 35-47
102-47 Overzicht materiële topics 35-47
102-48 Restatements n.v.t.
102-50 Reportingperiode 73
102-51 Datum recentste rapport 73
102-52 Reportingcyclus 73
102-53 Contactpersoon voor vragen 146
102-54 GRI Standards Core 73
102-55 GRI-tabel 141-144
102-56 Controleverklaring accountant 130-136

GRI-tabel

GRI-tabel
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GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
GRI 103 MANAGEMENT APPROACH 2018

103-1 Uitleg materiële topics en boundary
Veiligheid 37-39
Quality Future Proof (QFP) 40
Energieverbruik en CO

2
-reductie 41

Circulariteit 42
Duurzame productie 43-44
Verduurzamen internationale keten 45
Transportverpakkingen 46-47

103-2 Managementbenadering
Veiligheid 37-39
Quality Future Proof (QFP) 40
Energieverbruik en CO

2
-reductie 41

Circulariteit 42
Duurzame productie 43-44
Verduurzamen internationale keten 45
Transportverpakkingen 46-47

GRI 200 ECONOMISCHE TOPICS 2018
201-1 Direct gegenereerde economische waarde 14, 19, 20-24
201-3 Pensioenverplichtingen 16, 55, 69, 77, 86, 97, 109, 120

GRI 302 MILIEUGERELATEERDE TOPICS 2018
302-1 Energieconsumptie in organisatie 41
302-4 Energiereductie 41
303-1 Water 41
305-1 Directe emissies (scope 1) 41
305-2 Indirecte emissies (scope 2) 41
305-5 Emissiereducties 41

GRI 306 AFVALWATER EN AFVAL 2018
306-2 Afval per type 42

GRI-tabel

GRI-tabel
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GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
GRI 401 WERKGELEGENHEID 2018

401-1 Instroom en -specificatie 16
GRI 405 DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN 2018

405-1 Diversiteit in bestuursorganen  
en onder medewerkers

16, 63

GR 4 
G4LA6 Letsel, beroeps-
ziekte, uitvaldagen,
verzuimcijfers en het 
aantal werkgerelateer-
de fatale incidenten

Lost Time Injury Frequency 
Ziekteverzuim

37-39

G4PR5 Klanttevreden-
heid

Klant- en ledentevredenheid
Medewerkersbetrokkenheid

13

GRI-tabel

GRI-tabel
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Contact en informatie

Woordvoering: michelvanschie@royalfloraholland.com

Vragen: pers@royalfloraholland.com

Financieel: wilcovandewijnboom@royalfloraholland.com 

Duurzaamheid: pietbriet@royalfloraholland.com
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