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AVBS LEGT ACCENTEN VOOR 2018
Op het ledencongres dat AVBS op 16 december in De Pinte organiseerde, werden aan de
hand van rondetafelgesprekken de actuele sierteeltthema’s van 2017 besproken en
geëvalueerd. Een groot aantal actiepunten uit 2017 zullen ook in 2018 de nodige opvolging
en aandacht vereisen.

Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek
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Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker
en voorzitter Filip Goossens lichtten op het
ledencongres van AVBS een aantal
belangrijke werkpunten voor het komende
jaar toe.
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Exportbenadering
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Na het wegvallen van de Vlaamse
exportcoördinator in de schoot van
VLAM, heeft AVBS zich in 2017 al
geëngageerd om een deel van de
taken van deze coördinator over te
nemen. De exportdienstverlening
moet in 2018 geïntensifieerd worden,
en niet enkel met betrekking tot de
technische aspecten van de export.
Ook de marketing en promotie moeten verder aangepakt worden en AVBS
rekent hier op de nodige ondersteuning vanuit de sectorgroep Sierteelt
van VLAM.

Sierteeltmarketing

In 2018 zullen de mandaten binnen de
sectorgroep VLAM vernieuwd worden,
zowel voor tuinaanleg als voor
productie. Deze moeten ons de
nodige slagkracht voor een accurate
Vlaamse sierteeltmarketing geven.
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materie waren er ook regelmatige en
waardevolle contacten met FAVV. Ook
met al deze partners zal AVBS in 2018
verder en frequent samenwerken.
Met betrekking tot de problematiek
van de gewasbeschermingsmiddelen
zal AVBS in 2018, in samenwerking
met de onderzoeksinstellingen en de
overheid, blijven streven naar vol-

AV

Op technisch-wetenschappelijk vlak
kon AVBS in 2017 een beroep doen op
de gekende onderzoekscentra die de
nodige wetenschappelijke kennis
aanbrachten in dossiers als quarantaineorganismen en andere fytosanitaire handelsinformatie. In deze
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AVBS heeft samen met Boerenbond
een brede dossierkennis in huis en
kan rekenen op de medewerking en
solidariteit van ieder die van dichtbij
met de Vlaamse land- of tuinbouw te
maken heeft. Zowel de gemeenschappelijke belangen als de belangen van
elk afzonderlijk lid worden door AVBS
ter harte genomen. Op het ledencongres werden door Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker en voorzitter Filip
Goossens een aantal belangrijke
punten van het voorbije jaar extra
belicht. Afsluitend gaf Filip Goossens
aan de aanwezigen een overzicht van
ons actieprogramma voor het komende jaar.
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Plantenfonds
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AVBS als organisatie in 2018

In de voorbereiding naar het afsluiten
van een nieuwe CAO voor het tuinbouwbedrijf zal de Commissie CAO
van AVBS in 2018 streven naar een
aanvaardbare en correcte wetgeving
voor zowel werkgevers als werknemers.

De verkiezing binnen het AVBS-presidium werd eind vorig jaar gehouden
en in 2017 werden binnen al onze
besturen ook verkiezingen gehouden
wat leidde tot een bestuursvernieuwing. We pakken in 2018 dan ook al
de bovengenoemde thema's aan met
vernieuwde en enthousiaste bestuursploegen. n

... en andere dossiers
De gewijzigde wetgeving over ladingszekerheid is eind 2017 goedgekeurd door de Vlaamse
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Er is in 2017 op heel wat niveaus
gedebatteerd over het al dan niet
oprichten van een plantenfonds.
De meningen binnen de sector zijn
hierover verdeeld. In 2018 moeten we

Tewerkstelling
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Mestwetgeving
AVBS zal in 2018 blijven ijveren voor
een werkbare en betaalbare regelgeving. We verwachten hier nieuwe
regelgeving voor het lozen van drainwater van containervelden. Maar ook
het optimaliseren van het koolstofgehalte in de bodem voor alle
vollegrondteelten zal onze volledige
aandacht vereisen.

Invasieve soorten

In 2018 mogen we ons verwachten
aan een nog meer gecoördineerde
aanpak en aan nog meer studiewerk
in het dossier van de invasieve planten. AVBS zal ook in 2018 blijven
aandringen op een bijsturing van de
wetgeving en een aanpassing van de
soorten op de lijst.
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Vlaamse vakbeurs FLORALL

AVBS nam in 2017 de organisatie van
de vakbeurs FLORALL volledig in
handen teneinde nog meer eigen
accenten te kunnen leggen.
De volgende editie vindt plaats op
dinsdag 6 maart. Mis deze kans niet!

regering. AVBS zal in 2018 met alle
betrokken partners op zoek gaan naar
oplossingen voor deze problematiek.
Ongetwijfeld zullen andere actuele
dossiers onze planning in 2018 nog
verder doorkruisen. Het is voor alles
de opdracht van AVBS om te blijven
streven naar een leefbaar en rendabel
ondernemersklimaat voor iedere
sierteler en iedere groenvoorziener.
Hoe graag we het ook willen, als
sectororganisatie kunnen we helaas
de prijzen van onze producten niet
bepalen. Wel zal AVBS verder inzetten
op het optimaliseren van kennis over
kostprijsberekeningen zodat daaruit
op bedrijfsniveau lessen kunnen
getrokken worden.

duidelijkheid kunnen creëren in dit
dossier teneinde doordachte beslissingen te kunnen nemen. Ook de
vraag vanuit de sector naar de mogelijkheid om een bodemsaneringsfonds op te richten, zal in 2018
verder onderzocht worden.
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doende beschikbare gewasbeschermingsmiddelen die, naast milieuvriendelijk, ook heel doeltreffend
zullen zijn en niet mogen resulteren
in plantresistentie.

Samenstelling

PRESIDIUM

Vakgroep Boomkwekerij

• Filip Goossens
Algemeen voorzitter

• Danny Taghon
Vakgroepvoorzitter

• Lucien Verschoren
Vakgroepvoorzitter

• Marc Galle
Vakgroepvoorzitter

• Pieter Van Oost - secretaris

• Koen De Nijs

• Jozef Hanssens

• Joris De Coninck

• Jan Vancayzeele - consulent

• Johan Aelterman

• Leon Peters

• Chris Van Damme

• Miet Poppe - consulent

• Erik Boterdaele

• Rudy Velle

• Pieter Verhelst

• Bruno Gobin - PCS

• Ingrid Colman

• Thijs Vermeersch

• Claude Veys
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Vakgroep Bloemisterij &
Snijbloementelers

• Géry Heungens

Vakgroep Tuinaanleg

• Dirk Vandromme

• Raf Rombouts
• Frank Vandeplancke
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