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AVBS vraagt sinds het voorjaar 2013 bij zijn leden naar
aa de
e kwartaalevoluties
kwartaale
wartaale
op hun bedrijf. Na een
oonden
den d
fer die de leden doorgaven een licht
zeer moeilijk 2013, zeker voor de bloemisterij, toonden
de cijfers
herstel naar eind vorig jaar en begin dit jaar. Dit herstel wa
was echter minder dan verhoopt, gezien
de duidelijk betere weersomstandigheden ditt voorjaar.
Koen Tierens, secretaris AVBS

2ndertXVVen iV 2014 ZeliVZDDr biMnD voorbiM
oorbij
j maar
mDDr Ze
beVcKiNNen momenteel nog mDDr over
ver DntZoorden
antZoorden
Zoorden met bebetreNNing tot Ket derde NZDrtDDl 'eze ciMIerV
cijIers voor NZDrtDDl
kZartaa
kZ
 tonen dDt de moeiliMNe VitXDtie
bloemiVteriM DDnKoXdt
ie voor
or bloemisterij
bloemister
aanKo
mDDr verder ooN dDt VteedVs meerr bedriMven
bedrijven in de boomNZeboo
NeriM geconIronteerd Zorden
rden met
et een omzetdDling
omzetdaling
omzetdalin terZiMl
deze VXbVector nog relDtieI
VtDnd Kield in dieze
diezelIde Seriode
elatieII stand
vorig MDDr 7egeliMN tonen
ciMIerV dat
dDt de bet
betDlingVtermiMonen de cijIers
nen gemiddeld oSnieXZ
lDnger Zorden en dit zoZel voor
SnieXZ langer
bloemiVteriM DlV
boomNZeNeriM
ls boomkZekerij
:el Vtellen Ze
vDVt dDt
de bedriMven ietV
e vast
dat in de bloemiVteriM
bloemis
meer KooSvol ziMn
ZDnt daa
dDDr ligt de inveVteringVzin gedXn Zant
daar
rende 2014 in VtiMgende
liMn ter
terZiMl dit in de boomNZeNeriM
nde lij
lijn
net Ket omgeNeerde iV 9erg
9ergeliMNbDre VignDlen zien Ze ooN
in ciMIerV over teZerNVtelling ,n de bloemiVteriM iV er een
vrij stabiele lage melding van bedrijven die eraan denken
Sersoneel te laten aIvloeien terZijl die sSeciʖeke melding
in de boomkZekerij conseTXent stijgt 9oor tXinaanleg
Zaren er te Zeinig resSondenten om Xit KXn antZoorden
betroXZbare trends te Kalen :el geeI ik graag mee dat Zij
in de reacties die er Zel Zaren geen melding kregen van
omzetdalingen
Blijvend moeilijke situatie, nu ook duidelijker voor boomkwekerij
.ijken Ze naar de bedrijIsomzet dan Zaren er na de eerste
drie moeilijke kZartalen in 201 de eerste tekenen van
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V *raʖek 1. Vergelijkende kwartaalomzet 2013 tegenover 2012 voor
sierteelt en tuinaanleg

V *raʖek 2. Vergelijkende kwartaalomzet Q1, Q2 en Q3 2014 versus 2013
voor sierteelt en tuinaanleg
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V *raʖek
ek 
.. Evolutie van de tew
tewerkstelling voor boomkwekerij in Q1, Q2
en Q3 2014 versus Q1 2013

andersom
an
ande
m :aar
:a dit Sercentage oS zijn hoogteSunt 5
bedro begin
bedroeg
gin
n di
d
dit jaar Zas dit met resSectievelijk 43 en
4 lager dan de helft van de resSondenten in kZartalen
48%
tZee en dr
drie 2014
(n zoals
zoa al in de inleiding gesteld zijn er in 2014 vergelijkte zien inzake teZerkstelling In de bloebare signalen
ba
signa
misterij
is er een vrij stabiele lage melding van 15 tot 18%
mi
van
de resSondenten die eraan denken Sersoneel te laten
v d
afvloeien
'ie sSeciʖeke melding stijgt in de boomkZekerij
a
afv
conseTuent van 12% in kZartaal 1 over 14% in kZartaal 2
tot 2% in kZartaal drie zie graʖeken 4 en 5 
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Kerstel al in Ket vierde kZartaal zie graʖek 1  +et matig herstel dat zich had doorgezet gedurende het eerste
kZartaal van 2014 is oSnieuZ gebroken in de tZee volgende kZartalen zie graʖek 2  +et moet gezegd dat Ze voor
kZartaal tZee relatieI Zeinig een dertigtal resSondenten
hadden Zaardoor Ze hierover niet met zekerheid kunnen
raSSorteren 9oor kZartaal drie hadden Ze echter oSnieuZ
5 reacties zodat Ze hierover toch met meer zekerheid
kunnen stellen dat er geen sSrake meer is van herstel
maar eerder van een nog moeilijkere situatie
'it is des te meer zo voor de subsector boomkZekerij die in
vergelijking tot de bloemisterij eind 2013 nog relatief stand
hield maar nu duidelijk meer te maken heeft met omzetdalingen zie graʖek 3  9oor de bloemisterij is er in kZartaal
drie van dit jaar in mindere mate sSrake van een verdere
omzetdaling maar eerder van een stabiele situatie oS een
niveau dat in 2013 Zel fel Zas gezakt 41 van de resSondenten uit de bloemisterij melden immers een gelijke
ke
e
omzet voor kZartaal drie 2014 tegenover 2013 en daarnaast
arnaast
aast
zijn er resSectievelijk 30 resSondenten die meer omzet
et
melden terZijl er ook 2 zijn die een omzetdaling
ling zien
ien
+ierbij Zil ik nog even duiden dat er in de bloemisterij
emisterij
misterij vvoorvooral niet-gemengde bedrijven met azalea bollen
ollen en knollen
kamerSlanten SerkSlanten of snijbloemen
men zitten
itten terZijl
het in de boomkZekerij gaat over telers
ers met
et bosSlantsoen
sier- en laanbomen in volle grond of heesters
eesters in volle
voll grond
of in Sot

V *raʖek . Evolutie van de tewerkstelling voor bloemisterij in Q1, Q2 en
Q3 2014 versus 2013

AV

V *raʖek . Vergelijkende kwartaalomzet Q1, Q2 en Q3 2014 versus 2013
voor boomkwekerij
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Verschillende verwachtingen
ngen bloemisterij
loemisterij versu
versus boomkwekerij?
In de bevraging is ook
economische randok aandacht
dacht voor de e
econo
voorZaarden doorr te Solsen naar betaling
betalingstermijnen de
betalings
grootte van de klantenSortefeuille
lantenSortefeuille zin vvoor investeringen
en nood aan teZerkstelling
bedrijf
eZerkstelling
Zerkstelling o
oS het be
%etalingstermijnen
onderschat als indirecte
nen Zorden vaak
v
o
kostenSost voor een
en bedrijf
bedrijf :ij Solsen naar de evolutie om
deze Sarameter Zel degelijk mee te kunnen evalueren binnen de economische randvoorZaarden
'e vaststelling is
ndv
dat er een evolutie Zas tot verlenging van de betalingstermijnen in de eerste drie kZartalen van 2013 die daarna stabiliseerde tot het eerste kZartaal van dit jaar maar daarna
Zeer SromSt verder is verlengd Gemiddeld betaalt nu 
van de klanten in de resSondenten binnen de bloemisterij
oS 0 dagen en meer en dit is ook zo voor zelfs  van de
resSondenten binnen de boomkZekerij
Het is ook interessant om te zien dat de investeringszin in
de bloemisterij die in kZartaal drie 2013 met 21 van de
resSondenten Zas gezakt tot een dieSteSunt in kZartaal
drie 2014 oSnieuZ steeg tot 53 en dus meer dan de helft
van de resSondenten die melding maakten van de Zil om te
investeren %innen de boomkZekerij is deze trend eerder

'it alles samen met de omzetevoluties zoals hierboven
geschetst zijn voor mij signalen dat het in de bloemisterij
zeker al sinds begin 2013 blijvend moeilijk is en dat er een
vergelijkbare situatie dreigt te ontstaan voor de boomkZekerij als de handel zich in 2015 niet herSakt Q
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