
Slottoespraak ondervoorzitter BB 

De timing op 15.06.2019 ziet er (voorlopig) uit als volgt: 

Tijdschema : 

16.00 : samenkomst genodigden in Maelstede, Kuurne  

16.30: start lezingen 

18.00: einde lezingen – start receptie-netwerking en Jaarfeest-diner 

 sprekers en werktitels 

- Vancauwenberghe Karl, voorzitter KHSint Fiacre: Welkom/inleiding 

(bevestigd) 

- Dr. Van Damme Sylvie, docent landschapsontwerp HOGENT: Tuin- en 

landschapsarchitectuur in Vlaanderen: een positieve evolutie (bevestigd) 

- Tuin- en landschapsarchitect Vermander Chris, Buro voor vrije ruimte, Gent : 

Van groenontwerp naar groenaanleg: ervaringen en tendensen (bevestigd) 

- Vandromme Dirk, secretaris KHSF: Sint-Fiacre of 130 jaar expertisecentrum 

voor siertelers en tuinaannemers (bevestigd) 

- Eric Van Meervenne, eerste ondervoorzitter Boerenbond: Slotwoord 

(bevestigd) 

  



Beste voorzitter 

Beste bestuursleden,  

Beste leden, genodigden en sympathisanten,  

Het is voor mij als ondervoorzitter van de Boerenbond mijn eerste actieve 

kennismaking met de Koninklijke Hofbouwmaatschappij Sint-Fiacre. Via AVBS 

had ik wel al over jullie gehoord, maar nu sta ik hier in het hart van jullie 

vereniging. Met een grote focus op tuinaanleg en zeer goede banden met de 

sierteeltproductie, zijn jullie uniek in West-Vlaanderen. Ik denk zelfs in heel 

Vlaanderen.  

Dames en heren, ik schets even het belang van tuinaanlegsector in België. 

Recent verscheen een overzicht van de bedrijven uit de ‘Groene Sectoren’, 

opgesteld door het ‘Kenniscentrum Groene Sectoren.  Hieruit bleek dat de 

tuinaanlegsector in België gedurende de laatste decennia een spectaculaire 

groei kende. In het 2e kwartaal van 2018 waren er maar liefst 2.803 werkgevers 

in de tuinaanlegsector actief, dat is een verdrievoudiging tegenover 20 jaar 

geleden !  Deze werkgevers zorgen samen voor de tewerkstelling van ruim 

9.000 werknemers. Het overgrote deel van de bedrijven telt een beperkt aantal 

werknemers, al is er een stijging in elke categorie. Dit wil zeggen dat de meeste 

bedrijven groeiende zijn. We kunnen hieruit afleiden dat de tuinaanlegsector 

nog steeds belangrijker wordt, wat blijkt uit de continu stijgende 

tewerkstellingscijfers.   

Uit de VLAM-cijfers blijkt dat er in Vlaanderen ruim 10.000 tuinaannemers 

actief zijn. Dit zijn zowel eenmansbedrijven als werkgevers actief in privaat-, 

bedrijfs- en openbaar groen.  De recente GfK-cijfers gaven aan dat ongeveer 

14% van de Belgen verklaarden in 2018 beroep gedaan te hebben op een 

tuinaannemer voor de aanleg en/of het onderhoud van zijn/haar tuin. Dit is 

meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2008.  

Meer nog. Op basis van de cijfers van de FOD Economie wordt er voor 2018 

een omzetwaarde gecreëerd van maar liefst 2,65 miljard euro in de tuinaanleg 

en landschapsverzorging. We kunnen hieruit besluiten dat de sector van 

tuinaanleg en –onderhoud een belangrijke economische sector in België is 

geworden, en die nog steeds groeiende is. 



Na deze beperkte bloemlezing die het belang van jullie sector aantoont, wil ik 

iets dieper ingaan op het werk dat AVBS, met de steun van Boerenbond, voor 

jullie doet.  

Dames en heren, Syndicaal werk voor de tuinaanlegsector is een heuse 

uitdaging 

Sinds 1 april is de btw-verlaging voor plantgoed naar 6% een feit. Na jarenlang 

aandringen van Boerenbond en AVBS is het ons eindelijk gelukt, om het btw-

tarief bij de verkoop van plantgoed door tuinaannemers te verlagen van 21 

naar 6%. Deze btw-verlaging is zeer belangrijk voor de concurrentiekracht van 

de tuinaanlegsector. Niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden is een 

tariefverlaging van 21% naar 6% positief, ook zal de toepassing van het 

verlaagd btw-tarief een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en de 

tewerkstelling in tuinaanleg en -onderhoud. Daarenboven is de aanleg en het 

onderhoud van parken, tuinen en plantsoenen vrij arbeidsintensief waarbij ook 

veel laaggeschoolde werknemers aan de slag kunnen. 

De vorige federale regering besliste dat werknemers, gepensioneerden en zelfs 

werklozen tot 6.000 euro per jaar (of 500 euro per maand) onbelast kunnen 

bijklussen. Dit is regelrechte en oneerlijke concurrentie voor onze 

tuinaannemers. Daarom vechten we deze regelgeving aan bij het 

Grondwettelijk Hof. Boerenbond heeft in januari, samen met Unizo, een 

verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof om de bijkluswet te laten 

vernietigen. We zetten deze stap voor onze tuinaannemers omdat de 

bijkluswet de deur open zet voor het beconcurreren van reguliere 

ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en 

aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan. Helaas vinden we hier geen 

steun van andere organisaties in de tuinaanlegsector.  

Nieuw is dat de land- en tuinbouwscholen duaal leren kunnen organiseren in 

het BSO en TSO. Boerenbond en AVBS namen hiervoor initiatief en werkten 

actief mee om samen met de Vlaamse overheid duaal leren op de rails te 

zetten. Duaal leren wordt beschouwd als voltijds secundair onderwijs. School 

en werkvloer moeten er samen voor zorgen dat de jongere op het einde van 

het traject alle competenties verworven heeft. Bedrijven die interesse hebben, 

kunnen een erkenning aanvragen die vijf jaar geldig is. Eens ze die hebben, 

kunnen jongeren die zich aandienen vlot bij hen starten. We zien nu al dat het 

een uitstekende manier van opleiden is voor jongeren voor wie het niet evident 

is om voltijds op de schoolbanken te zitten maar op deze manier toch zeer 



vakgericht kunnen opgeleid worden. Zo kunnen siertelers en tuinaannemers de 

instroom van hun toekomstige werknemers veilig stellen. Ik doe dan ook een 

warme oproep om hier gebruik van te maken.  

Een arbeidsongeval in  onze sector heeft meestal zware gevolgen. 

Arbeidsongeschiktheid en de materiële schade ten gevolge van een 

arbeidsongeval hebben een grote financiële impact. Daarom hebben 

Boerenbond en AVBS samen met de sociale partners van de ‘Groene Sectoren’ 

‘Prevent Agri’ in het leven geroepen. Dit initiatief werd financieel mogelijk 

gemaakt door de samenwerking tussen de Sociale Fondsen tuinaanleg, 

tuinbouw en landbouw. Op eenvoudige vraag van onze leden bezoeken 

medewerkers van ‘Prevent Agri’ hun bedrijf, stellen ze een persoonlijke 

veiligheidsaudit op en geven ze advies op maat. De nadruk ligt op een snelle, 

overzichtelijke en pragmatische aanpak zodat de arbeidsveiligheid op het 

bedrijf van onze leden effectief verbetert. Dit laatste is heel belangrijk want je 

zou het op het eerste gezicht niet zeggen maar onze sector staat aan te top als 

het over arbeidsongevallen gaat, een weinig benijdenswaardige positie ! 

Belangrijk om te weten is dat de leden van onze vakorganisatie gratis een 

beroep kunnen doen op deze diensten. Dit is zowel voor de tuinaanleg als voor 

de sierteeltproductie een interessante meerwaarde van het lidmaatschap van 

uw vakorganisatie.  

Dames en heren, De goede banden tussen BB en AVBS als vakgroep sierteelt 

en Sint-Fiacre zijn zichtbaar 

De sector van tuinaanleg en -onderhoud kent een stijgend succes samen met 

de stijgende interesse voor groen zowel vanwege de overheid, bedrijven als 

van de particuliere consument. Het is dan ook belangrijk dat onze siertelers en 

tuinaannemers kunnen rekenen op een efficiënte en representatieve 

organisatie die hun belangen behartigt en verdedigt. Sint-Fiacre maakt via het 

‘Verbond van Tuinaannemers’ en het ‘Verbond van Bloemisten’ deel uit van de 

sierteelt- en groenfederatie AVBS. De voorzitter van het ‘AVBS-presidium’ is 

vertegenwoordigd in het Hoofdbestuur van Boerenbond. Filip is hier vanavond 

ook aanwezig . Via onze democratische structuren hebben onze 

vertegenwoordigers een sterke voeling met de basis en kunnen ze problemen 

en/of behoeften snel en doelgericht ter sprake brengen bij de overheden en 

organisaties. Anderzijds kunnen we beslissingen die door de overheid genomen 

zijn, snel en duidelijk vertalen naar onze leden toe. Daarom zijn jullie zo 



belangrijk, en druk ik mijn wens uit om de ambitie te hebben om nog actiever 

leden te gaan werven. Want zoals u weet 

‘Meer leden betekend dat we meer kunnen wegen op de besluitvorming. 

AVBS heeft samen met Boerenbond een brede dossierkennis in huis en kan 

rekenen op de medewerking en solidariteit van ieder die van dichtbij met de 

Vlaamse land- of tuinbouw te maken heeft. Zowel de gemeenschappelijke 

belangen als de belangen van elk afzonderlijk lid worden door AVBS ter harte 

genomen. Om dit te verwezenlijken heeft AVBS, samen met Boerenbond, een 

dienstverleningsapparaat uitgebouwd waarvan het permanent secretariaat in 

Sint-Denijs-Westrem het kloppend hart vormt. 

Dames en heren, het is tijd om jullie 130-jarig lustrum te vieren.  

Om af te sluiten, wil ik jullie hartelijk feliciteren met jullie 130-jarige verjaardag. 

Weinigen in Boerenbond doen jullie dit na op vandaag. Ik hoop dat jullie nog 

vele jaren actief kunnen blijven, de steun van BB en AVBS heb je zeker. 

Dames en Heren, dank je voor de aandacht.  

Eric Van Meervenne, ondervoorzitter Boerenbond 


