
8 november 2019 | 5

OPROEP TOT WAAKZAAMHEID  
Na Nederland, nu ook mogelijke acties 
dierenrechtenactivisten in Vlaanderen 

Beste ABS-lid,

Via een betrouwbare bron vernamen we dat dierenrechtenactivisten in de 
komende dagen en volgende week eventueel acties zouden plannen tegen 
landbouwbedrijven (veeteeltbedrijven) in Vlaanderen. Dit gebeurde reeds in 
het voorjaar (in mei) in Nederland, o.a. in Boxtel, waar meer dan 100 dieren-
activisten urenlang een varkensstal bezetten.

Wij vragen dus met aandrang om:
- Zeker jullie bedrijf heel goed af te sluiten,
- Oog te hebben voor alle verdachte bewegingen / voertuigen / personen,
- Aandacht te hebben voor ‘bewaking’, o.a. jullie hond laten rondlopen, 
- Indien er ‘verdachte’ zaken zijn, ONMIDDELLIJK de lokale politie te verwit-

tigen,
- Indien er zich een actie zou voordoen op jouw bedrijf, ons onmiddellijk op 

de hoogte brengen.

Wij hopen in ieder geval dat er zich geen ‘bezettingen/acties’ zullen voor-
doen, maar vragen nogmaals met aandrang om alles in en rond jullie bedrijf 
heel goed in de gaten te houden.

• Melker-
 dierenverzorger
• Proefveld-
 medewerker
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beleid
Nieuwe VLIF-codes voor container-  

en trayvelden in de tuinbouw
Sinds 1 oktober zijn er nieuwe codes 
voor container- en trayvelden in de 
tuinbouw voor het hergebruik van 
drainagewater in het kader van het 
verplichte ‘first flush systeem’.

Het zesde actieprogramma van het 
Mestactieplan verplicht de grondloze 
tuinbouw in openlucht om het first flush 
systeem in te voeren tegen 1 januari 
2021. Dit systeem verzamelt alle drai-
nagewater in perioden zonder of met 
weinig neerslag. Wanneer het opnieuw 
regent, wordt het eerste en bijgevolg 
meest vervuilde drainagewater verza-
meld voor hergebruik. 

Het Vlaams Landbouwinvesterings-
fonds (VLIF) heeft recent zijn lijst van 
investeringscodes geüpdatet. Zo speelt 

het in op de investeringsnoden voor het 
aanleggen van container- en trayvelden 
die voldoen aan dit ‘first flush systeem’. 
Het gaat over drie nieuwe investerings-
codes die actief zijn vanaf kwartaal 4 
van 2019 (1 oktober 2019): ‘Container-
veld met opvang drainwater’, ‘Opvang- 
en recirculatiesysteem van drainwater 
voor grondloze tuinbouw in open lucht 
(First flush systeem)’ en ‘overige contai-
nerveldinrichting’. 

Voor bijkomende informatie over deze 
nieuwe codes kunt u contact opnemen 
met de buitendiensten van het Departe-
ment Landbouw en Visserij. 

Meer info vindt u op www.vlaanderen.
be/landbouw

Zitdagen forfaitaire 
belastingaangifte

ABS-kantoren, 
Brusselsesteenweg 467, 

9090 Melle:

• Dinsdag 19 november 2019
• Dinsdag 26 november 2019

Afspraak vastleggen via  
T 051 26 08 20 of  

GSM 0488 32 21 94

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

Speciale zitdagen invullen belastingaangifte
Maandag 2 december:

Gruitrode: café ‘Rooiersplein, bij Evens, Weg naar As, van 11 tot 11.30 u.
Riemst: ‘Hove Malpertus’, Tongersesteenweg 145, van 12.45 tot 13.15 u.

St.-Lambrechts-Herk: zaal ‘Elcerlyck’, Oude Steenweg Hasselt St.-Truiden,  
van 13.45 tot 14.15 u.

Woensdag 27 november:
Puurs: café ‘De Vierklaver’, Hoogstraat 36, van 13.30 tot 14 u.

’t Boerenfront
sociaal

HET BOEREN-
FRONT

UITNODIGING   
Vergadering 

fytoverplichtingen 
Maandag 18 november om 20.00 u. 
stipt vergadering die in aanmerking 
komt voor uw fytoverplichtingen in 
de Landbouwschool, Weverstraat, 
Sint-Niklaas. Onderwerpen:
- Inleiding rond waar vind ik al mijn 

gegevens rond fytoverplichtingen, 
hoe verlengen,...

- Het vermijden van puntvervuiling, 
belang beschermkledij, bufferzo-
nes,...

- Is het afsluiten van een weersver-
zekering interessant voor mijn be-
drijf?

Iedereen van harte welkom! Meer 
info GSM 0483 40 11 49


