Vanaf 2015 kunnen ook siertelers in aanmerking komen voor GLB-steun, de zogenaamde
betalingsrechten of premies (zie S&G nr. 6). Er was echter nog onduidelijkheid voor teelten in
container op/in volle grond (CIV) die zoals bvb. potchrysanten ook effectief doorwortelen. Deze
werden op dezelfde lijn gezet als substraatteelten en daarom, in tegenstelling tot in onze
buurlanden, als niet subsidiabel beschouwd. Boerenbond en AVBS vonden dit echter onterecht en
schreven hierover een brief aan minister Schauvliege. We kregen eind april antwoord en geven u
hieronder de conclusies zodat u kan bepalen of actie voor uw bedrijf zinvol is.
Koen Tierens
Nog even herinneren
Sierteeltbedrijven met teelten in
vollegrond die tot nu geen premies
hadden, krijgen daar vanaf dit jaar
wel recht op. Het bedrag per ha gaat
in 5 gelijke stappen naar ongeveer
167 euro in 2019. Dit betekent dat je
in 2015 ongeveer 33 euro per ha kan
krijgen, in 2016 ongeveer 66 euro
per ha enz. Addertje onder het gras:
je moet niet alleen minimum 2 ha
cultuuroppervlakte hebben, maar ook
aan een totaal van 400 euro premies
komen in uiterlijk 2016 of je krijgt
toch niets. Bedrijven die geen historische rechten hebben én er ook geen
bijkopen, moeten dus ongeveer 7 ha
subsidiabele oppervlakte hebben in
2016. Daarnaast wordt als referentie
voor het aantal betalingsrechten dat je
krijgt, het minimum genomen van de
via de verzamelaanvraag aangegeven
oppervlakte in 2013 en 2015. Had je
bvb. in 2013 8 ha subsidiabele oppervlakte en geef je er in 2015 maar 5
aan, dan krijg je ook maar 5 betalingsrechten. En last but not least, bij de
verzamelaanvraag 2015 moesten de
eventuele toegekende betaalrechten
en de bijhorende referentie aan steunbedragen éénmalig aanvaard worden
en dit uiterlijk op 21 april. Voor 21
april was er echter nog geen uitsluitsel over onze vragen m.b.t. CIV, maar
omdat je de verzamelaanvraag nog
kunt wijzigen tot 31 mei, is het antwoord van de minister m.b.t. CIV wel
degelijk nog belangrijk. Dit is vooral
zo voor siertelers die potchrysanten of
andere CIV teelten in hun teeltschema
hebben. Eventuele wijzigingen aan de
verzamelaanvraag met betrekking tot

het aanvaarden van referenties kunnen nog tot 31 mei.

“Bedrijven met teelten in
container op / in volle grond
kunnen nog tot 31 mei
beslissen.“
CIV subsidiabel of niet en wat betekent dit voor mij?
Het antwoord van de minister op onze
vraag over CIV geeft aan dat deze
teelten niet meer subsidiabel gemaakt
kunnen worden in 2013, noch in 2015.
Wel werd in het landbouwoverleg
afgesproken dat vanaf 2016 CIV wel
subsidiabel wordt. Dit betekent dat
betalingsrechten vanaf volgend jaar
ook op percelen met code CIV kunnen
geactiveerd worden.
Wij zien dan ook drie praktische
mogelijkheden voor sierteeltbedrijven
met CIV in het teeltschema.
1. Bedrijven met historische rechten
of andere subsidiabele teelten in het
teeltschema zoals bvb. knolbegonia
of boomkwekerij die al premies hadden aangevraagd, moeten nu niets
doen. Voor hen heeft het antwoord
van de minister automatisch een
positief effect vanaf 2016.
2. Idem, maar er zijn in 2015 geen
premies aangevraagd via de verzamelaanvraag vanuit de redenering
dat CIV niet zou meetellen waardoor men zonder het bijkopen van
betalingsrechten geen 400 euro zou
bekomen in 2016. Deze bedrijven

kunnen overwegen hun verzamelaanvraag te wijzigen en dus toch
nog in 2015 premies aan te vragen.
3. Siertelers die in de referentiejaren
2013 of 2015 enkel teelten hebben
met de code CIV zullen door deze
beslissing enkel premies kunnen
krijgen als ze vanaf dit najaar (dit
kan pas dan) betalingsrechten bijkopen bij collega land- of tuinbouwers,
ook al zouden ze in 2016 meer dan 7
ha CIV hebben! Zij moeten nu in de
verzamelaanvraag 2015 niet meer
wijzigen, maar kunnen de nog aan te
kopen betalingsrechten dan activeren voor hun bedrijf via de CIV-percelen op de verzamelaanvraag 2016.
Er is bij dit alles een extra belangrijke aanvulling voor bedrijven met
een zoon of dochter die recent in het
bedrijf actief is geworden of zal zijn.
Voor jonge startende land- of tuinbouwers (jonger dan 40 jaar op 1/1/2015
en gestart na 1/1/2010) bestaan er
immers extra premies. Het gaat hier
over minstens 360 euro per hectare
vanaf 2015. En ook voor ‘gewone’ starters (gestart na 1/1/2013) is een extra
premie van minstens 280 euro per
hectare mogelijk. Het is belangrijk om
deze potentiële optimalisatie mee te
nemen in uw overweging tot actie i.f.v.
uw bedrijfssituatie m.b.t. CIV. Vanaf
2016 zullen deze premies immers ook
op CIV percelen kunnen geactiveerd
worden.
Zijn er nog andere voorwaarden of
heb je nog vragen?
Om de volledige betaling (basisbetaling + vergroeningspremie) te ont-
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Wat met premies voor potchrysanten
of andere doorwortelende
containerteelten in volle grond?

vangen moet je voldoen aan enerzijds
‘vergroeningsmaatregelen’ en anderzijds ‘randvoorwaarden’. Bij het
niet naleven van de randvoorwaarden
wordt een percentage van het volledige bedrag niet uitbetaald. Dit is 1
tot 5% afhankelijk van de ernst van
de niet-naleving. Voor boomkwekerij
algemeen, maar ook voor ieder sierteeltbedrijf met een oppervlakte tot 10
ha subsidiabele teelt zijn er eigenlijk
weinig extra’s dan de wettelijke ver-

plichtingen die vandaag ook al moeten
gevolgd worden. Er zijn wel extra voorwaarden voor bedrijven met andere
subsidiabele teelten dan boomkwekerij en een oppervlakte groter dan
10 ha. Wel extra voor iedereen zijn de
verplichtingen rond het behoud van
permanent grasland. Deze verplichtingen zijn van belang als je percelen
grasland zou aankopen met het oog op
het uitbreiden van je sierteeltareaal. n

Je kunt de details hiervan nalezen
in de rubriek Aksent van Sierteelt&Groenvoorziening nr. 7 of op
www.avbs.be in de rubriek ‘nieuwe
VLIF en GLB in de praktijk’. Ook de
consulenten dienstbetoon van Boerenbond zijn erg beslagen in deze
materie. Bij hen kan je dan ook altijd
terecht voor vragen in dit verband.
Kijk voor een afspraak op de dienstbetoonpagina’s in Boer&Tuinder.

AANTAL SIERTEELTBEDRIJVEN
IN LOCHRISTI BLIJFT
DALEN

© W. De Geest

Het aantal sierteeltbedrijven in Vlaanderen
neemt zienderogen af. Een evolutie die al lang
is ingezet en die zich ook in de ons omringende
landen voltrekt. Er zijn steeds minder bedrijven
weliswaar met een vrij constant globaal areaal.
Bedrijven worden dus almaar groter. Hoe
vertaalt dit zich in sierteeltgemeente bij uitstek
Lochristi? Een gesprek met schepen van
tuinbouw Hervé Stevens brengt meer
duidelijkheid.
Willy De Geest
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Met het wegvallen van de 15 mei-telling is het moeilijker
om exacte gegevens te vinden maar schepen van tuinbouw
Hervé Stevens kent als bloemist uiteraard zijn Pappenheimers en maakte een vrij gedetailleerd overzicht van
de evolutie van het aantal bedrijven en hun oppervlakte in
Lochristi.

s Hervé Stevens: ik ben verwonderd over hoe snel het aantal bedrijven in
Lochristi daalt.
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Aantal bedrijven daalt snel
‘Lochristi had in 2001 nog 255 sierteeltbedrijven, op 1
januari 2015 waren er dat nog 106’, zegt Hervé die er ook
onmiddellijk aan toevoegt dat van de huidige bedrijfsleiders
er meer dan de helft 55-plussers zijn. Hij verwacht dat er
hiervan op zeer korte termijn nog heel wat zullen stoppen. Ook hijzelf, die al jaren zeer nauw betrokken is bij de
sierteelt in Lochristi, verschiet toch nog even als hij deze
snelle evolutie ziet. Hij wijst er daarbij op dat einde jaren
zestig de gemeente nog 650 telers telde en de sector als
nooit floreerde met uiteraard de azalea’s en begonia’s als
paradepaardjes. De nog 42 actieve azaleatelers maken vandaag niet de helft meer uit van het aantal sierteeltbedrijven
in Lochristi. Al met al een daling met 58% van het aantal
Lootse bedrijven op 15 jaar tijd.
Ter vergelijking: het totaal aantal sierteeltbedrijven in
Vlaanderen is in de periode 2000-2013 gedaald met 66 %.
Het aantal azaleabedrijven daalde in die periode met 69%
(van 266 naar 82).
Uiteraard moet hier ook stilgestaan worden bij het feit dat
de beteelde oppervlakte in al die tijd nauwelijks is gedaald.
In 2001 telde Lochristi 369 ha beteelde sierteeltoppervlakte
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te bouwen (nvdr). Lochristi is dan
ook een gemeente waar er gestadige
woonuitbreiding is. Hervé Stevens
denkt dat Lochristi met de kaap van
25.000 inwoners zijn limiet zal bereikt
hebben.

s Hedendaags beeld in Lochristi: sierteelt maakt plaats voor woonzones.

(serres + openlucht). In 2009 was dit
nog steeds 329 ha. De gemiddelde
oppervlakte per ‘Loots’ bedrijf steeg in
die periode dus van 1,4 ha in 2001 tot +
2 ha in 2009. Recentere gegevens zijn
ons niet bekend.
Woonuitbreiding
Sinds op 16 december 2005 de Vlaam-

se Regering het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voor het grootstedelijk
gebied Gent definitief heeft vastgesteld, is ook Lochristi aangeduid als
beste locatie in het stedelijk gebied
voor bijkomende woningen, bedrijven
en groen. Door dit RUP is er voldoende ruimte om de volgende jaren in
het Gentse 20.000 nieuwe woningen

‘Maar de gemeente is niettegenstaande deze evolutie zijn sierteeltdynamiek niet verloren’, stelt hij. Lochristi
wil zijn uitstraling van sierteelt- en
groene gemeente behouden en de
zorg voor een groene omgeving met
o.a. een bomenbeleidsplan is daar
onderdeel van. Maar hij is ook trots
op de realisatie van het LoS, het
sierteeltmuseum in Zaffelare dat de
rijke geschiedenis van de sierteelt
in Lochristi moet vastleggen voor
komende generaties. Lochristi heeft
ook zijn jaarlijkse bloemenmarkt en
de plannen zijn stilaan concreet voor
een bloemen- en plantenspektakel in
2016. De werkgroep die zich ‘Ambrosiana’ noemt, wil gedurende 10 dagen
en in een straal van een vierkante
kilometer op verschillende locaties
uitpakken met de brede waaier aan
Lootse sierteeltspecialiteiten, en ook
de sfeer van de bekende begoniafestivals van weleer opnieuw oproepen. n

Floor on the road

s De Floor-actie op 5 en 7 mei op het Gentse Sint-Pietersplein en aan de

Overpoort is niet onopgemerkt voorbijgegaan.
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Waar stond en staat het Floor-busje?
5/05 – 7/05
Gent, Sint-Pietersplein en Overpoort
11/05 – 13/05
Antwerpen, start op Paardenmarkt en Grote Kauwenberg
19/05 – 21/05
Leuven, start op Ladeuzeplein
26/05 – 28/05
Hasselt, start op Dusartplein
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Floor, de jongerencampagne van VLAM, trekt erop uit! In
mei trekt Floor met het Floor-busje vol kamerplanten langs
de studentensteden Leuven, Antwerpen, Gent en Hasselt.
En ze deelt ze uit! Om het net dat tikje persoonlijker te maken, heeft Floor een divers aanbod van planten en gepersonaliseerde kaartjes mee. Zo vindt iedereen wel een plant
die bij hem of haar past. De volgende planten komen in de
campagne aan bod: peperplant, Hedera, witte azalea, succulent, cactus, Dipladenia, Kalanchoë, Bromelia, potroos,
Croton en vleesetende plantjes.
De actie wordt ondersteund met advertenties op Facebook
en FLOOR schrijft ook verschillende populaire bloggers
aan. Daarnaast is er een exclusieve samenwerking met
Metro.
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