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Coronacrisis: wat hebben AVBS
en Boerenbond al gerealiseerd?
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Maatregelen die de crisis kunnen doen vergeten, zijn onmogelijk. Maar vanaf het
moment dat de eerste verontruste telefoontjes binnenkwamen, heeft AVBS zich dubbel
geplooid om de noden van de sector zo luid mogelijk kenbaar te maken en de belangen te
verdedigen.
Ivan De Clercq

Voor een actueel overzicht voor de
sierteelt verwijzen we naar www.avbs.
be. Boerenbond houdt een overzichtelijk dashboard up-to-date op www.
boerenbond.be/actualiteit/coronadashboard.

De lijst is nog niet af!
AVBS-Boerenbond werkt hard aan het
uitbreiden van die lijst. Het is duidelijk
dat de behaalde maatregelen mooi
meegenomen zijn, maar dat maatregelen van een andere orde nodig zijn
om veel bedrijven in de sector te
redden. AVBS-Boerenbond doet een
beroep op Europa en Vlaanderen om
een noodfonds op te richten dat de
sierteelt moet ondersteunen. Hopelijk
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is er daarover bij het in de bus vallen
van dit nummer al duidelijkheid.
Ook blijft AVBS-Boerenbond ijveren
voor opening van alle tuincentra. De
evolutie van de coronapandemie zal
daarbij bepalend zijn of wij daar
eerder vroeg dan wel laat in slagen.
AVBS hoopt ook in meer praktische
zaken dingen in beweging te kunnen
zetten voor de sector. Zo vroeg AVBS
een grondstofverklaring bij OVAM aan
op sectorniveau om potplanten (grond
en planten) op het veld als meststof of
bodemverbeterend middel uit te
kunnen rijden.
Verder vraagt AVBS-Boerenbond dat
Europa toeziet dat het vrij verkeer van
goederen gegarandeerd kan blijven.

Lange wachttijden aan de grens en
geblokkeerde transporten zijn nefast
voor bederfbare producten zoals
bloemen en planten, net als het
tegenhouden van seizoenarbeiders.
De Europese Commissie moet er
waakzaam voor zijn dat lidstaten de
crisis niet misbruiken om protectionistische maatregelen te treffen. De
rol die de sector speelt in het aanleveren van planten en bomen die op
hun beurt meespelen in thema’s zoals
biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit,
hittestress… maken dat Europa ook
scholen zou kunnen stimuleren om
hier meer rond te werken. Tot slot kan
Europa eveneens een rol spelen in het
ondersteunen van sectorpromotie.

Coronacrisis
Algemene steunmaatregelen
De Vlaamse overheid keurde een aantal keer uitstel van betaling goed, onder andere
voor onroerende voorheffing, verkeersbelasting en sociale bijdragen. Voor verschillende andere belastingen is een afbetalingsplan mogelijk bij FOD Financiën.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun
activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus, kunnen een financiële uitkering ontvangen.

Tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis, kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid

Garantieregeling nieuwe
kredieten/uitstel bestaande

De garantieregeling is van toepassing op alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met
een maximale looptijd van 12 maanden. Voor financieel gezonde bedrijven die betalingsproblemen ondervinden ten gevolge van de crisis, geldt uitstel van betaling tot
en met 30 september 2020.

Arbeid en tewerkstelling
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Uitstel van betaling

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle staat een verlenging van het maximum
aantal toegelaten dagen seizoensarbeid via het systeem van plukkaarten toe.
Werknemers onder dit systeem zullen dus langer in België kunnen blijven in de
seizoenregeling.

Documenten voor
verplaatsingen personeel

Je kan een document downloaden op onze website dat seizoenmedewerkers uit
andere landen toelaat om makkelijker de grens over te kunnen en hier te komen
werken. Ook stellen we een document ter beschikking dat personeel op weg naar
velden/werven kan tonen bij politiecontroles.

AV
B

Personeel: tweede plukkaart
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Specifieke steunmaatregelen
Erkenning land- en tuinbouw
als sector van vitaal belang

Door de opname van de land- en tuinbouwsector op de lijst van essentiële sectoren
kunnen bedrijfsactiviteiten doorgaan.

Openen van extra afzetkanalen voor bloemen en
planten

Tuincentra die ook voeding/dierenvoeding verkopen, mogen nu ook bloemen en planten verkopen. Het gaat dan enkel om de zaken die vallen onder de PC’s 201 (zelfstandige kleinhandelaars) en PC 3101 (grote kleinhandelszaken). Verkopen via de webshop kan ook. Je moet dan via een pakketdienst of thuis contactloos leveren. VLAM
lijst de webshops op en verzamelt deze op www.groenvanbijons.be/webshops-bloemenwinkels.

VLIF versnelde uitbetaling

De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds van de siertelers zullen
versneld uitbetaald en afgehandeld worden.

Uitstel indieningsdatum
verzamelaanvraag

De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen – de perceelsregistraties en
steunaanvragen – wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat
de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die
gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.

Geen extra certificering

Er mag geen extra certificering gebeuren voor producten die binnen de interne markt
circuleren. EFSA benadrukt dat er geen bewijs is dat voedsel of bloemen en planten
het virus kunnen overdragen. n
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