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VERPLICHT BEMESTINGSADVIES IN MAP 5
In kader van het nieuwe mestdecreet moeten siertelers met productie in volle grond, verplicht
bemestingsadvies aanvragen op basis van bodembemonstering. Dit en andere punten werden
recent vastgelegd in het nieuwe mestdecreet. AVBS is tevreden dat er in MAP 5 rekening
gehouden werd opmerkingen van onze sector. Hieronder schetsen we kort het traject dat
doorlopen is om tot MAP 5 te komen. Tenslotte vermelden we ook de aangepaste regeling van het
verplicht bemestingsadvies.

9DQ0$3QDDU0$3
Begin 2013 werd duidelijk dat elke
vollegrondssierteler een aanzienlijk
aantal grondstalen moest nemen om
geen nulbemesting te riskeren. Dit
en de vele andere aandachtspunten
werden uitvoering besproken binnen
een werkgroep met een 30-tal telers,
en met ADLO, PCS en AVBS. Dankzij
inzet van deze werkgroep die verschillende keren samen kwam, werd een
consensusnota opgesteld dat door het
AVBS-presidium onderschreven werd.
Op die manier hadden we een duidelijk
standpunt om met VLM in overleg te
gaan. Nu ligt er een nieuw MAP op
tafel dat wel degelijk met de werking
van onze sector rekening houdt. Met
dank aan alle telers en bestuursleden
die hun tijd en energie in dit dossier staken! (Zie het chronologisch
overzicht van de acties op volgende
pagina.)
Consensusnota
Binnen MAP 4 viel sierteelt onder de
teelt ‘groenten groep 2’. Een belangrijke vraag van de sector was om sierteelt als aparte teeltgroep binnen MAP
5 op te nemen. Dit was niet alleen om
communicatieve redenen van belang
maar ook om tot een regelgeving te
komen die ook praktisch toepasbaar
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Nele Lauwers, consulent boomkwekerij

V Niet-focusbedrijven kunnen hun bemestingsruimte met 10% verhogen als ze op basis van een
bedrijfsevaluatie in het najaar kunnen aantonen dat ze onder de strengere drempelwaarde blijven

is voor onze sector. Ook de verwezenlijking van onze vraag om enerzijds
de bemesting maar anderzijds ook de
beoordeling van het nitraatresidu op
bedrijfsniveau te bekijken, is dankzij
de consensusnota een feit. Dit geeft de
QRGLJHʗH[LELOLWHLWDDQGHVLHUWHOHURP
de bemesting toe te passen waar nodig en met oog voor een goed nitraat-

residu in het najaar. Tenslotte is aan
de vraag van de eenjarige sierteelten
om meer stikstof te mogen toedienen,
deels tegemoet gekomen door de
mogelijkheid dat niet-focusbedrijven
hun bemestingsruimte met 10% kunnen verhogen als ze op basis van een
bedrijfsevaluatie in het najaar kunnen
aantonen dat ze onder de strengere
drempelwaarde blijven.
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Verplicht bemestingsadvies in MAP 5
Binnen het vorig MAP was het onaanvaardbaar dat de vollegrondsteler
een groot aantal grondstalen moest
nemen die zeker niet allemaal nut
hadden. In het nieuwe mestdecreet is
dit verplicht bemestingsadvies versoepeld naar 1 staal per 2 hectare voor
eenjarige teelten. Voor de meerjarige
teelten (boomkwekerij) komt dit op 1
verplicht staal per 6 hectare. Leef je
deze verplichting niet na dan zullen
de N-bemestingsnormen voor jouw
bedrijf met 20% worden verlaagd het
volgende jaar.
Meer info?
Recent werden 2 voorlichtingsvergaderingen georganiseerd. De presentaties kan je terug vinden op www.avbs.
be (‘kenniscentrum’ – ‘onderwerpen’‘MAP’). Eveneens vind je er het artikel
dat in ons vakblad (6) verscheen met
LQIRRYHUGHVSHFLʖHNHVWLNVWRIHQ
fosfornormen voor sierteelt. Q
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Pre-werkgroep PCS; eerste
oplijsting knelpunten (bemestingsverbod 1/1/2013)

Bezoek van VLM-top aan
boomkwekerij
HQ
Demonamiddagen ‘beredeneerd bemesten in vollegrondsierteelt’ van ADLO

Opstart werkgroep met
ADLO, PCS, AVBS en een
30-tal telers

Werkgroep met Luc Gallopyn (VLM)

Werkgroep met Toon De
Keukelaere (BB)


Ontwerp consensusnota op
AVBS-presidium


Overleg te VLM Brussel binnen ‘werkgroep groenten’


Bespreking consensusnota
met VLM-top te Gent


Werkgroep met bespreking aanloop MAP V en
voorstelling van bemesting
gerelateerde projecten


Overleg met VLM te Brussel
binnen ‘werkgroep groenten’

Feedback aan werkgroep

Werkgroep over bemestingspraktijken en waarbij
RRNPHVWVWRIIHQʖUPDɋV
aanwezig

AVBS-presidium keurt
GHʖQLWLHYHYHUVLHFRQVHQsusnota goed


Overleg te VLM Brussel binnen ‘werkgroep groenten’
12/01/2015
Werkgroep met stand van
zaken MAP V

Overleg VLM Brussel binnen ‘werkgroep groenten,
sierteelt en aardbeien’

Reactie tijdens openbaar
onderzoek MAP V

LAND- EN TUINBOUWERS VAN 20 EU-LANDEN
BESPREKEN ACTIES TEGEN SOCIALE DUMPING
Eind mei vond in Brussel, met de steun van de EU-Commissie, een congres plaats van de
Europese werkgevers van land- en tuinbouw. De sociale partners bespraken er hoe ze de strijd
tegen sociale dumping, zwartwerk, misbruik van detachering, schijnzelfstandigheid, enzovoort
kunnen aanpakken.
Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond
Op het congres stelde de EU-Commissie het Europees
Platform tegen zwartwerk voor. Staatssecretaris voor
bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein, lichtte het Belgisch beleid rond de aanpak van sociale fraude
toe. Deelnemers van 20 EU-landen debatteerden rond een
vooraf ingevulde vragenlijst. In het najaar volgt een tweede
conferentie. Tegen mei of juni 2016 is het de bedoeling tot
conclusies te komen.
‘Geopa, de Europese koepel van wekgevers uit de land- en
tuinbouw, nam zelf het initiatief om in 2015 en 2016 rond
dit thema te werken. Sommigen vinden het misschien
merkwaardig dat de werkgevers hiervoor zelf het voortouw
QHPHQ0DDUQDDVWGHZHUNQHPHUV]LMQRRNGHERQDʖGH
werkgevers het slachtoffer van zwartwerk en illegale detachering’, aldus Chris Botterman, Hoofd sociale zaken bij de
Boerenbond en voorzitter van de Europese sectorfederatie
Geopa.
Bart Tommelein: ‘Opnieuw stel ik vast dat er een ruim
draagvlak is bij de sociale partners om bijkomende acties te
ondernemen tegen sociale dumping. Grensoverschrijdende
sociale fraude neemt toe en vraagt Europese oplossingen.
Daarom neem ik niet alleen nationale maatregelen, maar
wil ik ook op Benelux- en Europees vlak aan de kar trekken
en daarbij onze Belgische expertise (bv. ons Limosa-systeem) ter beschikking stellen. Het vrij verkeer van goede14

V Naast de werknemers, zijn ook de bonaɐde werkgevers in (uropa het
slachtoffer van zwartwerk en illegale detachering

ren en diensten binnen Europa mag niet leiden tot sociale
afbraak. Onze inspectiediensten moeten voldoende wapens
in handen hebben om de misbruiken met detacheringen en
schijnzelfstandigen aan te pakken’. Q
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