ADMINISTRATIEVE LASTEN IN DE
VLAAMSE SIERTEELT GESTEGEN

Willy De Geest
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De administratieve druk vormt één van
de grootste hinderpalen waar ondernemers tegenaan lopen. In de studie komt
tot uiting dat het aantal administratieve
verplichtingen voor siertelers over de
periode 2000 – 2016 gestegen is van 84
naar 119. Administratieve druk wordt
omschreven als het grootste obstakel
voor startende ondernemingen en
zorgt bij één op twee ondernemingen
voor een belemmering van de groei. En
zijn deze altijd even waardevol? Door
ondernemers worden ze in ieder geval
eval
regelmatig omschreven als ‘buitenspotenspo
orig’ en ‘moeilijk toe te passen’..

In twee casestudies werd
tijdsbesterd de tijdsbeste
sbes ding in relatie tot het vervullen
ullen van de
administratieve verplichtingen
erplichtingen
rplichtingen onder
onde
de loep genomen
en evenals de directe en
indirecte kosten
verbon-sten
n die daaraan verbon
verb
den zijn. Als voorbeeld
kleine
orbeeld werd een kle
handelskwekerijj met minder
minde dan 5
werknemers gekozen
zen en een middelgroot sierplantenbedrijf
met meer dan
ijf me
20 werknemers en met extra seizoenarbeiders. Er wordt duidelijk aangetoond
dat de werkbesteding en de gerelateerde kosten in aanzienlijke mate zijn
toegenomen. Voor het eerste bedrijf (dat
vooraf wel slechts een heel rudimentaire tijdsbesteding qua administratie had)
was de tijdsbesteding verzesvoudigd en
de directe en indirecte kosten met meer
dan 30% toegenomen! Voor het middelgrote bedrijf steeg de tijdsbesteding
met 48% en de gerelateerde kosten met
12%.
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Uitt een
ee enquête die de studente heeft
gevoerd en waarop 50 Vlaamse siergev
teeltbedrijven hebben geantwoord,
konden een aantal opvallende vaststellingen afgeleid worden. Er is bijvoorbeeld een hoge acceptatiegraad bij
de administratie rond Dimona, BTW,
afvalregistratie en VMS-MPS maar als
ergerlijk wordt dan bijvoorbeeld de administratie rond preventie ervaren. Preventie en welzijn op het werk bevat een
waslijst van meer dan honderd punten.
De grootste ergernis van de bedrijfsleiders is dat het ‘nooit genoeg en nooit
gedaan’ is. Ook de milieuvergunning, de
mestbank en verzamelaanvraag scoren
slecht. Er wordt door de siertelers in de
enquête ook vaak opgemerkt dat ze de
tijd en de kostprijs die ze in de toekomst
zullen moeten besteden aan verlenging
van de fytolicentie, als zeer negatief
ervaren. Heel wat siertelers hebben
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Voor haar Bachelorproef (Sociaal Werk: Maatschappelijke Advisering) heeft Shannona
hanno Sambaer,
hannona
studente aan Hogeschool Gent, zich verdiept in de administratieve lasten in
n de
e Vlaamse ssierteelt.
Ze geeft ondermeer een samenvatting van de resultaten van een enquête
bedrijven
te waarop 50 be
bed
hebben gereageerd. Niettegenstaande de administratieve druk op de bedrijven al jare
jaren wordt
aangeklaagd bij de overheid, en de overheid zich daar ook van bewust
wust
st is, is het aantal
aan
aa
administratieve verplichtingen de afgelopen 15 jaar nog met meer
eer dan 40% gestegen!
gest

van de anonieme enquête ook gebruik
gemaakt om hun mening over bepaalde
punten te ventileren, omdat de frustratie
hoog zit.
Shannona Sambaer geeft tot slot ook
een aantal aanbevelingen die er toe
kunnen leiden dat de druk al enigszins
vermindert, zoals tijdstip van aangifte
(veel aangiften vallen in een drukke
periode), vereenvoudiging van online-aangifte, antwoorden van het vorige
jaar meegeven, niet meer vragen wat al
gekend is, aangiftes groeperen, splitsing
van aangiftes tussen land- en tuinbouw,
enzovoort.
Wil je meer weten, dan kun je een
digitale versie van de bachelorproef van
Shannona opvragen via
shannona.sambaer#telenet.be Q
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