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CIJFERS BEVESTIGEN MOEILIJK VOORJAAR 2013
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Dit voorjaar kreeg AVBS heel wat probleemmeldingen van leden. De aanhoudende koude in het
eerste kwartaal 2013 verhoogde niet alleen de kosten, maar bracht vooral ook de sierteelthandel
en de tuinaanleg in moeilijkheden. Specifieke en actuele cijfers ontbraken echter om deze
signalen te staven. Daarom werd door AVBS een eenvoudige enquête opgestart, de
sierteeltbarometer genaamd. De eerste resultaten bevestigen de uitzonderlijke situatie van dit
voorjaar voor quasi alle sectoren. Deze situatie vraagt om actie.
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Koen TIERENS, secretaris AVBS
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Een rotslecht eerste kwartaal 2013
De eerste resultaten van de sierteeltbarometer bevestigen dat
het eerste kwartaal van 2013 rotslecht was voor de sierteelten tuinaanlegsector. 71% van de bedrijven meldt in dit
kwartaal een daling van hun omzet in vergelijking met het
eerste kwartaal van 2012 (grafiek 1). Dit is bovendien 24%
hoger dan de 47% bedrijven die melden dat hun jaaromzet
2012 daalde tegenover die van 2011 (grafiek 2). Dit toont aan
dat 2012 al moeilijk was, maar dat het eerste kwartaal van
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Opzet sierteeltbarometer
De sierteeltbarometer werd opgestart eind mei 2013 en daarin
werd gepeild naar een viertal gegevens, te weten de evolutie
van jaaromzet en winst, de situatie als gevolg van het eerste
kwartaal 2013, de belangrijkste kostenposten met de vooruitzichten op basis van de vraag naar investeringen en de
evolutie van het personeelsbestand. De sierteeltbarometer
heeft de ambitie de polsslag van de sector op te volgen.
Daarom zal deze enquête per kwartaal herhaald worden voor
de laatste drie vragen en éénmaal per jaar voor alle vragen.
Bij de eerste bevraging reageerden 92 sierteelt- of tuinaanlegbedrijven. Ingedeeld in sectoren ziet dit er als volgt uit:
kamerplanten (19%), boomkwekerij containerteelt (16%),
perkplanten (14%) en azalea (14%). Ook boomkwekerij in volle
grond (10%) en tuinaanleg (8%) zijn bij de respondenten nog
goed vertegenwoordigd.
In de bespreking van de resultaten hieronder hebben we de
antwoorden gegroepeerd in drie groepen. In de groep “bloemisterij” zijn azalea, bollen en knollen, kamerplanten,
perkplanten en snijbloemen samengebracht. De groep
“boomkwekerij” bestaat uit bosboomkwekerij en bomen en
heesters in volle grond of in pot. Tot slot is er de groep
tuinaanleg .

▲ 71% van de bedrijven meldt in het eerste kwartaal van 2013 een daling
van hun omzet in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012

2013 nog veel negatiever is geweest. Er zijn wel grote verschillen per subsector. Zo verschilt het aantal bedrijven dat een
omzetverlies aangeeft in één van de drie opgevraagde
categorieën (<10%, 10 - 30% of > 30%) sterk naargelang het
bloemisterij, boomkwekerij of tuinaanleg betreft. De verliezen
zijn gemiddeld het grootst bij de bloemisterij, gevolgd boomkwekerij en tuinaanleg.
Kosten stijgen direct en indirect
De enquêteresultaten uit deze eerste bevraging bevestigen de
kostenstijging in alle subsectoren sierteelt en tuinaanleg. Zo
evolueerde voor de som van alle antwoorden de jaarwinst
2012 tegenover 2011 (grafiek 3) duidelijk slechter dan de
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Grafiek 1 - Algemene situatie leden AVBS - Kwartaalomzet
3b. Ik heb het afgelopen kwartaal (Q1 2013 t.o.v. Q1 2012) mijn kwartaalomzet als volgt zien evolueren:

Grafiek 2 - Algemene situatie leden AVBS - Jaaromzet
3a. Ik heb het afgelopen kwartaal (2012 t.o.v. 2011) mijn omzet als volgt
zien evolueren:
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Investeringen en tewerkstelling
De eerste resultaten van de sierteeltbarometer geven ons ook
informatie over het investerings- en tewerkstellingsklimaat. Elk
van de drie subsectoren bloemisterij, boomkwekerij of tuinaanleg meldt vandaag ongeveer 1/3 uitgestelde investeringen.
Daar tegenover staat dat er in de bloemisterij ook heel wat
investeringen worden afgevoerd (22%) of dat bedrijven vaak
afbouwplannen hebben (29%). Dit is veel minder het geval bij de
boomkwekerij (7% investeringsafvoer en 17% bedrijfsafbouw)
en zelfs niet van toepassing in de antwoorden van de tuinaanleg. Vergelijkbare verschillen tussen subsectoren zien we in de
verwachte evolutie van het personeelsbestand. Zo denkt men
in de bloemisterij eerder minder personeel te werk te zullen
stellen in de toekomst, verwacht men een behoud in de
boomkwekerij en een lichte groei in de tuinaanleg.
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jaaromzet (grafiek 2). Die vaststelling is er bovendien voor de
drie subgroepen bloemisterij, boomkwekerij en tuinaanleg.
De directe oorzaken van de kostenstijging verschillen naargelang de subsectoren. Tuinaanleg geeft in dalende volgorde
arbeid, administratie en transport aan als drie belangrijkste
factoren. Voor bloemisterij zijn dit energie, arbeid en transport
en voor boomkwekerij verbruiksmaterialen, gewasbescherming en arbeid. Er is ook een indirecte oorzaak van kostenstijging die blijkt uit het feit dat 36% van de respondenten
sierteelt of tuinaanleg melden dat de betalingstermijnen
oplopen. Die tendens is vergelijkbaar in de drie subgroepen.
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MOGELIJKE UITWEGEN SOCIALE BIJDRAGEN
BIJ BETALINGSMOEILIJKHEDEN
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Voor de opbouw van uw sociale rechten is het
belangrijk dat u uw sociale bijdragen tijdig betaalt. Als
u te laat betaalt, zal uw sociaal verzekeringsfonds een
verhoging aanrekenen en in een latere fase een
gerechtelijke procedure opstarten. Hebt u
onvoldoende financiële middelen om uw bijdragen
binnen de vastgelegde termijn af te betalen, dan kunt
u zelf de nodige stappen ondernemen om uw
schulden geleidelijk aan af te bouwen.
Acerta

Hebt u betalingsmoeilijkheden, neem dan ook zo snel mogelijk
contact op met uw sociaal verzekeringsfonds. Voor een
zelfstandige die zijn sociale bijdragen niet of moeilijk kan
betalen, voorziet het sociaal statuut enkele uitwegen. Bespreek de mogelijkheden met uw boekhouder of accountant.

Afbetalingsplan

Bij financiële moeilijkheden kunt u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen die u nog moet
betalen gespreid te mogen aanzuiveren. Tijdens de afbetaling
worden verhogingen wegens laattijdige betaling aangerekend,
maar de invordering bij dwangbevel of de gerechtelijke
invordering worden niet ingezet.
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Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen

Als u zich als zelfstandige in een zogenaamde “staat van
behoefte” bevindt en uw sociale bijdragen daardoor niet kunt
betalen, kunt u een vrijstelling aanvragen bij de Commissie
voor Vrijstelling van bijdragen. U doet uw aanvraag tot
vrijstelling van de sociale bijdragen via het sociaal verzekeringsfonds. Het fonds maakt deze aanvraag over aan de
Commissie voor vrijstelling, die zal oordelen over de grond van
de zaak.
Ook andere personen kunnen zich tot de Commissie richten
wanneer zij opgeroepen worden tot betaling van uw schulden.
Het gaat dan om uw erfgenamen of om de hoofdelijk aansprakelijke. Als u als vennoot of mandataris van een vennootschap
uw sociale bijdragen niet betaalt, kan het sociaal verzekeringsfonds eisen dat de vennootschap, als hoofdelijk aansprakelijke, uw bijdragen betaalt. Als de vennootschap zelf in financiële moeilijkheden verkeert, kan ze vragen te worden
vrijgesteld van het betalen van de bijdragen van de vennoot of
de mandataris.
De termijn voor indiening van een aanvraag tot vrijstelling
bedraagt 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van het
kwartaal dat volgt op het kwartaal dat gevorderd wordt. De
aanvraag zelf moet aangetekend gebeuren via een document
dat u kunt opvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Neem
voor meer informatie hierover zeker contact met hen.
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Grafiek 3 - Algemene situatie leden AVBS - Jaarwinst
2a. Ik heb het afgelopen kwartaal (vergelijking 2012 t.o.v. 2011) mijn
jaarwinst als volgt zien evolueren:
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Mogelijke acties
De slechte resultaten van dit voorjaar, die bovendien voor
sommige deelsectoren komen bovenop een structureel
moeilijke situatie vragen om actie.
Een eerste actie is dat AVBS door de enquête per kwartaal te
herhalen een beter zicht wil krijgen op de verdere evolutie. De
signalen die ons vandaag bereiken wijzen voor bloemisterij in
de richting van een even slecht tweede kwartaal. De aanhoudende koude en sombere lente tot begin juni is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. Het feit dat dit tweede kwartaal voor heel
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veel sierteeltbedrijven ook het sterkst doorweegt in de
jaaromzet, baart ons bijkomend grote zorgen.
Met gerichte syndicale vragen en informatie willen we
focussen op de directe kosten waaronder die van arbeid,
energie en transport. Belangrijk daarbij:
• Boerenbond en AVBS zetten maximaal in op haalbare
loonkosten en arbeidsvoorwaarden. Daarbij ook een
realistische regeling in de gelijkschakeling van het statuut
arbeiders versus bedienden. De sociale onderhandelingen
hiertoe zijn momenteel lopende.
• Maak als sierteeltbedrijf gebruik van de in het verleden door
Boerenbond en AVBS bedongen accijnsvrijstelling energie
voor land- en tuinbouw. Deze is niet alleen geldig voor
olieproducten, maar ook voor elektriciteit en gas. Voor
vragen hierover kan u contact nemen op 09 326 72 10 of via
info@avbs.be of op www.boerenbond.be/voor-leden .
• Voor sommige bedrijven kan het een oplossing zijn om een
moeilijke periode te overbruggen door het aanvragen van
betalingsuitstel sociale bijdragen. Hoe je dit kan doen, lees
je aansluitend in een aparte bijdrage.
Verder willen we ook werken aan maatregelen die investeringen haalbaar moeten houden. Daarom vragen Boerenbond en
AVBS het behoud van de federale maatregel defiscalisering
VLIF -steun. Verder ijveren we bij onze overheden ook verder
om voldoende steun voor onderzoek te behouden of uit te
breiden waar mogelijk. ■
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SHUTTLEDIENST WEST-VLAANDEREN
NAAR VEILING RHEIN-MAAS
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Sinds 1 april 2013 rijdt op dagelijkse basis een shuttledienst van Roeselare naar Veiling RheinMaas in Herongen (D). Deze shuttle biedt West-Vlaamse siertelers de mogelijkheid om hun
producten gezamenlijk richting Veiling Rhein-Maas te transporteren.
Heidi Hanssens, POM West-Vlaanderen

foto: W. De Geest
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Depot in Roeselare
Voor de consolidatie van de bloemen en planten stelt logistieke dienstverlener Jens De Kerpel een depot ter beschikking
langs de Kolenkaai in Roeselare. Telers kunnen hun producten
dagelijks voor 18.00 u. naar dit depot brengen. Vandaar
worden de bloemen en planten verder vervoerd richting
Veiling Rhein-Maas, waar ze voor 03.00 u. aankomen. De
veiling is op de hoogte van het project en geeft aan dergelijke
initiatieven actief mee te willen ondersteunen.

De sierteeltshuttle werd geïnitieerd in het kader van het
Interreg IV A project Oost West Poort (www.oostwestpoort.eu),
dat onder meer een duurzame transportcorridor tussen
West-Vlaanderen en de regio Venlo (NL) wil uitbouwen. De
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Innovatiecentrum Greenport Venlo zijn de trekkers in
dit project en begeleiden bedrijven bij het opzetten van
dergelijke bundelingstrajecten.
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Testfase
Het gaat in dit stadium nog om een testfase die nog loopt tot
en met 30 juni. Het doel is te evolueren naar een klokvaste en
duurzame shuttledienst naar Veiling Rhein-Maas, en bij
uitbreiding ook naar andere bestemmingen.
Telers die interesse hebben , kunnen hiervoor steeds contact
opnemen met Heidi Hanssens, coördinator van het project (tel.
+32 50 74 06 14, E Heidi.Hanssens@pomwvl.be). ■

provincie limburg
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