Coronacrisis

Noodfonds voor de sierteelt

BS

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, is er helaas nog geen goedkeuring door
de Vlaamse regering over het noodfonds voor de sierteelt. Dit noodfonds is cruciaal om
de zwaar getroffen sierteeltbedrijven de nodige zuurstof te geven. Voor de meest actuele
info over het noodfonds is het bijgevolg belangrijk regelmatig de website van AVBS te
raadplegen.
Pieter Van Oost, secretaris AVBS
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De afzet van sierplanten viel rond half
maart 2020 stil als gevolg van de
cascade aan maatregelen om de
coronacrisis te beheersen. Dit was
niet alleen zo voor de Belgische
afzetkanalen, maar voor bijna de hele
Europese en internationale markt.
Van bij het begin van de crisis raamde
AVBS de opbrengstverliezen voor de
sierteeltproductie op 135 miljoen
euro. Dat we hiermee als vakorganisatie een betrouwbare gesprekspartner zijn naar de overheid, blijkt uit
een narekening door de overheid die
geen 2% afwijkt van onze berekeningen. De grootste schade viel vooral in
het begin van de coronacrisis, maar
door het slechts heel langzaam openen van de afzetkanalen in binnen- en
buitenland bleven de verliezen oplopen. Zeker tot begin mei leden veel
siertelers heel wat schade. Vanaf mei
begon de verkoop geleidelijk aan te
hervatten voor de meeste sierteeltproducten, maar toch is duidelijk dat
we niet snel zullen terugkeren naar
de situatie van vóór de crisis. Vast
staat dat de schade blijft oplopen.

andere zijn soms volledig afhankelijk
van export. Bedrijfsleiders maakten
terecht keuzes gedurende de crisis
waardoor er soms op bedrijfsniveau
meer, minder of een gelijkblijvend
aantal planten werden opgezet. Ook
de prijsvorming bleef voor de meeste
producten sterk onder druk staan.
Toch zijn er enkele producten die erin
slaagden de prijs min of meer constant te houden, maar daar was het
aanbod dan niet altijd meer voorhanden. AVBS vindt het logisch dat er
voor de uitkering van een vergoeding
uit het noodfonds moet gekeken
worden naar eenzelfde referentieperiode van de voorgaande boekjaren.
Een belangrijk argument naar de
overheid toe is dat er in de sierteeltsector standaard gewerkt wordt met
lange betalingstermijnen omdat
(buitenlandse) klanten vaak pas
betalen in het voorjaar van het jaar
volgend op het jaar waarin de levering
heeft plaatsgevonden (eens er vers
geld binnenkomt door de nieuwe
voorjaarsverkoop, die er nu niet
geweest is). AVBS wil dus absoluut
een kettingreactie van financiële
stromen in de keten vermijden.
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Marktsituatie vraagt noodfonds

Individuele situaties
Door de diversiteit aan bedrijven en
teelten in onze sector was het zeer
belangrijk om de Vlaamse overheid
een zo goed mogelijk beeld te geven
op sectorniveau. Dit is geen eenvoudige oefening aangezien de individuele bedrijfssituaties zeer verschillend
zijn. Sommige bedrijven werken bijna
uitsluitend voor de Belgische markt;

Specificiteit levende goederen
AVBS heeft de overheid duidelijk
meegegeven dat planten levende
materie zijn die aan strikte normen
moeten voldoen om vermarktbaar te
zijn. Vlaamse telers trachten zich
onder meer te onderscheiden door
nauwgezette teeltschema’s te volgen
teneinde hun planten just-in-time te
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kunnen afleveren. Consumenten
kopen immers geen planten die al
gedeeltelijk uitgebloeid zijn. Veel
planten zijn strikt seizoensgebonden,
zoals bijvoorbeeld eenjarige voorjaarsbloeiers, vergelijkbaar met een
wintercollectie die in andere seizoenen niet verkoopbaar is. Bij niet-tijdige verkoop blijven planten doorgroeien waardoor niet enkel de dagelijkse
onderhoudskost (water, voeding,
energie, …), maar ook de schade
oploopt. Tegelijk neemt het risico op
aantasting door ziekten en plagen toe.
AVBS zal er alles aan doen om voor de
sierteeltsector een aanvaardbare
regeling te bekomen voor het noodfonds. n
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