Coronacrisis

25 miljoen euro noodsteun voor een doorstart

BS

Het Vlaams noodfonds van 25 miljoen euro is gereserveerd voor professionele
siertelers die meer dan de helft van hun omzet halen uit sierteeltproductie. AVBS is opgelucht dat het noodfonds goedgekeurd is. Het fonds is niet alleen een welkome reddingsboei, maar zorgt tevens voor een gelijk speelveld met concurrenten uit buurlanden waar
soortgelijke steun al eerder toegezegd was.

juni had AVBS meermaals overleg
met de overheid over de concrete
invulling van het noodfonds.
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Wachten op concrete modaliteiten
De Vlaamse regering moet de details
van het noodfonds nog goedkeuren.
Daarna verschijnen deze in het Belgisch Staatsblad. Na publicatie kunnen siertelers hun dossier indienen.
Normaal volgt het Departement
Landbouw & Visserij dit administratief
verder op. AVBS zal de concrete
modaliteiten communiceren, zodra de
definitieve beslissing gevallen is en
alle modaliteiten gekend zijn. Het
spreekt voor zich dat individuele
bedrijven een omzetverlies zullen
moeten kunnen aantonen met boekhoudkundige bewijsstukken, om een
uitkering te kunnen krijgen uit het
noodfonds.
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Het noodfonds
kan een deel
van de verliezen
compenseren.

Grote verliezen
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Het grootste deel van het budget is
bestemd voor het vergoeden van planten die niet tijdig verkocht konden
worden en waarvan de marktwaarde
volledig verloren is gegaan. Voorbeelden zijn azalea, perk-, terras-, balkon-, kamerplanten, snijbloemen en
jong plantgoed. AVBS doet er alles
aan zodat ook andere teeltgroepen
niet worden uitgesloten. Denk maar
aan voorjaarschrysanten, bol- en
knolgewassen, boomkwekerij en vaste
planten.
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Pieter Van Oost, AVBS
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Minister Crevits is erin geslaagd de
Vlaamse regering te overtuigen van
de ernst van de situatie in de sector.
Siertelers zagen totaal onverwacht de
verkoop van bloemen en planten
tijdelijk stilvallen. Het voorjaar is voor
veel siertelers normaal gezien een
topperiode. Bij aanvang van hun
belangrijkste verkoopseizoen zagen
siertelers alle afzetkanalen sluiten.
Verkoopklaar product werd onverkoopbaar en moest vernietigd worden,
met zeer grote verliezen tot gevolg.

Doorstart nemen
Met de tussenkomst van het Vlaams
noodfonds zullen de zwaarst getroffen
sierteeltbedrijven een deel van hun
verliezen kunnen compenseren. Dit
moet hen, in combinatie met andere
herstelmaatregelen, toelaten een
doorstart te nemen. In de loop van

Eenvoudig maar controleerbaar
AVBS zal er alles aan doen om de
aanvraag zo eenvoudig mogelijk te
houden, maar toch perfect controleerbaar door de overheid. Het indienen van een steunaanvraag vanaf het
moment dat het mogelijk wordt, zal
door bedrijfsleiders zelf kunnen
gedaan worden. Bij twijfel of onzekerheid zullen dienstbetoon Boerenbond
en het AVBS-secretariaat klaarstaan
om jullie verder te begeleiden en
ondersteunen. Meer details volgen
zodra beschikbaar. n

© Shutterstock

Sierteelt&Groenvoorziening 6 • 30 juni 2020 x

11

