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Wie zijn de Belgische koffietraders?

België is draaischijf in
internationale koffiehandel
Els Jonckheere, freelancejournalist

Koffie is voor het merendeel van de Belgen ‘zwart goud’, waarvan ze dagelijks genieten. Maar ook in financiële
termen heeft deze lyrische omschrijving wel enige betekenis voor ons land. Want Antwerpen is de grootste
draaischijf in de koffiehandel ter wereld: als transithaven en opslagplaats én als houder van de meeste
warrants voor de termijnmarkt.
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Antwerpen als internationale
draaischijf
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Jean Heylen (rechts) op bezoek bij een leverancier in
Latijns-Amerika. (eigen foto)
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Steinweg. Ook Katoennatie, de groep

Tabel 1: Handelaars, traders en invoerders van koffie in België

rond Fernand Huts, is in Antwerpen actief
in koffielogistiek. Efico zit in een dubbele
positie: de onderneming uit Antwerpen
is een belangrijke trader-invoerder,
maar is via zijn aandeelhouder Noord
Natie en via dochterbedrijf Seabridge in
Zeebrugge ook actief in de opslag van
het ‘zwarte goud’.

Opslag is cruciaal

1

Naam

Locatie

Oprichting
juridische entiteit

Omzet 2017

TEW 2017
in VTE

Efico nv

Antwerpen

27/04/87

170.016.377

22

2

Supremo nv

Brugge

16/01/89

66.938.878

14

3

Coffeeteam nv

Antwerpen

31/01/06

57.674.112

1

4

32cup nv

Antwerpen

16/04/12

28.504.932

7

5

Briz Coffee nv

Kortrijk

15/06/12

29.751.738

3

6

Rucqouy Freres nv

Antwerpen

1967

14.211.988

5

Bron: jaarekeningen Balanscentrale NBB
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vennoten (zie pagina 20). 32cup is in
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Voor Robusta zijn er dat een pak meer,

Bruggeling Jean Heylen en de Zwitserse

uit verschillende origines. Bij de kwali-

waaronder ook Antwerpen. Dus op dit
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-dalingen op te vangen en het aanbod op

legt Jean Heylen uit. “Vandaar dat

de vraag af te stemmen.”
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En wat met de termijnmarkt?
Er is nog een andere reden om koffie

Olivier Mordang van Briz Coffee uit

in de haven van Antwerpen op te slaan,

Kortrijk: “De dominante positie van

namelijk de termijnmarkt.

Zwitserland in de koffietrading, heeft
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één origine noodgedwongen door een
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bonen. Het gebeurt wel vaker dat dan
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