Er werd door VLM-Mestbank een
speciale mestcode aangemaakt voor
deze grondstofstroom met volgende
forfaitaire nutriënteninhoud: mestcode 1531 ‘Potgrond van niet verkochte sierplanten’ ,forfaitair 0,43 kg N/ton
en 0,31 kg P2O5/ton op basis van een
dichtheid van 350 kg/m³. Indien een
sierteler toch met een eigen analyse
wil werken, kan dat door de mestcode
toe te voegen in ‘Keuze mest’. De
analyse moet dan uiteraard door het
labo gemeld worden via SMIL.

Burenregeling

AVBS, Boerenbond en onze partners zullen blijven oproepen tot constructief overleg en samenwerking in de sector.
Ook in crisistijden is dit van cruciaal belang. AVBS zal
blijven zoeken naar gemeenschappelijke belangen in de
keten om zo snel mogelijk meer markten te openen langswaar we onze sierteeltproducten kunnen verkopen. AVBS
en Boerenbond blijven verder standpunten vormen op
basis van het belang van de sierteeltproducenten en de
keten in zijn totaliteit.
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Het transport van ‘andere meststoffen’ naar eigen percelen met eigen
vervoer kan zonder mesttransportdocumenten. Transport naar percelen
van derden mag normaal gezien
alleen door een erkend mestvervoerder worden uitgevoerd. Voor het
transport van de grondstoffenstroom
tijdens deze coronacrisis en onder
deze grondstoffenverklaring staat de
VLM-Mestbank uitzonderlijk een
burenregeling toe. Burenregeling is
wel enkel van toepassing op andere
bedrijven in dezelfde gemeente of
aanpalende gemeente. AVBS-Boerenbond vindt het positief dat bovenstaande pragmatische oplossing
gevonden werd, afgestemd tussen de
drie instanties die met deze problematiek te maken hebben.

AVBS stuurt aan op
correcte prijsvorming en
meer ketenoverleg

S

Forfaitaire nutriënteninhoud

Van afvalstroom naar
bodemverbeterend middel

AVBS-leden die hier gebruik van
willen maken - wat wij ook aanraden
om in regel te zijn - moeten zich via
het korte invulformulier registeren op
de website van AVBS. Eens de registratie voltooid is, ontvang je van ons
per e-mail een bevestiging met verklaring dat de aangevraagde afvalstroom met een grondstoffenverklaring omgezet is tot ‘grondstof voor
gebruik als meststof of bodemverbeterend middel’. Bijkomend zal je na
registratie een afschrift van de oorspronkelijke grondstoffenverklaring
ontvangen. Deze verklaring is belangrijk bij transport van de grondstof
naar de akkers en is nodig om de
gebruiker te wijzen op de gebruiksvoorwaarden. n
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Pieter Van Oost, secretaris AVBS

Schade doorheen de keten

AVBS betreurt dat er heel wat stemmingmakerij is in de sierteeltketen.
Indien we als sierteeltsector naar de
media stappen, is het belangrijk dit te
doen met een correcte boodschap,
zonder individuele problemen uit te
vergroten. Door met verschillende
standpunten naar buiten te komen,
verzwakken en verdelen we onszelf
als sector. AVBS pleit ervoor om in
deze crisistijden standpunten eerst af
te toetsen tijdens het ketenoverleg
binnen de sierteelt dat AVBS op regelmatige basis organiseert naar aanleiding van de huidige coronacrisis. In dit
overleg zitten naast AVBS ook KUFB
(Koninklijke Unie van Belgische Floristen), BTV (Belgische Tuincentravereniging), Navex en de Euroveiling.
AVBS raamt de schade op 135 miljoen
euro bij telers die hun product niet
kunnen verkopen door het sluiten van
de binnenlandse markt en het zo goed
als wegvallen van de exportmarkt.
Meer details kon je lezen in het vorige
nummer van Sierteelt&Groenvoorziening. Om onze noodkreet

krachtiger te maken inventariseerde
AVBS de schade bij andere spelers in
de keten. In deze berekening hielden
we nog geen rekening met onbetaalde
facturen van de voorbije winter. Helaas
stellen we vast dat onze klanten, zeker
zij met veel te lange betalingstermijnen, hun financiële verplichtingen nu
niet kunnen nakomen. AVBS roept op
dat zoveel mogelijk betalingen wel
doorgaan, zovdat er geen kettingeffect
plaatsvindt in de sierteeltketen.
Handelaars in bloemen en planten
ramen de directe schade op 19 miljoen
euro. Dit gaat om 2,2 miljoen euro aan
stock die vernietigd is omdat deze niet
meer kon verkocht worden. Daarnaast
spreken handelaars over een marge
van 9 miljoen euro die ze mislopen
omdat de handel bijna volledig was
stilgevallen tijdens de opgelegde
Corona-maatregelen. Cruciaal is ook
nog een bedrag van 7,5 miljoen euro,
het bedrag van de eerder dit jaar of
eind vorig jaar opgemaakte facturen
waarvan handelaars inschatten dat die
niet zullen betaald worden.
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Coronacrisis

Correcte prijzen zijn cruciaal

Voor de meeste producenten en grootof detailhandelaars in sierteeltproducten zijn het momenteel extreem
moeilijke tijden voor het afzetten van
sierteeltproducten. Het blijft nog
steeds heel onzeker wanneer, maar
uiteindelijk zullen de klassieke afzetkanalen terug opengaan. Door de
lange periode van weinig tot geen
afzet, zijn heel wat producten niet in
de handel geraakt. Een inhaalbeweging van de verloren omzet zal voor de
meeste producten niet haalbaar zijn,
mede omdat de vraag/aanbodverhouding voor een aantal producten moeilijk in evenwicht zal kunnen komen.
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De Vlaamse bloemenwinkels ramen
de schade op 4,2 miljoen euro directe
schade, zijnde het moeten vernietigen
van bloemen en planten door het niet
meer kunnen en mogen verkopen in
de winkel. In de tuincentra zijn er zeer
grote individuele verschillen. Uitzonderlijk diende een tuincentrum niets
weg te gooien, omdat het zo goed als
alles kon beleveren via online verkopen. Toch zijn er heel veel tuin- en
plantencentra die tussen de 10.000 en
100.000 euro schade hebben door
planten die zij in stock hebben en niet
kunnen verkopen.
Ook de Brusselse Euroveiling - die
voor 98% door Vlaamse telers voorzien wordt van bloemen en planten draaide in maart en april maar 20%
van de omzet in dezelfde maanden
vorig jaar. Het is duidelijk dat er doorheen de keten serieuze schade is
opgelopen. Daarom kijkt AVBS ook
vooruit samen met de verschillende
spelers om de markt van bloemen en
planten niet in nog woeliger water te
laten terechtkomen.

AVBS roept alle producenten, handelaars en schakels in de sierteeltketen
op deze situatie heel bewust onder
ogen te zien. Als sector moeten we ernaar streven om zo goed mogelijk uit
deze moeilijke crisis te komen. AVBS
stuurt daarom aan om sierteeltproducten aan een correcte, gangbare
prijs te verhandelen. Het heeft weinig
zin om in de komende periode produc-
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ten aan te bieden aan extreem lage
prijzen. We roepen alle schakels van
de keten op om deze discussie aan te
gaan met hun leveranciers en/of
klanten.
We begrijpen dat dit, gezien de marktsituatie en de situatie op verschillende
bedrijven, een zeer moeilijke oefening
kan zijn. Toch is AVBS ervan overtuigd
dat dit zeer belangrijk is voor de
toekomst van de Vlaamse sierteelt.
Producten aan een correcte prijs tot
bij de consument brengen is van
extreem belang om ook in de toekomst de waardering te genieten die
onze producten verdienen. Alleen op
die manier kunnen de Vlaamse sierteeltproducten een waardige en duurzame plaats verdienen op de markt,
postcorona.
AVBS rekent op de verantwoordelijkheid van elke schakel in de keten om
elkaar de nodige ademruimte te
geven, zodat we hier als sector uit
kunnen komen. Bedankt om onze
bemerkingen in acht te nemen en hier
op korte termijn naar te handelen. n
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