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BEZWAAR INDIENEN TEGEN
BEGELEIDINGSMAATREGELEN
NITRAATRESIDU’S
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In de week van 12 maart had Boerenbond een overleg
erleg
leg met
m het
et kabinet
kab
Schauvliege en de
Mestbank over problemen bij de reststikstofcampagne
2011. Het
mpagne
gne 201
2
H overleg vond plaats naar
He
aanleiding van de recente brief van Boerenbondvoorzitter
Vanthemsche aan de minister.
bondvoorzitter
ondvoorzitter V
Van
Residu
Begin maart werden heel wat boeren en tuinders,
ders,
rs, waaronder
ook een aantal vollegrondssiertelers, in kennis
ennis gesteld van
de resultaten. Siertelers met een grote(re)
(re) overschrijding
verschrijding van
de grenswaarde van het nitraatresidu
u (dus boven de 90 kg
reststikstof per ha) worden sinds dit jaar
met
ar geconfrontee
geconfronteerd me
begeleidingsmaatregelen en krijgen
aangeterijgen
n dan ook een aanget
kende brief. Door de uitzonderlijke
erlijke
e voorjaarsdroog
voorjaarsdroogte – met
voor sommige gewassen weinig bladontwikkeling e
en opname

V Bedrijven met een grote overschrijding van de grenswaarde van het
nitraatresidu worden sinds dit jaar geconfronteerd met begeleidingsmaatregelen en krijgen een aangetekend schrijven.

gevolg – scoren teelten zoals maïs, aardappelen en
tot gevol
ssommige groenten en sierteeltproducten duidelijk hoger dan
somm
normaal. Daarenboven was er in het najaar vanwege de
n
nor
uitzonderlijke warmte ook een uitzonderlijke mineralisatie
van nog resterende organische stoffen in de bodem. Bij een
aantal categorieën van sierteeltgewassen was er toen geen
groei en opname meer, wat leidde tot slechtere resultaten.
Bezwaren
Tijdens het overleg was er begrip voor situaties waar de boer
of tuinder niets kan aan doen, zoals de weersomstandigheden. Enige mogelijke oplossing in dergelijke situaties is het
opstellen van een bezwaar. Dit bezwaar moet je indienen
binnen de dertig kalenderdagen (+ drie dagen) nadat je het
aangetekend schrijven kreeg. Je moet dit bezwaar richten
aan het afdelingshoofd van de Mestbank (Gulden Vlieslaan
72, 1060 Brussel), die over de dossiers beslist.
AVBS en Boerenbond hebben in het belang van de leden om
een snelle beslissing gevraagd. AVBS hoopt dat bij bepaalde
speciʖeke sierteelten rekening gehouden wordt met de
omstandigheden en dat de opgelegde begeleidingsmaatregelen bijgestuurd worden. Toch willen wij er meteen op
wijzen dat siertelers die begeleidingsmaatregelen opgelegd
krijgen ook de nodige zin voor realiteit aan de dag leggen en
niet mogen verwachten dat de begeleidingsmaatregelen
geschrapt worden bij hoge resultaten. Hoogstens zullen de
begeleidingsmaatregelen iets soepeler kunnen worden
ingesteld indien er hiervoor gegronde redenen zijn. Immers
de invloed van de weersomstandigheden moeten we bijvoorbeeld inschatten in de ordegrootte van 20 tot 40 kg nitraat
extra, wat kan resulteren in een verlaging van het niveau van
de begeleidingsmaatregelen – bijvoorbeeld schrapping van
pakket 1 of verlaging van pakket 4 naar pakket 3.
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Dien je een bezwaar in dan kan je ondermeer via je aanpak
van bemesting, teelttechniek, grondbewerking enzovoort
goed uitleggen waarom je een hoger resultaat niet kon
vermijden. Betere resultaten van tegenstalen moet je
bijvoegen, als je ze nog niet hebt doorgestuurd.
Enkel diegenen die een aangetekend schrijven kregen,
kunnen reageren – voor de anderen is er immers geen
probleem.
Complexe gevallen
Nog niet alle siertelers hebben een bericht gekregen, zoals
ondermeer bedrijven met een ‘beheersovereenkomst water’
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die op meerdere percelen een afwijking hebben.
In principe moeten op alle overschrijdende percelen begeleidingsmaatregelen toegepast worden. We hebben nogmaals
aangekaart dat dit onterecht is. De Mestbank zal dit individueel bekijken op basis van de bezwaren die worden ingediend. De administratie blijft er bij dat foutieve kennisgeving
niets te maken heeft met het resultaat en is in die gevallen
enkel bereid om de regels bij te sturen.
Let dus op: enkel op basis van een ingediend bezwaar kan de
overheid eventuele correcties doorvoeren. Een bezwaar
indienen, daar waar mogelijk, is de boodschap. Q
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EINDE VAN IMPORTVERBOD
OD
ACER UIT CHINA?
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Het hing al langer in de lucht
en via contacten met
Nederlandse boomtelers
voelen we nu nattigheid i.v.m.
het mogelijk aʗopen van het
EU-importverbod van Acer uit
China. De Europese
Commissie gaat in ieder geval
na of het mogelijk is om het
importverbod op te heffen.
Bart Boeraeve,
Consulent Boomkwekerij

Bezorgdheid
Op 30 april loopt het EU-importverbod
portverbod
voor Acer uit China af. Verschillende
landen hebben echter
chter onlangs in het
he
permanent Fytosanitair
ytosanitair
sanitair Comité hu
hun
bezorgdheid uitgedrukt
tgedrukt
gedrukt over het
aʗopen van dit importverbod.
Daarom
portverbod. Daa
portverbod
heeft de Europese Commissie
ommissie besloten
dat een missie in China de ssituatie rond
de boktor zal beoordelen. Aan de hand
van de conclusies zal het fytosanitair
comité opnieuw bespreken of het
importverbod daadwerkelijk kan
worden opgeheven.
Bufferzone Boskoop opgeheven
De bufferzone in Boskoop, die werd
ingesteld na de vondst van uitvlieggaten en larven van de Oost-Aziatische
boktor in december 2009, is op 7 maart
ingetrokken. Kwekers in de bufferzone
in Boskoop zijn hierover geïnformeerd
via een brief van de Nederlandse
Voedselwaren Autorieit. Voor kwekers

V An
Anoplophora malasiaca

betekent dit concreet dat de verplichte
inspecties komen te vervallen. Ook is
het plantenpaspoort voor waardplanten
niet meer nodig. In een gebied van 1
kilometer rond de boktorvondsten zal
de komende jaren nog wel regelmatig
een inspectie plaatsvinden.
FAVV deelt bezorgdheid Belgische
boomkwekerijsector
AVBS stuurde bij het vernemen van de
mogelijke ophef van het importverbod
meteen een schrijven naar het FAVV
om nogmaals te wijzen op het belang
voor de Vlaamse boomkwekerijsector
in deze kwestie. Het Verbond van
Boomtelers is vragende partij om het
importverbod voor Acer (en bij uitbreiding alle waardplanten voor de OostAziatische boktor) vanuit China te
behouden, tenzij er 100% sluitende

garanties kunnen geboden worden
vanuit China. Het risico dat de Belgische boomkwekerij, die sterk importen exportgericht is, loopt,is gewoon te
groot en een boktor is niet zomaar
waar te nemen bij een grenscontrole.
Het FAVV liet in een mededeling weten,
zeker de bezorgdheid van de sector
over een mogelijke insleep van de
boktor te delen. FAVV wijst er ook op
dat het invoerverbod van de EU er
kwam, nadat België van april 2010 tot
juli 2010 éénzijdig een invoerverbod
had ingesteld. Verder stelt het FAVV dat
van bij het begin van de instelling van
de EU-maatregelen (o.a. importverbod)
in 2010, er was overeengekomen dat
de FVO (Food & Veterinary Ofʖce van
de Europese Commissie) op het einde
van de 2 jaar een inspectiebezoek zou
verrichten in China. Wordt vervolgd… Q

