
NIEUWSBRIEF # 14 - december 2022 - verschijnt driemaal per jaar

Vo� wo� dVo� wo� d
Nieuwe uitdagingen en veranderingen in 2023

In naam van alle bestuursleden wil ik beginnen met jullie 
een gezond, voorspoedig en succesvol 2023 toe te wen-
sen. We kijken terug naar 2022 met wisselende gedachte. 
Het was een jaar van hitt e en weinig neerslag die niet alle 
teelten ten goede kwamen. Ook 2023 zal een jaar met 
nieuwe uitdagingen en veranderingen worden. Denk 
maar aan het nieuwe Mest Acti e Plan dat op ons afk omt. 
Het zal er op aankomen om de juiste beslissingen te ne-
men welke teelten voor uw bedrijf belangrijk zijn. Om deze 
redenen zijn de prijsonderhandelingen vroeger van start 
gegaan en zijn de prijzen begin november reeds bekend 
gemaakt. 

Ook onze coöperati e, Ingro, staat voor veranderingen. Zo 
is er per 2023 een nieuwe gemeenschappelijke markt 
ordening (GMO). De nieuwigheden staan verder te lezen 
in deze nieuwsbrief. 

Met de steeds strengere wetgeving en eisen van onze af-
nemers zal Ingro een bijkomende persoon aanwer-

ven die de leden kan bijstaan bij het voorbe-
reidende papierwerk van audits zoals bv. 

VEGAPLAN (Fr.). Ook zal bij verdere 
digitalisering van teeltregistrati e de 

nodige ondersteuning voorzien 
worden.

In 2023 zal onze machinepool verder uitgebreid worden 
met een aantal machines, zullen er de klepelmaaiers ver-
vangen worden door nieuwe en zal er een 4de ophaalpunt 
opgezet worden. Verdere info volgt.

Om te eindigen kan ik jullie echter van ganser harte uit-
nodigen op onze nieuwjaarsrecepti e op donderdag
2 februari om 19 u in de grote zaal van REO.

                          Johan Vanneste, voorzitt er Ingro

Telersvereniging voor industriegroenten
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worden geplaatst, maar die door 2 of meerdere telers 
worden gebruikt, m.a.w. machines die gedeeld wor-
den.

	Belangrijk: deze investeringen worden NIET van het 
max. investeringsbudget afgetrokken.

 Enkele voorbeelden van machines die gedeeld kun-
nen worden:
• oogstmachines 
• schijveneg
• klepelmaaier
• mechanische onkruidbestrijding
• mulchfrees
• niet kerende bodembewerking
• container (afzet)
• groentenreiniger (knolselder reiniger)

	Indien er voorstellen zijn om de bovenstaande lijst 
uit te breiden dan kan dit voorgesteld worden aan 
ons. Wij vragen dat dan aan voor goedkeuring.

● Steun
	Het percentage GMO steun zal vanaf  2023 onder-

verdeeld worden in 2 categorieën:

 GEMEENSCHAPPELIJKE 
 MARKT ORDENING (GMO) 2023 

Sinds kort heeft de Vlaamse regering het besluit (BVR) over 
de gemeenschappelijke ordening van markten (GMO) in de 
sector groenten en fruit goedgekeurd.
Vanaf januari 2023  gaat Ingro van start met een nieuw 
operationeel programma.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

● GMO rechten: bedrag waarvoor je facturen van acties 
kan indienen.
 dit gaat van 4.1% naar 6% op de omzet van jaar -2 

(dus op omzet van 2021)

• Duur van het operationeel programma (OP):
	dit gaat van 5 jaar naar 7 jaar: 2023-2029

• Budget: max. investeringsbedrag 
	Vroeger: € 150.000 
 (maximum afschrijving van € 30.000 x 5 jaar)
	Vanaf 2023: € 280.000 
 (maximum afschrijving van € 40.000 x 7 jaar)

• Onderlinge deelmachines: (NIEUW vanaf april 2023, 
onder voorbehoud)
	Dit zijn investeringen die op één landbouwbedrijf 

investering kost
behoud biodiversiteit snoeibalk 5 j

Bijenhotels, insectenhotels, nestkasten en zitstangen op 1 jaar 1 j
milieuvriendelijke plaag- en ziekte-
bestendige productiepraktijken en 
verbetering biodiversiteit

oprolsystemen netten + rollen (voor netten hieronder) 3 j en 1 j

wild -en insectenafweer: folies, netten,…. ✘

weerstations 1 j
milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen ✘

zaaizaad biologische aaltjesbestrijding (tagetes) ✘

resistente zaden, gecoate zaden ✘

analyses bodem, water en mest ✘

bodemscan ✘

hommels en bijen voor betere bestuiving ✘

teeltbegeleiding taco ✘

teeltbegeleiding milieuvriendelijke 
plaag- en ziektebestendige 
productiepraktijken

waarnemingen- en waarschuwingen wortelvlieg ✘

aaltjes analyse ✘

dienst irrigatiesturing ✘

mechanische onkruidbestrijding machines mechanische onkruidbestrijding 3 j
monteren vinger -en torsiewieders 1 j

verminderen risico gebruik 
gewasbescherming

fytobak 3 j

GPS 1 j en 3 j
driftreducerende doppen >75% ✘

dienst sentinel gebruik ✘

duurzaam gebruik water monitoring beregening ✘

precisieberegeningssysteem ✘

bodemvochtsensoren ✘

T-tape ✘

duurzaam gebruik bodem precisie kunstmeststrooier 1 j
rijenbemester op bestaande machine 1 j
diepwerkende niet kerende bodembewerking 5 j
diepgronders op ploeg 1 j
plaatsspecifieke compostverspreider 5 j
klepelmaaier 3 j
mulchfrees 5 j
schijveneg 5 j
drukwisselsysteem banden 1-3 j
lagedrukbanden 5 j
digitale bandenspanningsmeter ✘

preventie stuifschade ✘

vermindering afval en bijproducten verwerking teeltafval ✘

biologisch afbreekbare folie ✘

2. Resterende acties: 42% steun (vroeger 38,5%) voor 
nieuwe aankopen vanaf 2023.
Oogst- en plantmachines, certificatie, sorteerders, camera’s 
op sorteerder, metalen en houten kisten, containers, pc in-
frastructuur, droogkoepels, spuitboom, mobiele koeling, ... 

Opmerking: 
Oogstmachines moeten volledig in het budget passen.

1. Milieu en Klimaat: 52% steun (vroeger 38,5%) voor nieuwe aankopen vanaf 2023.
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Opmerking: 
Oogstmachines moeten volledig in het budget passen.

Een nieuwe informatiefolder voor telers is in de maak 
samen met een werkingsschema. Deze zal binnenkort 
op de website gepubliceerd worden en in de komende 
weken toegezonden worden.

Onze verantwoordelijke medewerkster voor het GMO, 
Daisy, staat jullie graag met raad en daad bij om jullie te 
begeleiden doorheen uw GMO dossier.

1. Milieu en Klimaat: 52% steun (vroeger 38,5%) voor nieuwe aankopen vanaf 2023.
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Reeds vele jaren zit de digitale transitie in een enorme stroomversnelling. Tenzij 
u houdt van uitpuilende archiefkasten en immense papierbergen is digitaal fac-
tureren de enige weg vooruit.
Een factuur opstellen, printen, in de envelop steken, frankeren, hem naar de post 
brengen, ... , daar kruipt aardig wat tijd en geld in. Daarom worden bij Ingro meer 
dan 90% van de borderellen en facturen reeds digitaal per e-mail verstuurd. 
Indien je de facturen nog per post ontvangt kan je ons vragen naar de omscha-
keling naar verzending per e-mail. Vanaf het 2de kwartaal van 2023 zijn wij 
genoodzaakt om € 1.5 per zending aan te rekenen. 

Wist je dat je de borderellen en facturen ook kunt raadplegen via contractbeheer op onze website: www.ingrocv.be

Borderellen en facturatie 2023

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2023
Wanneer: Donderdag 2 februari 2023 om 19 u stipt.
Waar: Cafetaria REO veiling - Roeselare 

Graag nodigen we u en uw partner uit op onze nieuwjaarsreceptie om met een hapje te klinken op het nieuwe jaar.
Vóór de receptie zal een vergadering plaatsvinden waar het afgelopen jaar kort besproken zal worden alsook het 
nieuwe GMO programma zal er uitgelegd worden. Nadien is er uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Dit is een soort landbouwfrees met dieptewielen waar-
door je heel ondiep kunt frezen (vanaf 3 cm) en waarbij de 
plaat aan de achterkant kan opengezet worden zodat het 
organisch materiaal boven komt te liggen.
De omwentelsnelheid is hoger dan van een gewone frees 
zodat het gras/groenbedekker vernietigd wordt in één 
werkgang.
De snelheid waarmee gereden wordt is 10 km/uur en dus 
veel hoger dan bij een gewone frees.

De machine is voor iedereen die bodemleven wil sparen 
en toch onkruid of groenbemester onder wil werken. “De 
mix van aarde en plantenresten, die ontstaat als je de bo-
venste centimeters van het perceel bewerkt, intensiveert 
de omzetting van reststoffen in organische stof. Deze 
techniek staat bekend als ‘biofumigatie’. Stikstof komt op 
tijd vrij en het bodemleven en de waterhuishouding wor-
den zo min mogelijk gestoord.”

Bio-Mulchfrees SC PRO 280
  NIEUW IN VERHUUR: AFHAALPUNT HOOGLEDE  

Reserveer via 
onze website: 
www.ingrocv.be

Inschrijven vóór 26 januari via info@ingrocv.be of 051 26 01 10
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Verkiezingen bestuursleden 2023

De verkiezingen zijn aansluitend (laatste 
agendapunt) op de algemene vergadering van 
vrijdag 7 april.

• Deelnemen als kandidaat
	De jaarvergadering en verkiezingen 

zullen dit jaar doorgaan op vrijdag 7 april 
(uitnodiging volgt nog). Dan zullen er 
5 bestuursleden verkozen worden om 
als A-vennoot te zetelen in de raad van 
bestuur van Ingro. Met de jaarvergadering 
van 2023 vervalt namelijk het mandaat 
van zes bestuursleden. Zes van de zeven 
bestuursleden hebben de kans zich 
herverkiesbaar te stellen maar de leden 
van Ingro kunnen zich ook kandidaat 
stellen indien er voldaan wordt aan de 
voorwaarden voor de verkiezingen: 
	Landbouwer zijn in hoofdberoep  
	Actieve vennoot zijn van Ingro cv
	Maximum leeftijd als nieuwe bestuurder 

bij start van 55 jaar 

	Kandidaten kunnen dit melden voor 
 1 maart 2023 per e-mail op info@ingrocv.be

• Stemmen
	Om aan de verkiezingen deel te nemen, 

moet men persoonlijk lid zijn van Ingro. Dit 
betekent dat alleen maar de personen op 
wiens naam het lidmaatschap ingeschreven 
is, kunnen deelnemen aan de stemming. 
Voor vennootschappen mag één statutair 
bepaalde vertegenwoordiger een stem 
uitbrengen.

Op de algemene vergadering van 7 april 2023 
zullen er opnieuw verkiezingen plaatsvinden
voor A-bestuurders. 
5 (her)verkiesbare plaatsen komen vacant.

Benoemd tot 2023
• Niet meer herverkiesbaar
 Becue Annick 

• Herverkiesbaar
 Geysens Geert
 Haghedooren Johnny
 Martens Dirk
 Obin Stephan
 Verhelle Bart
 Viaene Rik

Benoemd tot 2026
 Deleu Peter
 Vanneste Johan
 Vergauwe Bonny
 Vrommant Geert

Functie
• Als adviseur teelt en kwaliteit ondersteun je de leden met de voorbereiding en opvolging van de audits en dit 

volgens de lastenboeken voor de primaire productie (bv. Vegaplan, Autcontrolegids, teeltregistratie ). 
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de leden coöperanten, de groentetelers en consultants en wisselt regelma-

tig kennis en praktijkervaring uit. 
• Je adviseert en begeleidt klanten en helpt de verdere groei van hun bedrijf te verwezenlijken, rekening houdend 

met de steeds veranderende en uitdagende wetgeving. 
• Je volgt de nieuwe ontwikkelingen op en begeleidt de telers in de verdere digitalisering van de landbouw.

Profiel
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor diploma in een aan landbouw gerelateerde studierichting of 

gelijkwaardig door ervaring. 
• Je hebt affiniteit met de landbouwsector. Een eerste ervaring in de landbouw of praktische ervaring van een land-

bouwbedrijf is een plus. 
• Je hebt een goede kennis van de courante softwareprogramma’s en kan je uit de slag trekken in het Frans. Je 

beheerst het Nederlands uitstekend. 
• Je weet zelfstandig te functioneren en stelt je proactief en oplossingsgericht op.

Aanbod
• De opportuniteit om nauw samen te werken met een hecht en deskundig team van collega’s.
• Een marktconform loon met bijhorende extralegale voordelen.
• Een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling met een gezonde dosis autonomie, verantwoordelijkheid en tal van in-

terne en externe opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 VACATURE 

 Adviseur registratie teelt en kwaliteit 

Nieuwe kandidaten
voor de Raad van Bestuur 
kunnen hun kandidatuur 

schriftelijk melden op info@ingrocv.be.

  VERKIEZINGEN  
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VACATURE 

 Adviseur registrati e teelt en kwaliteit 

Interesse?
Surf naar jobs.hudsonsoluti ons.com en solliciteer online.

Vragen? Contacteer Sara Spanhove op +32 9 242 53 96 

Je reacti e wordt snel en confi denti eel behandeld.

  VERKIEZINGEN 



Contacteer ons:

INGRO CV
telersvereniging voor industriegroenten
Diksmuidsesteenweg 329 B
8800 Roeselare
Tel. 051 26 01 10 
Fax 051 20 76 16
E-mail: info@ingrocv.be
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Noteer alvast  volgende data in uw agenda:

Wij wensen u en uw familie
� n Gelukkig en V� rspoedig
             Nieuwjaar 2023!

• dinsdag 24 januari: 
Uiennamiddag
 Kortrijk Xpo

• donderdag 2 februari: 
Nieuwjaarsrecepti e (met GMO uitleg vooraf) 
 Restaurant en grote vergaderzaal REO veiling

• woensdag 8 februari: 
 Spruitkoolnamiddag 
 PC De Craeye (Kraaiveldstraat 7, Zonnebeke)

• maandag 13 februari: 
Bloemkoolavond
 Open Huis (Ieperstraat 157, Staden)

• vrijdag 7 april: 
Algemene vergadering en  verkiezingen bestuursle-
den
 Grote vergaderzaal REO veiling


