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6,*1$/(1%220.:(.(5,AVBS vraagt sinds het voorjaar van 2013 bij zijn leden naar de kwartaalevoluties op het bedrijf.
Eind 2014 eindigde met een licht herstel voor de energie-intensieve bedrijven maar toonde een
minder rooskleurige situatie in de boomkwekerij. Die trend zette door in het eerste kwartaal van
2015.
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8LWGHFLMIHUVNRPWQDDUYRRUGDWLQGHPHHUHQHUJLHLQWHQVLHYH EORHPLVWHULM EHGULMYHQKHWLQYHVWHULQJVNOLPDDW
positiever is. Ook blijft een zekere stabilisering van de gereDOLVHHUGHRP]HWGLHHLQGLVLQJH]HWDDQKRXGHQ
8LWGHZHLQLJHUHDFWLHVYDQZHJHGHWXLQDDQOHJEOLMNWGDWKHW
positieve investeringsklimaat en de personeelsaanwerving
RSQLYHDXEOLMYHQDO]LHQZHRRNKLHU««QQHJDWLHYHFRQVWDQWHGLHZHYRRUGHKHOHJURHQVHFWRUNXQQHQQRWHUHQ
namelijk een stijging van de betalingstermijnen.
Cijfers boomkwekerij bevestigen alarmerende signalen
.LMNHQZHQDDUGHEHGULMIVRP]HWYDQGHDOJHPHQHVHFWRUVLHUWHHOWHQWXLQDDQOHJGDQQRWHUHQZHHHQGDOLQJELM
YDQDOOHUHVSRQGHQWHQ7HJHOLMNLVHUELMRRNHHQ
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9RRU]LFKWLJHSRVLWLHYHJHOXLGHQXLWGHEORHPLVWHULMDOWKDQV
YRRUVRPPLJHEHGULMYHQZDQWYRRUKHWHHUVWVLQGVODQJ
]LHQZHGDWGHKHOIWYDQGHEHGULMYHQGLHRQ]HYUDJHQOLMVW
LQYXOGHQSODQQHQKHEEHQRPWHLQYHVWHUHQ ]LHJUDʖHN 
'LWZDVELMYRRUEHHOGHHQMDDUJHOHGHQQRJVOHFKWV
.LMNHQZHGDQQDDUGHERRPNZHNHULMGDQOLJWPHW
KHWSHUFHQWDJHUHVSRQGHQWHQGLHYDQGDDJLQYHVWHULQJHQ
KHEEHQJHSODQGGXLGHOLMNODJHUGDQELQQHQGHEORHPLVWHULM
%RYHQGLHQZDVGLWELQQHQGHERRPNZHNHULMVHFWRUHHQMDDU
JHOHGHQYRRUKHW]HOIGHNZDUWDDOQRJ
Eén constante voor alle subsectoren: stijgende betalingstermijnen
2RNDO]LHQZHYHUVFKLOOHQLQGHDEVROXWHOHQJWHYDQGH
betalingstermijnen en ook al is de trend wat meer uitgeVSURNHQYRRU««QEHSDDOGHVXEVHFWRUHULVZHO««QFRQVWDQWHLQGHUHDFWLHVGHEHWDOLQJVWHUPLMQHQZRUGHQODQJHU
JUDʖHN (HQGHUGHYDQGHEHGULMYHQJHHIWGLWDDQWHUZLMO
GLWUHVSHFWLHYHOLMNLVYRRUGHEORHPLVWHULMYRRUGH
ERRPNZHNHULMHQ]HOIVYRRUGHWXLQDDQOHJ
En laat nu net de betalingstermijn ook een graadmeter zijn
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YRRUKHWNOLPDDWLQHHQVHFWRU+HWEHYHVWLJWGHHHUGHUH
JHJHYHQVQDPHOLMNVWDELOLVHULQJLQGHEORHPLVWHULMDFKWHUuitgang in de boomkwekerij en in de nabije toekomst ook
een mogelijk probleem in de tuinaanleg. Q

BESTUURSKRINGEN AVBS BEREIDEN NIEUW
WERKJAAR VOOR
De contactvergadering is een jaarlijkse voorbereiding voor het nieuwe werkjaar voor de voorzitters
en secretarissen van de AVBS-kringen.
We danken hen voor hun inzet en samen met de
g
consulenten worden er de lidmaatschapscampagne en de activiteiten
viteiten
eiten voor het komende werkjaar
voorbereid. De contactvergadering had dit jaar plaats op 10 september
ptember
tembe ll.
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,QKHWDUWLNHORYHU$9%6OLGPDDWVFKDS
RSEODG]LMGHOHHVWXGDWYRRUOLFKWLQJ
en informatie belangrijk zijn binnen
onze beroepsorganisatie. Voor de
komende najaars- en winterperiode
YRRU]LHQZHGDQRRNZHHUKHHOZDW
infovergaderingen. De vraag naar
YHUVFKLOOHQGHWKHPDɋVGLHYDQXLWGH
VWUXFWXUHQQDDUYRRUZHUGJHEUDFKW
was alvast divers: tewerkstelling
YDQYOXFKWHOLQJHQDUEHLGVYHLOLJKHLG
NPYHUJRHGLQJHQYHUYRHUVWKHPDWLHN
PDDURRNWKHPDɋVDOVSURPRWLHDI]HW
HQKDQGHOSURYLGHUNHX]HVRIPRGHUQH
FRPPXQLFDWLHDSSVHQZHUNHQPHW
VRFLDOHPHGLD
Voor elk wat wils
8LWKHWRYHUOHJPHWGHYRRU]LWWHUV
HQVHFUHWDULVVHQEOHHNRRNGDWGH
JLOGHQKHWYRRUELMHZHUNMDDUZHHU
HUJDFWLHIZDUHQ9HUJDGHULQJHQGLH
VWHUNJHVPDDNWZHUGHQZDUHQYDDN
gekoppeld aan bedrijfsbezoeken.
9RRUEHHOGHQ]LMQKHWEH]RHNDDQ
Limburgse bedrijven georganiseerd
door de bloemistengilden Antwerpen en de pot- en perkplantentelers
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/LPEXUJKHWEH]RHNDDQGHʖUPD
5DHV%ORHPHQ]DGHQGRRUGHEORHPLVWHQJLOGH/RFKULVWL'HVWHOEHUJHQRIGH
nieuwjaarsraad georganiseerd door
EORHPLVWHQJLOGH3ODQWDULDELMGHʖUPD
,QWHUJURZ2RNGHSURYLQFLDOHYHUJDGHULQJ:HVW9ODDQGHUHQPHWDOVWKHPD
YHU]HNHULQJHQLQGHFHPEHUGLH
SODDWVYRQGELMGHʖUPD9HUPDFRZHUG
IHOJHVPDDNW'HVQLMEORHPHQVHFWRU
werkte dan weer samen met de Unie
YDQ%HOJLVFKH)OHXULVWHQZDDUGRRULQ
RNWREHUHHQVXFFHVYROOHWUHQG
DYRQGLQKHW+XLVYDQGH7RHNRPVWWRW
stand kwam. Ook de boomkwekerijHQWXLQDDQOHJVWUXFWXUHQHYDOXHHUGHQ
KXQDDQGDFKWVSXQWHQXLWHQ
keken vooruit naar 2016.
=HNHUELQQHQGHWXLQDDQOHJDIGHOLQJHQ
*URHQ*URHLHQHQ6LQW)LDFUHEOLMIW
YRUPLQJHHQHFKWDDQGDFKWVSXQWHQ
KXQDJHQGDɋVVWDDQLQGHZLQWHUGDQ
RRNVWHHGVEROYDQGHDFWLYLWHLWHQ

Een extra vraag vanuit de boomkwekerij kwam er ook voor een bezoek
aan de Europese Commissie aanvang
*H]LHQGHVLWXDWLHLQGHVHFWRUHQ
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HQGHQRRGDDQV\QGLFDOHRSORVVLQJHQ
YRRUEHSDDOGHWKHPDɋVZDDUELM(XURSD
YDDNHHQUROVSHHOWLVGLW]HNHULHWV
waar we mee aan de slag gaan.
9DQXLWGHHYDOXDWLHHQQLHXZHLGHHQ
YRRUDFWLYLWHLWHQ]XOOHQZHWRHZHUNHQ
naar opnieuw een interessant aanbod.
'HDDQNRQGLJLQJYDQGH]HDFWLYLWHLWHQ
NDQMHYROJHQDFKWHUDDQLQHONQXPmer van Sierteelt&Groenvoorziening
of via de agenda op www.avbs.be.
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