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Omzetdaling in sierteelt- en boomkwekerijsector
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Volgens voorlopige cijfers zal het landbouwinkomen per voltijds tewerkgestelde arbeidskracht in
2013 globaal op nagenoeg hetzelfde niveau belanden als in 2012, namelijk op 23.304 euro.
Daarmee stabiliseert het landbouwinkomen op een ondermaats niveau. Ook dit jaar zijn er grote
variaties tussen de (deel)sectoren, wat deels te verklaren is door de weersomstandigheden (lange,
koude winter, een somber voorjaar en warme zomermaanden), deels door de gestegen kosten van
sommige grondstoffen.
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De cijfers voor de sierteeltsector laten een bijzonder moeilijk 2013 zien. Volgens de voorlopige cijfers zou de globale
omzet van de sector met zo’n 6% dalen in vergelijking met
2012. Dit gegeven is de resultante van wisselende ontwikkelingen in de verschillende deelsectoren.
De globale omzet van sierplanten zou in 2013 ruim 5% lager uitvallen tegenover 2012. In de boomkwekerijsector zou
de omzetdaling zelfs oplopen tot 10%. De totale omzet van

de sierteeltsector bestaat voor 47% uit sierplanten en voor
53% uit boomkwekerijproducten.
Voor bloembollen en –knollen zouden zowel de geproduceerde hoeveelheden als de gerealiseerde prijzen gelijk
blijven. Voor snijbloemen wordt uitgegaan van een lichte
terugloop van de geproduceerde hoeveelheden, terwijl de
prijsvorming vooral in de zomerperiode ondermaats was.
Voor azalea’s wordt voor bepaalde categorieën een prijsstijging opgetekend, terwijl de speciale cultivars een slechte
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prijsvorming realiseren. Perkplanten en balkonplanten
hebben een bijzonder slecht voorjaar achter de rug en dit
vooral voor de winterbloeiers zoals primula en viooltjes.
De zomerbloeiers zoals petunia en pelargonium hebben
het eindresultaat licht verbeterd. Voor zowel groene als
bloeiende kamerplanten werd eveneens een terugloop van
de omzet opgetekend.
In de boomkwekerijsector daalden de geproduceerde hoeveelheden bij alle deelsectoren met zelfs uitschieters tot
-20%. Reden voor de terugloop is de besparing bij diverse
overheden. Op de particuliere markt is er ook een tendens
van minder grote tuinen (ten gevolge van kleinere kavels).
Kenmerkend voor 2013 is de lange winter, die vooral voor
de sierteelt onomkeerbare gevolgen had. Hierdoor bleven

de tuincentra tot juni/juli zitten met hun stocks. Tegelijk
daalden de prijzen gemiddeld met zo’n 3%. Afhankelijk van
het product werden weliswaar prijsdalingen gerealiseerd
tot ongeveer 10% (voor laanbomen en bosbomen).
Aandacht voor eigenheid land- en tuinbouw
Met deze raming vraagt Boerenbond de beleidsmakers
blijvende aandacht voor de eigenheid van de land- en
tuinbouwsector. Een sterk landbouwbeleid en de nodige
financiering, op Europees en Vlaams niveau, blijft nodig om
de sector vitaal te houden. Een sterke land- en tuinbouwsector blijft immers de basis van alle voeding en groen. Een
sterk landbouwbeleid en sterke financiering komt bijgevolg
elke burger ten goede.n
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Gasolie extra
verplicht voor
alle tractoren
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Sinds 13 oktober 2013 is enkel nog gasolie extra (10
ppm zwavel) toegelaten voor landbouwtractoren,
kranen, bulldozers… Dit betekent dat brandstofleveranciers vanaf dan geen gewone gasolie (1000
ppm) meer mogen leveren voor gebruik in deze
off-road voertuigen. Ook voor oudere landbouwtractoren wordt het gebruik van gasolie extra nu
verplicht!
Carla Siongers, tuinbouwconsulent Boerenbond
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De verplichting tot gebruik van gasolie extra voor tractoren
komt er door de omzetting in Belgische wetgeving van de
Europese richtlijn die minimumspecificaties vastlegt voor
benzine en diesel die gebruikt wordt in het wegvervoer, in
de binnenvaart, maar ook in niet voor de weg bestemde
mobiele machines zoals tractoren. Voor andere machines
(zoals stationaire motoren) blijft het gebruik van gasolie
1000 ppm wel toegelaten.
Accijnsvrijstelling
Vermits heel wat land- en tuinbouwers enkel over een vergunning energieproducten en elektriciteit als eindgebruiker beschikken waarop de productcode 7906 voor gewone
gasolie 1000 ppm is vermeld, zouden zij in principe een
wijziging van hun vergunning moeten aanvragen zodat ook
de productcode voor gasolie extra (7907) kan toegevoegd
worden.
Gezien de enorme administratieve rompslomp die dat met
8

zich brengt, onderzoekt de Administratie der Douane en
Accijnzen momenteel de mogelijkheid om ambtshalve een
wijziging van deze vergunningen door te voeren. Concreet
betekent dit dat land- en tuinbouwers voorlopig geen wijziging van hun vergunning moeten aanvragen.
Brandstofhandelaars mogen aan hun klanten-land- en
tuinbouwers die enkel de productcode 7906 (gasolie 1000
ppm) op de vergunning staan hebben, voorlopig ook gasolie
extra (code 7907) met accijnsvrijstelling leveren.
Brafco, de Belgische federatie der brandstoffenhandelaars,
heeft dit ook zo gecommuniceerd naar haar leden.
En verder
Zoals aangegeven gelden voorlopig bovenstaande afspraken. Zodra er meer duidelijkheid is welke procedure
concreet gevolgd zal worden om de vergunningen energieproducten en elektriciteit aan te passen, komen wij hier
zeker op terug.n
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