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25 jaar Verbond van Tuinaannemers
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In de vorige nummers vertelden we hoe het Verbond van Tuinaannemers binnen AVBS
ontstond en hoe de structuur en syndicale werking steeds meer vorm kregen. In dit
artikel schetsen we hoe het Verbond verder evolueerde naar een moderne en
professionele organisatie.
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Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg

Vestigingswet en btw-verlaging

Vestigingsproblematiek

Begin 1999 startte, onder impuls van
AVBS-tuinaanleg, het ‘5B-project
Meetjesland’ met een actieplan tuinaanleg dat liep over een periode van
2,5 jaar. Tuinarchitect Stefan Leys
begeleidde het actieplan als externe
consulent. Met een viertal acties
trachtte het project de marktgerichtheid en de efficiëntie van de tuinaannemers in de regio Meetjesland te
verbeteren. Concrete realisaties
waren een studie over kostprijsberekening en de noden van de sector,
demonstratie- en studienamiddagen,
publicaties van de bereikte resultaten
en aanvullend de aanleg van het
stadspark met assortimentstuin te
Poperinge.

Karel Tielemans, voorzitter van de
Bedrijfskring Tuinaannemers OostVlaanderen, pleitte al in 1999 voor de
invoering van een aantal minimumvoorwaarden voor tuinaannemers én
voor de invoering van de btw-norm
van 6% . Die verlaging zou het zwartwerk in de sector tegengaan en op die
manier ook leiden tot een hoger
inkomen voor de staat. Die btw-verlaging kwam in het regeerakkoord van
de toenmalige federale regering. De
ontgoocheling was groot toen de
tuinaanlegsector niet op de lijst van
de Europese Commissie voorkwam
waarvoor die lagere btw-norm mocht
ingevoerd worden. Ondanks het intensieve syndicale werk kwam dit dossier
pas in 2019 (!) tot een goed einde.

Ontelbare keren waren er initiatieven
om bij de politiek aan te dringen op
meer duidelijkheid in verband met de
vestigings- en vergunningsproblematiek. Alleenstaande hoeves of landbouwbedrijven die geen overnemer
vonden of die hun activiteit stopzetten,
vormden de ideale vestigingsplaats
voor hoveniersbedrijven. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde
het bestuur in de mogelijkheid om de
problematiek aan te kaarten bij de
overheid. Er was een herziening nodig
van de invulling van het begrip paraagrarisch. Pas na heel wat syndicaal
werk, werd het mogelijk om tuinaanleg en –onderhoud onder de noemer
para-agrarische activiteit te brengen,
zij het onder specifieke voorwaarden.
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Actieplan tuinaanleg
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De consulenten van het Verbond van Tuinaannemers

Blijde Vercamer
van 2006 tot 2008
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Stefan Leys
van 2001 tot 2005
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om de beroepswerking tuinaanleg
verder uit te bouwen.

Toenaderingspogingen
In 1999 lanceerden een aantal bestuursleden van tuinaanlegverenigingen in Vlaanderen voorstellen voor
een overkoepelende werking. Midden
2001 liepen deze gesprekken nog
steeds, maar zonder concrete resultaten. In 2004 namen Boerenbond en
AVBS het initiatief om gesprekken te
voeren met de collega-organisaties
uit de tuinaanlegsector. Het doel was
om tot één sterke overkoepelende
organisatie voor tuinaannemers en
groenvoorzieners te komen.
De gesprekken met de toenmalige
collega-organisatie CBT (Confederatie
Belgische Tuinaannemers) leidden
uiteindelijk niet tot een akkoord. De
wil tot samenwerking was er, maar de
eigenheid van de organisaties stond
toen in de weg.
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Beroepswerking tuinaanleg

• Afgiftekantoor

ACTUALITEITEN

Bestuursaangelegenheden
Tijdens een buitengewone vergadering had het Verbond van Tuinaannemers op 19 oktober 2001 een aantal
opmerkelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo werd Paul Vandeputte
verkozen tot nieuwe voorzitter. Marc
Roegiers bleef als bestuurslid meewerken in het bestuur en bleef heel
wat AVBS-mandaten opvolgen voor de
tuinaanlegsector. De gilde Tuinaannemers Brabant-Limburg vierde eind
2002 het vijfjarig bestaan. De vereniging BBB vzw (Bomen Beter Beheren)
was in 2002 gegroeid uit het enthousiasme van een aantal boomverzorgers.
In 2003 traden zij toe als vierde nieuwe kring aan de werking van het
Verbond van Tuinaannemers AVBS.

• december 2013

Tuinaanemer

De promotie- en informatietuin (“Tuin
van hEden” - 7.500 m²) van de Vlaamse tuinaannemers werd medio 2001
een feit. Het project was een goed
voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen de verschillende
tuinaanlegberoepsverenigingen en
VLAM. De bedoeling was om deze tuin
regelmatig onder de aandacht te
brengen aan het grote publiek.

foto Vlaamse

Tuin van hEden
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Stefan Leys startte eind 2001 als
eerste interne tuinaanlegconsulent
van AVBS. Vanaf 2002 kon het Verbond
van Tuinaannemers rekenen op een
volledige eigen werking met een
eigen consulent en een eigen vakblad.
Dit was mogelijk dankzij de financiële
steun van Boerenbond. Hiermee wilde
het bestuur een effectieve meerwaarde bieden aan de tuinaanlegsector.
Een eerste taak van de consulent was
het aanpakken van inhoudelijke knelpunten: zonevreemdheid, vestigingswet, btw-regeling, milieuwetgeving …
Daarnaast verzorgde hij individueel
dienstbetoon. In januari 2002 verscheen het eerste nummer het vakblad van het Verbond van Tuinaannemers, met als titel 'Tuinaannemer'. In
2003 kwam de ‘codex voor de TuinOndernemer’ tot stand, een naslagwerk
met een overzicht van alle verplichtingen van de tuinaannemer als ondernemer. Deze codex werd aan alle
leden bezorgd, en vormde de basis

Bestuurswerking na 2005
Na afloop van de overkoepelingsgesprekken ontstonden interne discussies binnen het Verbond van Tuinaannemers. Eind 2005 verlieten het

Jan Vancayzeele
van 2008 tot nu

Verbond van Tuinaannemers OostVlaanderen en de Tuinaannemers
Brabant-Limburg de beroepsfederatie
AVBS. Ook Stefan Leys nam in diezelfde periode afscheid. Blijde Vercamer werd de nieuwe consulente voor
de tuinaanlegsector. Midden 2006
wijzigde de naam Verbond van Tuinaannemers AVBS in AVBS-tuinaanleg
en groenverzorging.

Professionele vakorganisatie
Het bestuur bouwde, geruggesteund
door Boerenbond, verder aan een professionele vakorganisatie voor tuinaannemers en groenverzorgers in
Vlaanderen. Begin 2008 nam Jan
Vancayzeele de fakkel over van Blijde
Vercamer en werd de tuinaanlegwerking van AVBS nog verder versterkt.
Er kwam meer aandacht voor bestuurswerkingen van tuinaannemers
in heel Vlaanderen. Dit resulteerde in
de oprichting van Groen Groeien,
vereniging Vlaamse tuinaannemers
en de uitrol van een heus marketingplan. Samen met K.H. Sint-Fiacre
maakt Groen Groeien momenteel deel
uit van het huidige Verbond van Tuinaannemers van AVBS. n
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