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AVBS IN GESPREK MET
KRIS PEETERS, JOKE SCHAUVLIEGE
EN PIETER DE CREM
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“Om land- en tuinbouwers te wapenen tegen volatiliteit van de markten, moet een carry back/
carry forward systeem worden uitgewerkt”, twitterde Vlaams minister-president Kris Peeters op
10 februari ll. naar aanleiding van het onderhoud later die avond met het AVBS-presidium. Zijn
dialoog met onze sector kaderde in de Vlaamse ronde die Peeters samen met CD&V-kopstukken
doet en waarbij hij zijn sociaal-economisch plan voorstelt.
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het probleem van de zonale erkenning van gewasbeschermingsmiddelen waarvan er drie zijn in Europa.
En in het kader van de geïntegreerde
gewasbescherming moeten voldoende
middelen beschikbaar blijven voor de
vereiste selectieve behandeling en om
resistentie te vermijden.
Kris Peeters liet duidelijk verstaan
dat het in zijn ogen belangrijk is dat
elke speler in Europa het spel volgens dezelfde regels speelt. Dit is de
voorwaarde voor een eerlijke concurrentie. CD&V wil die kaart trekken en
Peeters kijkt hier naar de opdrachten
terzake van Marianne Thijssen als lid
van de EU-commissies Economische
en Monetaire Zaken en Milieubeheer,
Volksgezondheid en Voedselveiligheid.

maar toch voelt de tuinaanlegsector
druk vanwege de sociale economie
bij openbare aanbestedingen. Elke
vorm van tewerkstelling moet zijn
kans krijgen, maar reguliere arbeid
mag niet beconcurreerd worden door
sociale arbeid. De tuinaanleg pleit
hier voor samenwerking in de plaats
van concurrentie. Deze stelling werd
ook beaamd door Kris Peeters. Verder
werd opnieuw de vraag gesteld voor
de toepassing van het verlaagd BTWtarief van 6% als de tuinaannemer
planten levert die hij zelf aanplant.
Pieter De Crem liet weten dat de
vraag werd ingeleid bij de minister van
Financiën. De vraag zit mee in de hele
discussie rond financiering en BTW in
de arbeidsintensieve sectoren.

Tuinaanleg en openbare
aanbestedingen
Joke Schauvliege benadrukte dat zij
met de publicatie van het boek “Investeer in groen, winst verzekerd’ het nut
en belang van groen in onze samenleving onderstreept. Dat is goed nieuws,

Duurzame sierteelt en boomkwekerij
De druk naar verdere verduurzaming
van de sector vraagt voortdurende
aandacht voor onze concurrentiepositie. De overheid moet maatregelen
toetsen op hun effect op de concurrentiekracht.
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De ruime AVBS-delegatie werd in Gent
te woord gestaan door Kris Peeters,
Joke Schauvliege en Pieter De Crem.
In het korte tijdsbestek dat voorzien
was, werd van gedachten gewisseld
over een aantal dossiers die een
belangrijke impact hebben op onze
sector.
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Het Europese speelveld
De export moet gefaciliteerd worden
en risico’s mee ingedekt. Het belang
van exportondersteuning en de goede
samenwerking met FAVV, VLAM, FIT
en Europa werd hierbij onderstreept.
Er werd ook gewezen op het feit dat de
risico’s verbonden aan export moeilijk verzekerbaar zijn. De EU moet
mogelijkheden van exportverzekeringen of –waarborgen als alternatief
onderzoeken.
Ook een gelijk Europees speelveld is
essentieel als het gaat over de problematiek van de gewasbeschermingsmiddelen. De Europese eengemaakte
markt is op vele punten nog niet af, zo
ondermeer op het vlak van de gewasbeschermingsmiddelen. Er stelt zich
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Ten slotte werd ook gepleit voor
rechtszekerheid voor de kleinere
bedrijven en een gedegen vergunningenbeleid. De omgevingsvergunning
moet hier in belangrijke mate kunnen
bij helpen stelde Joke Schauvliege.
In het korte tijdsbestek van deze dialoog
werd onder meer ook nog gesproken
over de aandacht voor onze concurrentiekracht en de daaraan verbonden
kostenstructuur, het investeringsdossier
van het PCS en de Gentse Floraliën die
de Vlaamse sierteelt mee op de wereldkaart willen plaatsen. n
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Fiscaliteit, VLIF en rechtszekerheid
De volatiliteit in de sector is groot
omwille van sterke marktschommelingen en teeltrisico’s. Kris Peeters is
er van overtuigd dat dit moet kunnen
ondervangen worden. Het zogenaamde carry back/carry forward systeem
wordt uitdrukkelijk in het verkiezingsprogramma van CD&V opgenomen.
Vanuit het presidium werd gewezen op
de fytosanitaire risico’s waarvoor geen
opvangnet is voorzien. Het presidium

pleit ook voor een doorgedreven investeringsbeleid in het kader van de VLIFsteun en dit in het kader van sommige
noodzakelijke handelsactiviteiten van
bedrijven.
Kris Peeters liet verstaan dat in het
kader van het VLIF de defiscalisering
geen vestzak-broekzak operatie mag
worden en een belangrijk aandachtspunt is. Anderzijds wees hij op het
feit dat de bronnen van het VLIF niet
onuitputbaar zijn maar dat hij de
vraag rond de handelsactiviteiten wil
bekijken. AVBS verklaarde zich bereid
hierover constructief mee te willen
denken.
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MAP5 moet grondig voorbereid worden. De huidige reglementering baart
de sector zorgen. De sierteelt is heel
specifiek en de impact van de sierteelt
op de waterkwaliteit is in het kader
van de algehele landbouwcontext heel
bescheiden. Wegens het specifieke
teeltkarakter van elk bedrijf pleit
AVBS voor een bedrijfsgerichte aanpak. Ook wordt gevraagd om sierteelt/
boomkwekerij in het MAP in een twee
aparte groep sierteelt (1- en 2-jarige)
onder te brengen en niet meer onder
de groenten.
Joke Schauvliege gaf te verstaan dat
de benadering van Europa in het kader
van MAP nooit zal gebeuren zonder
insteek van de sector en bij MAP IV al
zeer sectorgericht wordt gewerkt.
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VLM ROEPT OP OM OORDEELKUNDIG TE BEMESTEN!
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Persbericht VLM
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De VLM roept via de VODKA-actie -de land- en tuinbouwers op om aan het begin van het
bemestingsseizoen 2014 bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen. De komende maanden zijn
namelijk cruciaal in het halen van de doelstellingen voor de waterkwaliteit in MAP4.
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Het laatste jaar van het lopende mestactieplan (MAP4) is ingegaan. In 2014
worden de besprekingen met de Europese Commissie over het nieuwe MAP
(2015-2018) opgestart. Dat betekent
dat de metingen in het MAP-meetnet
tijdens het lopende winterjaar (juli
2013 - juni 2014) de laatste resultaten
zijn die kunnen worden meegenomen
in de besprekingen. De Europese
Commissie liet eerder al weten dat ze
van oordeel is dat de waterkwaliteit
plaatselijk verbetert maar nog niet
overal voldoende en snel genoeg en
dat gepaste maatregelen nodig zijn!
VODKA-actie
VODKA staat voor “Verantwoord Omgaan met Dierlijke mest, Kunstmest
en Andere meststoffen”. Het houdt
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in dat er dit voorjaar een verhoogde
aanwezigheid zal zijn op het terrein. In
de gebieden rond MAP-meetplaatsen
waar de maximale nitraatconcentratie
schommelt rond de norm van 50 mg
nitraat per liter, zullen de land- en
tuinbouwers intensiever begeleid
en gecontroleerd. De mestbanktoezichthouders controleren het correct
opbrengen en tijdig onderwerken
van mest, de bemestingsdosis en het
respecteren van de afstandregels tot
waterlopen.
De dienst Bedrijfsadvies zal in de communicatie en begeleiding de nadruk
leggen op onder meer het optimale
tijdstip van bemesten, de opmaak van
een bemestingsplan (strategie), het
belang van een bemestingsadvies en
de optimale keuze en benutting van

de toegediende meststoffen. Voor een
optimale benutting van de dierlijke
mest, moet het bemestingstijdstip
afgestemd zijn op de zaaidatum en de
opnameperiode van het gewas.
De mestbanktoezichthouders zullen
in gebieden met een minder goede
waterkwaliteit frequenter en zichtbaar
aanwezig zijn. Zij controleren het correct opbrengen en tijdig onderwerken
van mest, de bemestingsdosis en het
respecteren van de afstandregels (5 of
10 m) tot waterlopen.
Door de nodige voorzichtheid in de
bemesting en mestopslag te stimuleren, hoopt de VLM de waterlopen die
momenteel aan de waterkwaliteitsnormen voldoen, goed te houden. n

Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 15 februari 2014

