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JAARRESULTATEN VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW IN 2020 

Robuust resultaat dankzij veerkracht en ondernemerschap 

De omzet van de Vlaamse boerderij toont zich robuust en klokt af op 5,8 miljard euro. Hoewel Corona ook de 

land- en tuinbouwsector hard heeft getroffen, heeft de veerkracht en het ondernemerschap van de Vlaamse 

land- en tuinbouwer de continuïteit weten te verzekeren én de globale omzet op peil weten te houden. Dit belet 

niet dat Corona de cijfers op sector- en bedrijfsniveau sterk kleurt. Weersgebonden factoren brengen verder 

diepte in de jaarresultaten. Daarnaast springen nog enkele structurele elementen in het oog. 

 

Corona slaat hard toe maar onze ondernemers tonen zich veerkrachtig 

De Coronapandemie treft de samenleving en de economie breed en diep. De land- en tuinbouwsector vormt 

daarop geen uitzondering, ondanks haar status als essentiële sector en de continuïteit die steeds gegarandeerd 

is geweest. 

Door de quasi wereldwijde tijdelijke sluiting van horeca en de annulering van grote evenementen werden 

frietaardappelen op slag zo goed als waardeloos. Maar ook de verkoop van bier en frisdranken viel terug wat 

zich laat voelen in de prijs en afzet van hop en suiker. Hetzelfde gaat op voor kalfs- en rundvlees, varkens- en 

kippenvlees en verschillende zuivelproducten en glasgroenten. Toenemende verkoop in de retail kon dit verlies 

niet goed maken. Ondanks de intussen versoepelde maatregelen blijft de vraag achterop hinken. 

De sierteeltsector werd hard getroffen door de sluiting van bloemenwinkels en tuincentra in aanloop naar hét 

verkoopseizoen bij uitstek. Hoewel de markt zich snel herstelde na de versoepelingen, kan de verloren verkoop 

van snijbloemen, groene en bloeiende planten en typische Paas bollen en knollen niet meer opgehaald worden. 

De moeilijkere logistiek in het Europees en internationaal handelsverkeer woog bijkomend door in deze 

getroffen sectoren. De moeilijke export richting China laat zich het meest nadrukkelijk voelen in de vlas prijs. 

Toch wist het snelle overheidsoptreden en het ondernemerschap van onze land- en tuinbouwers de hardste 

slagen op te vangen. De continuïteit doorheen de keten is steeds verzekerd geweest, de oogst is steeds 

binnengehaald, alternatieve afzetkanalen zijn in snel tempo extra benut of bijkomend opgezet en bij de 

heropening van markten is snel geschakeld. De sector heeft zich van zijn veerkrachtigste kant getoond! 

Verder speelde het noodgedwongen grotere thuisverbruik in de kaart van witloof en aardbeien die een sterke 

prijsstijging kenden. Maar ook eieren kenden een groter thuisverbruik. In tegenstelling tot gehakt, hamburgers 

en worsten die minder afzet vonden richting horeca en eventsector toonde de markt voor de betere steak van 

bij ons een plus via slagers en retail. 

 

Het weer als bepalende factor 

De portefeuille van de boer ligt buiten, in weer en wind. Dat liet zich ook dit jaar weer voelen. Najaarsregen en 

voorjaarsdroogte speelden respectievelijk wintergranen en vroege zomergranen en gerst parten. De 

voorjaarsdroogte was desastreus voor de opbrengst van vlas, chicorei en hop met te korte vlasvezels en minder 

hopbellen. Ook de vroege open lucht groenten leden onder het zeer droge voorjaar. De traditionele meipiek in 

de zuivelproductie werd afgevlakt. De zomerregen bracht enig soelaas maar zeer ongelijk verspreid. En ook de 

hitte liet zich opnieuw voelen met slechte kolfvulling bij korrelmaïs en zonnebrand bij appelen en peren. De 
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appeloogst draagt zelfs nu nog de gevolgen van de droogteperiode tijdens het vorige seizoen. De productie van 

graszaad trekt daarentegen aan om de door droogte getroffen weides en gazons te kunnen herinzaaien. De 

aardbeien genoten volop van het mooie voorjaar. De prei verliep het als wintergroente dan weer slechter. 

 

Kerende trends? 

Hoewel België de Afrikaanse varkenspest onder everzwijnen onder controle lijkt te hebben, woekert de ziekte 

verder onder de wilde zwijnenpopulatie in Azië en Europa. Het is dé bepalende factor voor de manisch-

depressieve prijsvorming op de varkensmarkt. Door de drastische daling van de Chinese varkensproductie als 

gevolg van de Afrikaanse varkenspest voerde China nooit eerder geziene hoeveelheden in om aan de vraag te 

kunnen voldoen. De internationale varkensprijzen koersten daardoor zeer hoog en trokken ook ons uit het diepe 

dal na de ontdekking van Afrikaanse varkenspest in Belgisch Luxemburg. Corona drukte al nadrukkelijk op de 

sfeer. Maar de grote terugval komt met de overslag van de Afrikaanse varkenspest naar Duitsland. Als grote 

exporteur moeten ze noodgedwongen afzetten op de Europese markt wat de prijzen zwaar onder druk zet. 

De prijzen voor appelen en peren wisten na moeilijke jaren aan te trekken. Niet alle telers konden hiervan 

genieten omdat vroege verkoop zich opdrong door nood aan liquiditeit. Maar de marktevolutie wijst duidelijk op 

een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. In combinatie met de afwezigheid van een overlap van de 

voorraden moet dit resulteren in betere prijsvorming. 

Ook de prijs voor Belgisch kwaliteitsrundvlees kende een plus na vele moeilijke jaren. Hoewel een hoger 

thuisverbruik tijdens de lockdown een deel van de verklaring vormt, mag er toch ook verondersteld worden dat 

de herstructurering in de sector zich eindelijk in de prijs begint te vertalen. 

Die kentering zien we nog niet in de suikerbietensector. Door de afbouw van het Europese suikerbeleid is de 

omzet over een periode van 15 jaar gehalveerd. 

Als essentiële sector richting relance 

Als essentiële sector die de continuïteit wist te verzekeren ontloopt de land- en tuinbouwsector de impact van 

de Coronapandemie niet. Maar de waarde van een sterke, lokaal verankerde agrovoedingssector die inzet op 

overleg en samenwerking werd herontdekt. 

De overheid staat gelukkig nog steeds klaar om de grote macro-economische stabilisatoren massief in te zetten 

in tijden van crisis, dat is ook haar opdracht. Ook een instrument als de brede weersverzekering is cruciaal voor 

de land- en tuinbouwsector. Er zijn daarnaast al heel wat vingeroefeningen gebeurd rond risicobeheer en 

weerbaarheid. We nemen onze verantwoordelijkheid op en zetten een denkoefening op hoe onze boeren en 

tuinders hun zelfredzaamheid kunnen versterken. 

Meerwaardecreatie op het landbouwbedrijf, in samenwerking met andere boeren of in ketenverband kunnen 

de sector minder crisisgevoelig maken. Daarnaast ligt er een grote uitdaging in het ontwikkelen van meer 

regionale waardeketens vooral op vlak van toelevering, grondstoffen en het valoriseren van rest- en 

afvalproducten. Dit noodzaakt ook gecoördineerde inzet om de Brexit goed door te komen en meer algemeen 

de internationale handel terug vlot te trekken. De digitalisering die enige soelaas bracht in de lockdown opent 

niet alleen nieuwe, kortere afzetkanalen maar biedt ook kansen om er de bredere digitalisering in de sector op 

te enten die dienstig is in efficiëntieverbetering (zowel ecologisch als economisch) en meerwaardecreatie. 

Natuurlijk blijft de agenda van voor de Coronacrisis verder relevant. We staan als sector voor de 

klimaatuitdaging waarin we verder onze verantwoordelijkheid moeten opnemen om de klimaatverandering te 

milderen en de gevolgen ervan op te vangen. Ook aan onze eco-efficiëntie moeten we verder werken. 

In dit alles is het cruciaal uitgestelde investeringen terug vlot te trekken en een extra investeringsimpuls te geven 

aan de sector. Coherentie tussen de federale en gewestelijke relance maatregelen is absoluut noodzakelijk. We 

rekenen erop dat de land- en tuinbouwsector als geherwaardeerde essentiële KMO sector hierin zal worden 

meegenomen en dat deze middelen ook effectief tot bij de actieve boer-ondernemer geraken om zijn 

noodzakelijke veerkracht verder te versterken. 
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JAARRESULTATEN VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW 2020 

SAMENVATTING 

Boerenbond evalueert jaarlijks na de zomer het productiejaar en maakt een raming van de jaarresultaten. Voor 

veel teelten zijn immers de opbrengsten en prijsevoluties in mindere of meerdere mate gekend of toch minstens 

in te schatten. Boerenbond raamt de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2020 op 5,76 miljard euro. 

Daarmee komen we 3,8% hoger uit dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar (2015-2019) en beperkt (0,6%) 

hoger dan in 2019. De omzet van de Vlaamse boerderij toont zich dus robuust. De veerkracht en het 

ondernemerschap van de Vlaamse land- en tuinbouwers heeft de continuïteit weten te verzekeren én de globale 

omzet op peil weten te houden.  

 

Figuur 1: Evolutie bruto-omzet en directe kosten in de Vlaamse land- en tuinbouw (2015-2020) 

 

Bron: Boerenbond 

 

Dit belet niet dat de aardappelsector en de sierteeltsector in ernstige mate werden getroffen door de 

coronamaatregelen, die in deze sectoren omzetverliezen voor gevolg hadden. Weliswaar moeten we stellen dat 

de globale gegevens, ook binnen deze hard getroffen sectoren, zeer grote verschillen verbergen tussen de 

individuele bedrijven. Op sommige bedrijven hebben de coronamaatregelen geleid tot een economische en 

sociale ravage, terwijl andere bedrijven op hun beurt de coronamaatregelen dan weer relatief goed doorstaan 

hebben. 

Lichtpuntjes in 2020 waren de betere prijzen in de fruitsector en een herstel van zowel de productie als van de 

prijzen in de eiersector. Ook voor sommige groenten werden beter prijzen gerealiseerd. 

 

In 2020 zijn de directe kosten licht (- 0,5%) teruggelopen tegenover 2019. Deze lichte daling vloeit voornamelijk 

voort uit gedaalde energiekosten en gedaalde kosten voor plantenvoeding. Daarentegen stegen de kosten voor 

plantenbeschermingsmiddelen. 

 

In zijn berekening houdt Boerenbond geen rekening met de ‘interne’ opbrengsten en kosten. Denk aan de teelt 

van silomaïs die voor veevoeding dient, biggen die op een ander bedrijf tot vleesvarken grootgebracht worden 

of groene energie die op de bedrijven geproduceerd en verbruikt wordt. 

 



 

4 / 26 

 

De raming baseert zich ook enkel op de opbrengsten van teelten (dierlijk en plantaardig) en houdt geen 

rekening met omzet en kosten van verbredingsactiviteiten zoals hoevetoerisme, -productie en –verkoop. In het 

najaar van 2020 zal door de FOD economie bij de land- en tuinbouwers een uitgebreide enquête georganiseerd 

worden over verbrede landbouwactiviteiten en verkoop via de korte keten. De resultaten van deze enquête 

zullen uiteindelijk een inzicht moeten verschaffen over het belang ervan. We stellen inderdaad wel vast dat voor 

individuele bedrijven deze activiteiten wel een beduidend verschil kunnen maken in omzet en inkomen. 

 

Land- en tuinbouw bestaat in Vlaanderen uit 8 deelsectoren (akkerbouw, fruit-, groenten- en sierteelt, melkvee, 

vleesvee, varkens- en pluimveehouderij). Gegeven de grote verschillen tussen deze deelsectoren is het relevant 

om, naast de algemene trend van totale bruto-omzet en totale directe kosten voor de ganse Vlaamse land- en 

tuinbouw, de rendabiliteit in de diverse deelsectoren in kaart te brengen aan de hand van rendabiliteits-

barometers.  
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I: RAMING OMZET EN KOSTEN IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW, 2020 

GLOBALE OMZET VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW ROBUUST: +0,6 % (2020/2019) EN +3,8 BOVEN VIJFJARIG 

GEMIDDELDE (2015 T/M 2019) 

De globale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2020, waarbij alle sectoren van de plantaardige en van 

de dierlijke sector in rekening gebracht worden, raamt Boerenbond op 5,76 miljard euro; een beperkte toename 

met 0,6% ten opzichte van 2019. Daarmee ligt het resultaat van 2020 zo’n 3,8% hoger dan het gemiddelde van 

de afgelopen 5 jaar (2015 - 2019). In 2020 wordt 36% van de totale omzet gerealiseerd in de plantaardige 

sectoren tegenover 64% in de dierlijke sectoren. 

 

In de plantaardige sectoren bleef de omzet in 2020 stabiel tegenover 2019. Weliswaar schuilen hierachter grote 

variaties al naargelang van de teelt. Een grote omzetdaling werd opgetekend in de akkerbouwsector (- 18%), 

voornamelijk door een omzetdaling bij aardappelen als gevolg van aanzienlijke prijsdalingen door de 

coronamaatregelen. Ook voor sierteeltproducten daalde de omzet door de coronamaatregelen in het voorjaar. 

Sterkhouders waren de fruitsector, waar behoorlijke prijsstijgingen opgetekend werden en sommige groenten 

zoals bloemkolen en witloof, waarvan de prijzen aanzienlijk stegen.  

In de dierlijke sectoren was er een lichte omzetstijging, die voortvloeit uit het herstel van zowel de productie als 

van de prijzen in de eiersector, die in 2019 te kampen had met de gevolgen van vogelgriep. 

 

Figuur 2: Evolutie totale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw (2015-2020) 

 

 

Bron: Boerenbond  
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Figuur 3: Aandeel van de verschillende deelsectoren in de totale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw, 

raming 2020 

 

 
Bron: Boerenbond 

 

Omzetevoluties in de verschillende sectoren 

OMZET AKKERBOUW DAALT MET 18% - DOOR STERKE PRIJSDALINGEN AARDAPPELEN 

In 2020 bleef het Vlaamse areaal consumptieaardappelen stabiel tegenover 2019. Vlaanderen telt in 2020 

54.230 ha aardappelen. We stellen vast dat in de voornaamste productiegebieden (België, Duitsland, Frankrijk, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk) het aardappelareaal in 2020 licht steeg met 0,5% tegenover 2019. De 

laatste jaren breidde het Vlaamse areaal aardappelen voornamelijk uit ten nadele van het suikerbietenareaal. 

In Vlaanderen scoorde de oogst van vroege aardappelen lichtjes beter dan in 2019 maar aanzienlijk beter dan 

in het zeer droge 2018. Voor de late aardappelen zijn er (op proefpercelen) sterke opbrengstverschillen al 

naargelang van de variëteit (bintje, fontane, innovator) en al naargelang van de landbouwstreek en van het 

perceel. Verder is door de hittegolf van de maand augustus de groei op veel percelen stilgevallen. Boerenbond 

verwacht opbrengsten die lager zullen uitvallen dan het meerjarig gemiddelde, maar wel duidelijk hoger zullen 

liggen ten opzichte van het extreme jaar 2018. Ook ten opzichte van 2019 zullen de opbrengsten wat lager 

uitvallen. In combinatie met het gelijk gebleven areaal zou de totale Vlaamse productie van 

consumptieaardappelen zodoende 7,2% lager uitvallen dan in 2019, toen de productie zo’n 40% hoger scoorde 

tegenover 2018. 

Door de coronacrisis zijn de prijzen op de vrije markt sterk teruggevallen tegenover 2019. We gaan uit van een 

prijsdaling op de vrije markt met naar schatting 66% tegenover 2019. We stellen momenteel vast dat 

onverkochte aardappelen van de oogst 2019 nog steeds op de markt blijven wegen, waardoor de actuele 

aardappelprijzen dramatisch laag zijn. Door de coronacrisis is de vraag naar frietaardappelen aanzienlijk 

gedaald, zowel voor de binnenlandse markt als voor exportbestemmingen. We merken op dat de foodservice 

en horeca activiteiten door de opgelegde coronamaatregelen slechts moeizaam hervatten en dat door het 

wegvallen van evenementen de vraag duidelijk achterop hinkt. Aangezien voor de corona uitbraak het pootgoed 

reeds besteld was en engagementen voor het pachten van aardappelgronden reeds aangegaan waren, hebben 

telers hun uitgeplante arealen niet teruggeschroefd. Het ziet er voorlopig dan ook niet naar uit dat de huidige 

marktsituatie snel zal verbeteren. 
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In Vlaanderen wordt de laatste jaren slechts nog ongeveer 40% van de aardappelen op de vrije markt 

verhandeld. De overige 60% van de productie wordt onder contract verbouwd. De contractprijzen stegen in 

2020 gemiddeld met zo’n 2,5% tegenover 2019. Vrije en contractprijzen gecombineerd resulteert in een te 

verwachten prijsdaling met 25%. 

Globaal wordt een omzet verwacht die 30% lager zal uitvallen tegenover 2019. 

 

In 2020 hebben de Vlaamse akkerbouwers minder graan ingezaaid. Voor tarwe en gerst liep het gezamenlijk 

areaal met 6% terug. Verklaring is de regenval in het najaar van 2019, waardoor de inzaai van wintergranen 

terugviel omwille van slechte zaaiomstandigheden. 

De oogst 2020 kon in goede omstandigheden verlopen. Voor tarwe en gerst werden wel grote variaties in de 

opbrengsten vastgesteld en dit al naargelang van de grondsoort en van de inzaaitijdstippen (betere opbrengsten 

bij vroegere inzaai). De voorjaarsdroogte had vooral gevolgen voor de opbrengst van gerst en zomergranen. Er 

viel nauwelijks regen van half maart tot begin juni 2020, waardoor deze vroege granen sterk geleden hebben. 

Door de droge weersomstandigheden lagen de globale graanrendementen gemiddeld 12% lager ten opzichte 

van 2019. Door de combinatie van een gedaald areaal en lagere rendementen zal de globale Vlaamse 

graanproductie zo’n 17% lager uitvallen tegenover 2019. Het jaar 2020 is als dusdanig geen topjaar voor de 

graanoogst, maar de kwaliteit van de geoogste granen is goed. Verder ziet het ernaar uit dat ook de 

rendementen van korrelmaïs lager zullen liggen dan in 2019. De regen die volgde op de hittegolf heeft op veel 

percelen een positief effect gehad, al heeft op de percelen die iets later bloeiden de hitte schade veroorzaakt 

met als gevolg een slechte kolfvulling.  

In de Europese Unie zal de graanproductie naar schatting 5% lager liggen dan in 2019 (ramingen 

Copa/Cogeca). De grootste productiedaling deed zich voor bij tarwe. Wereldwijd zou de graanoogst in 2020 

licht stijgen (+ 2,2%) tegenover 2019. Daardoor zal de graanproductie in 2020 op het niveau van het 

wereldverbruik uitkomen, waardoor de wereldstocks stabiel zullen blijven of zelfs een beperkte toename zullen 

optekenen.  

De voorbije weken vertoonden de internationale graanprijzen een zeer volatiel beeld, met gemiddelde prijzen 

die bijna 10% hoger lagen dan op hetzelfde tijdstip van vorig jaar. Deze prijsstijging wordt vooral verklaard door 

grote aankopen door sommige graan importerende landen (hamstergedrag). Boerenbond verwacht dat 

uitgaande van de internationale oogstgegevens en op basis van de actuele vraag, de graanprijzen in de 

campagne 2020/21 slechts beperkt (3%) hoger zullen liggen dan in 2019.  

De combinatie van een lagere Vlaamse graanoogst met een licht gunstigere prijsvorming zal een omzetdaling 

voor graan met zo’n 13% voor gevolg hebben ten opzichte van 2019. 

 

De oppervlakte suikerbieten steeg in Vlaanderen lichtjes (+ 1,1%) ten opzichte van 2019.  

Op basis van de resultaten van de recente staalnames gaan we uit van een gemiddelde opbrengst van 85,6 ton 

bieten/ha à 19,4% suiker. Dit komt neer op een suikerproductie van 16,6 ton/ha tegenover 15,1 ton/ha in 2019.  

Op het vlak van prijsvorming mogen we weinig goeds verwachten. Verklaring is de zeer bedroevende 

internationale suikerprijs die vertaald wordt naar de bietenprijs, gezien door de wijziging van het Europees 

suikerbeleid de garantieprijs weggevallen is. Ook heeft de coronacrisis een duidelijke neerwaartse impact op 

de suikerprijs.  

Verwacht wordt dat de omzet van suikerbieten, die louter gedreven wordt door grotere suikeropbrengsten, in 

2020 zo’n 10% hoger zal liggen tegenover 2019. De voorbije jaren worden gekenmerkt door een voortdurende 

terugloop van de omzet van deze sector als gevolg van gedaalde prijzen en ingezaaide arealen. Europa heeft 

deze sector in belangrijke mate gedereguleerd. De steunmaatregelen zijn volledig weggevallen en er bestaan 

vandaag geen instrumenten meer om grote schokken in de markt op te vangen. Dit leidde de voorbije jaren tot 

een sterke inkrimping van de sector. Over een periode van 15 jaar beschouwd, halveerde de omzet. 

 

De oppervlakte cichorei steeg in 2020 met 6,3% ten opzichte van 2019. De opbrengsten zouden naar schatting 

zo’n 20% lager uitvallen tegenover 2019. Oorzaak hiervan is de voorjaarsdroogte. Deze teelt wordt integraal 

onder contract verbouwd. De contractprijs bleef onveranderd. Globaal zal de omzet van deze teelt 16% lager 

uitvallen tegenover 2019. 
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Aardappelen, granen en suikerbieten zijn de belangrijkste akkerbouwteelten in Vlaanderen. Daarnaast kende 

vlas een bijzonder zwak jaar 2020. Weliswaar steeg het Vlaamse vlasareaal aanzienlijk (+ 22,5%) als gevolg 

van de betere prijzen in 2019.  

Maar de droogte van begin maart tot half juni deed de oogstrendementen kelderen. De regen van juni 2020 

kwam te laat. Daardoor werd bijzonder weinig lange vezel geoogst. Boerenbond schat dat de totale productie 

van vezelvlas zelfs 30% lager zal uitvallen tegenover 2019. In 2020 bedroegen de gemiddelde opbrengsten aan 

strovlas slechts 4 ton per hectare tegenover 7 ton per ha in 2019.  

Door de coronacrisis is de export van vlas richting China aanzienlijk teruggelopen. De gevolgen voor de prijzen 

zijn substantieel. Er wordt voor 2020 rekening gehouden met een prijsdaling met ruim 40% ten opzichte van 

2019. Door de gedaalde zwingelactiviteit als gevolg van een terugloop van de vraag nemen ook de vlasstocks 

opnieuw toe. 

Globaal zal de omzet bijna 60% lager liggen tegenover 2019. 

 

Koolzaad liet in 2020 betere opbrengsten (gemiddeld 4,2 ton/ha tegenover 3,5 ton/ha in 2019) optekenen, 

waardoor de gerealiseerde oogst ruim 14% hoger ligt tegenover 2019. Het verbeterde oogstrendement vloeit 

uitsluitend voort uit een normalisering van de opbrengsten na het slechte oogstjaar 2019, toen het gewas leed 

onder de zeer droge uitzaaiperiode met een slechte opkomst van de teelt voor gevolg. Deze evolutie kon ook 

vastgesteld worden in de voornaamste koolzaad producerende lidstaten van de EU. Op basis van de actuele 

prijsontwikkelingen wordt verwacht dat de prijzen op hetzelfde niveau zullen liggen als in 2019. 

 

De productie van hop zal in 2020 naar schatting zo’n 15% lager liggen tegenover 2019. De teelt heeft duidelijk 

nadelige gevolgen ondervonden van de voorjaarsdroogte. Door de droogte zijn er gevoelig minder hopbellen 

aanwezig. Door de coronamaatregelen is ook de vraag naar bier aanzienlijk gedaald. Dit geldt niet enkel voor 

de binnenlandse vraag, maar ook voor de exportvraag. Vooral de export van hop naar het Verenigd Koninkrijk 

is aanzienlijk gedaald. Door de teruggelopen afzet stijgen de hopvoorraden. 

 

Verder merken we op dat allerlei andere teelten (zoals onder meer gecertificeerd graszaad en gecertificeerd 

vlaszaad) belangrijker geworden zijn door een areaaluitbreiding in 2020 (respectievelijk + 12,3% en + 25,2%). 

Vooral de productie van graszaad breidt uit door de verplichte vergroeningsmaatregelen in het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en door de noodzaak tot herinzaai van weiden en gazons als gevolg van 

de droogte in de voorbije jaren. 

OMZET GROENTEN STIJGT LICHT – DOOR PRIJSSTIJGINGEN VERSE GROENTEN 

De gegevens over volumes en prijzen van de eerste 7 maanden van 2020 voor groenten die via de veilingen 

verhandeld werden, wijzen op een ongewijzigde omzet ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2019.  

 

De globale productie van de glasgroenten steeg in de eerste 7 maanden van 2020 met 13,2% ten opzichte 

van 2019. Deze stijging is vooral een gevolg van productiestijgingen voor trosmaten, paprika en komkommers. 

Voor losse tomaten bleef de productie nagenoeg gelijk.  

De prijzen van de glasgroenten daalden daarentegen met gemiddeld 13%. Verklaring hiervoor was het groot 

aanbod in combinatie met een teruggelopen vraag door het sluiten van horeca en foodservice. Enkel kropsla 

en aubergines kenden betere prijzen, maar anderzijds daalden de prijzen van tomaten met 15% (trostomaten) 

à 20% (losse tomaten). Een gestegen aanbod in de voornaamste tomaten producerende landen vormt de 

belangrijkste verklaring voor de prijsdalingen. Daarenboven verliep de export moeilijker omwille van de 

coronamaatregelen.  

De globale omzet van glasgroenten daalde met 1,6% tegenover 2019. 

 

De totale productie van openluchtgroenten die via de veilingen verhandeld wordt (= versmarkt) lag in de eerste 

7 maanden van 2020 bijna 5% lager tegenover dezelfde periode van 2019. Deze evolutie wordt nagenoeg 

uitsluitend verklaard door de productie van bloemkolen, die terugliep met 14%.  

Daartegenover stegen de bloemkoolprijzen gevoelig (+ 32%). Maar de meest opvallende prijsstijging deed zich 

voor bij witloof, waarvan de prijzen gemiddeld met 60% stegen, terwijl de productie daalde met 7,4%. Deze 

prijsstijging is voornamelijk een gevolg van de lockdown, die leidde tot een sterke stijging van de vraag door 
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een toename van het thuisverbruik van witloof. Opmerkelijk was de sterke daling van de gerealiseerde prijzen 

voor prei (- 35%) in de betreffende periode, terwijl de productie van prei met zo’n 3% terugliep. Verklaring is dat 

prei een typische wintergroente is en dat de vraag het liet afweten. De prijzen van de openluchtgroenten stegen 

globaal met 7,4%.  

De globale omzet van openluchtgroenten bestemd voor de versmarkt kende een stijging met bijna 3% tegenover 

2019.  

 

Het globale Vlaamse areaal industriegroenten steeg in 2020 met 3,5% ten opzichte van 2019. De voornaamste 

areaaluitbreidingen werden vastgesteld bij bloemkool (+ 18,5%) en spruiten (+ 17,2%), terwijl het areaal 

spinazie (- 12,6%) en het areaal erwten (- 4,2%) terugliep. De toegenomen oppervlakten bloemkool en spruiten 

zijn een gevolg van verschuivingen van areaal van Frankrijk naar België door een toegenomen gecontracteerde 

oppervlakte in België. Het areaal bonen steeg met 4%, terwijl de oppervlakte prei gelijk bleef.  

De opbrengsten zijn sterk wisselend al naargelang van de teelt. Voor erwten en bonen vond de uitzaai plaats 

in wisselende omstandigheden. Sommige percelen werden in goede omstandigheden ingezaaid, maar kregen 

echter tijdens de groei nauwelijks neerslag. De opbrengsten voor erwten en bonen zullen naar schatting 

respectievelijk 12% en 10% lager uitvallen tegenover 2019. Ook voorjaarspinazie en bloemkolen 1ste vrucht 

hadden te lijden onder de voorjaarsdroogte. De opbrengsten van deze teelten liggen naar schatting 5 à 6% 

lager dan in 2019. Voor de latere teelten zullen de opbrengsten sterk wisselend zijn al naargelang van de regio. 

Op sommige plaatsen viel de nodige neerslag, terwijl op andere plaatsen de droogte bleef aanhouden. 

Voor nagenoeg alle producten bleven de contractprijzen gelijk. Enkel voor spruiten en bloemkolen 1ste vrucht 

stegen de prijzen telkens met 3%. Voor bloemkolen 2de vrucht (2/3de van het areaal) bleven de prijzen weliswaar 

onveranderd. De contractprijzen liggen zodoende gemiddeld op hetzelfde niveau als in 2019. Een verdere 

stijging van de contractprijzen is absoluut noodzakelijk omwille van de toenemende kosten door extremer 

wordende weersomstandigheden (zoals droogte) waardoor beregening moet ingezet worden en omwille van de 

verder oplopende kosten voor zaaizaad, plantmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien is het 

vinden van en werken met goed personeel een grote uitdaging. 

Globaal zal de omzet van industriegroenten in 2020 naar schatting 3% stijgen ten opzichte van 2019.  

 

OMZET FRUITSECTOR STIJGT MET 34% - DOOR PRIJSSTIJGINGEN VOOR APPELEN, PEREN EN AARDBEIEN 

De globale omzet voor fruit steeg met 34% tegenover 2019, weliswaar uitsluitend gedreven door de gunstige 

prijsevoluties.  

 

In de eerste 7 maanden van 2020 waarin de oogst van 2019 verkocht werd, lag de gecommercialiseerde 

hoeveelheid peren 16% lager tegenover 2019. In die periode was er wel een bijna verdubbeling van de prijzen 

van de peren. Na het crisisjaar 2019 waarin de prijzen kelderden, waren betere prijzen zeer welkom. We moeten 

wel stellen dat diezelfde crisis voor liquiditeitsproblemen zorgde waardoor veel telers genoodzaakt waren om 

vroeg op het seizoen te verkopen en niet konden genieten van de hogere prijzen.  

 

In de eerste 7 maanden van 2020 bleef de hoeveelheid via de veilingen gecommercialiseerde appelen 

nagenoeg onveranderd tegenover 2019. Daarentegen stegen de prijzen van de appelen met 36%. Ook de 

appelprijzen herstelden zich dus na het moeilijke seizoen 2019, toen er sprake was van een overvloedige 

aanvoer met name vanuit Polen.  

 

Daardoor schieten zowel de prijzen van appelen als deze van peren uit boven het gemiddelde van de afgelopen 

5 jaar.  

 

Op basis van verwachtingen van het Verbond van Belgische tuinbouwveilingen (VBT) wordt de Belgische 

perenoogst 2020 geraamd op 362.000 ton. Dit is 9% meer dan vorig seizoen. Het areaal peren stijgt verder naar 

10.658 ha (+ 293 ha). Gecombineerd met een hogere productie per ha zorgt dit voor een verwachte stijging van 

de oogst van peren met 9%. 
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De appelproductie wordt geschat op 167.000 ton. Dit is 31% minder dan de appeloogst van 2019. De lagere 

opbrengsten voor appelen in België zijn vooral toe te schrijven aan de daling van het appelareaal met 313 ha 

(5.475 ha) en de gevolgen van de zware oogst en de droogteperiode tijdens het vorige seizoen.  

Deze raming vond plaats in de maand juli en de schade die veroorzaakt werd door zonnebrand in augustus zit 

hier niet in vervat. Momenteel is het nog onduidelijk hoe groot de opgelopen schade is.  

Het totale hardfruitareaal in Vlaanderen is min of meer stabiel, maar de verschuiving van appel naar peer zet 

zich verder door.  

 

De eerste oogstramingen voor het seizoen 2020-2021 geven aan dat we in Europa voor zowel appelen als 

peren afstevenen op een normale oogst. Op Europees vlak wordt een eerder normale appeloogst van 

10,71 miljoen ton en een normale perenoogst van 2,19 miljoen ton verwacht.  

Het Europese areaal peren is echter op vijf jaar tijd gedaald van 123.000 hectare in 2013 naar 114.000 hectare 

in 2018. In België is er een omgekeerde tendens waardoor België ondertussen de vierde grootste 

perenproducent van de EU geworden is, na Italië, Spanje en Portugal. 

Het areaal appelen in 2020 in de EU bedraagt 531.000 hectare wat een stijging betekent van 11.600 hectare 

ten opzichte van 2019. Opmerkelijk is dat 10.000 ha daarvan in Polen werd aangeplant. In de appelteelt is 

België een veel kleinere speler en komen we slechts op de 15de plaats met Polen als de meest bepalende speler 

met 33% van het Europese areaal. 

  

Het ziet er naar uit dat er in het huidig seizoen een beter evenwicht tussen vraag en aanbod zal zijn. Bovendien 

is de kwaliteit van het fruit dit jaar uitstekend. Gecombineerd met de afwezigheid van een overlap van de stocks, 

zal dit zich hopelijk manifesteren in een betere prijsvorming voor de producent, wat noodzakelijk is voor de 

verdere leefbaarheid van onze bedrijven. De sector blijft verder zoeken naar afzetopportuniteiten op nieuwe 

markten en verdere modernisering (nieuwe variëteiten, oogstprotectie, diversificatie…) van de fruitbedrijven. 

Van cruciaal belang is echter ook de steun en engagement van de Belgische grootdistributie en de consument 

in hun bewuste keuze voor appelen en peren van Belgische bodem. 

 

De productie van aardbeien daalde in 2020 met zo’n 8% tegenover 2019. Globaal stegen de aardbeienprijzen 

in de eerste 7 maanden van 2020 met 40% ten opzichte van dezelfde periode van 2019. De lockdown en het 

mooie weer zorgden voor een groter thuisverbruik van aardbeien.  

 

We noteren verder een groeiend aantal bedrijven met kleinfruit. Er is een toenemende diversificatie in de 

producties (bijvoorbeeld kersen, diverse soorten bessen zoals blauwe en rode bessen, stekelbessen, 

braambessen, kiwibessen en frambozen) waarmee ingespeeld wordt op nieuwe consumptietrends. In 2020 

steeg het areaal kleinfruit met 6% naar 2.027 ha tegenover 1.912 ha in 2019. Zo is de laatste 3 jaar de aanvoer 

van kersen verdrievoudigd, onder meer dank zij het inzetten op innovatie. 
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OMZET SIERTEELTSECTOR DAALT MET 7,3% - DOOR CORONA 

De sierteeltsector werd bijzonder hard getroffen door de coronamaatregelen. De sluiting van bloemenwinkels 

en tuincentra, maar ook het verbod op thuisverkoop van bloemen en planten heeft een zware impact gehad. 

Tegelijk werden tal van bestellingen vanuit Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en andere landen geannuleerd. 

Voor de meeste sierteeltproducten wordt 20% (boomkwekerij volle grond) tot 85% (perk- en balkonplanten) van 

de omzet gerealiseerd in de getroffen periode van 15/03 tot 10/05/2020 (Moederdag). Afhankelijk van het 

product daalde de omzet in deze periode met 60% (zaden en plantgoed) tot zelfs 90% (perk- en balkonplanten) 

als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen.  

Weliswaar heeft de marktsituatie zich tijdens en na de versoepeling van de coronamaatregelen toch behoorlijk 

hersteld. Van sommige teelten werd minder geproduceerd, waardoor er na de eerste acute crisis zelfs tekorten 

waren van bepaalde sierteeltproducten vanaf einde mei 2020. Berekeningen geven aan dat in de periode na 10 

mei de omzet steeg met zo’n 15%. 

 

Tijdens de Coronacrisis waren het bijzonder moeilijke tijden voor snijbloementelers, die via de veiling veel 

afzet hebben naar bloemenwinkels en openbare markten. Net deze twee verkoopkanalen zijn het langst 

gesloten geweest. Zo bijvoorbeeld was de verkoop van tulpen, die traditioneel een piek kent rond Pasen, 

dramatisch. Andere snijbloemen zoals anjers en rozen kenden een redelijk herstel na de eerste versoepeling 

van de coronamaatregelen. De productie van deze snijbloemen neemt ook toe naarmate de dagen verlengen, 

waardoor grotere omzetcijfers gerealiseerd werden op een moment dat de eerste versoepelingen van de 

coronamaatregelen toegestaan werden. Vandaag stellen we vast dat de invoer van snijbloemen uit 3de landen 

stroef verloopt, wat een gunstig effect heeft op de gerealiseerde prijzen. Gerbera’s die meer exportafhankelijk 

zijn, kennen een eerder moeilijke prijsvorming. Hoewel na het opheffen van de coronamaatregelen de omzet 

steeg met zo’n 6%, wordt over gans 2020 een lagere omzet ten opzichte van 2019 verwacht.  

 

Voor groene planten liep het voorjaar helemaal mis omwille van de coronamaatregelen, ondanks de hype naar 

meer groene planten bij particulieren in de woonkamer, keuken, kantoor en badkamers. De sector heeft heel 

wat uitbreidingsinvesteringen gedaan, maar omwille van corona was de groei allesbehalve zichtbaar en dit 

ondanks de uitbreiding van de arealen. Na de coronamaatregelen steeg de omzet, maar op jaarbasis krijgt de 

omzet een klap, daar waar we eigenlijk een groei verwacht hadden. 

 

Bloeiende planten hebben een moeilijk voorjaar achter de rug. De vraag naar azalea’s, orchideeën en 

bromelia’s daalde en corona verergerde de situatie. De productie liep eveneens terug, waardoor op jaarbasis 

de prijsvorming stabiel tot zelfs licht stijgend is. De omzet is eveneens gevoelig gedaald tegenover 2019. 

 

De typische bollen en knollen die tegen Pasen gecommercialiseerd worden, werden grotendeels vernietigd 

als gevolg van de coronamaatregelen. Nadien kenden de bollen en knollen een gunstige prijsevolutie. De prijs 

is licht gestegen. Globaal wordt voor 2020 een lichte omzetdaling verwacht. 

 

Boomkwekerijproducten zitten in de lift, zowel voor teelten in pot als in volle grond, maar ook in deze sector 

sloeg corona hard toe. Zowel vanuit openbare besturen als vanuit de particuliere sector is er nu opnieuw meer 

vraag. Voor enkele producten kan het aanbod de vraag niet volgen. Toch is er ook schade door de droogte en 

de hitte, waardoor de productie nauwelijks gestegen is. Uitval door klimatologische omstandigheden zorgt 

ervoor dat de groei minder zichtbaar is. Er moet wel opgemerkt worden dat de sector gevoelig is aan de 

economische conjunctuur. Een terugval in de economie leidt al snel tot overheidsbesparingen op het vlak van 

groenvoorziening. Dit geldt eveneens voor de bestedingen door particulieren. Tijdens corona viel de omzet 

terug, maar in de tweede jaarhelft is de omzet aanzienlijk gestegen. Globaal stijgt de omzet met 5,6% in 2020. 

 

In de globale sierteeltsector wordt 60% van de omzet gerealiseerd door de boomkwekerijsector en 40% door 

de sierplantensector. 
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Figuur 4: Evolutie omzet in de plantaardige sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw (2015-2020)  

 

Bron: Boerenbond  

OMZET DIERLIJKE SECTOR STIJGT LICHT ( +0,9%) - GEDREVEN DOOR EIERPRIJZEN 

In de varkenssector steeg de geproduceerde hoeveelheid varkensvlees in de eerste 7 maanden van 2020 met 

1,8% in vergelijking met dezelfde periode van 2019, vooral door gestegen slachtgewichten.  

De prijzen noteerden in de eerste 7 maanden van 2020 zo’n 7,8% hoger. Er moet opgemerkt worden dat de 

varkensprijzen omwille van de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in Wallonië, in het 1ste 

kwartaal van 2019 zeer laag waren. Verder wordt de prijsstijging vooral verklaard door aanzienlijk hogere prijzen 

die gerealiseerd werden tot halverwege april 2020. Bepalende elementen hierbij zijn het gedaalde aanbod in de 

Europese Unie, maar voornamelijk de sterk gestegen export vanuit de Europese Unie naar China. Door de 

drastische daling van de Chinese varkensvleesproductie als gevolg van de Afrikaanse varkenspest voerde 

China nooit eerder geziene hoeveelheden in om aan de inlandse vraag te kunnen voldoen. Maar het coronavirus 

heeft duidelijk roet in het eten gegooid. De Europese varkensvleesexport naar China stokte omwille van 

logistieke problemen en de in China opgelegde coronamaatregelen veroorzaakten tegelijk een aanzienlijke 

vraaguitval. Bovendien is China naderhand overgegaan tot een invoerverbod van varkensvlees, dat afkomstig 

was van Europese slachterijen die te kampen hadden met coronabesmettingen. Maar ook binnen de EU 

slabakte de vraag door de sluiting van horeca, foodservice, scholen en bedrijfskantines. Sinds april 2020 zijn 

de varkensprijzen aanzienlijk gedaald en momenteel situeren ze zich op een niveau dat 26%lager ligt dan op 

hetzelfde tijdstip van 2019. Ingeschat wordt dat de prijzen in de eerste 3 kwartalen van 2020 slechts 2% hoger 

zullen liggen dan in dezelfde periode van 2019.  

Benadrukt moet worden dat Belgische export van Belgisch varkensvlees naar China nog steeds niet mogelijk 

is, omwille van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg in september 2018. Daardoor 

hebben ook verschillende niet EU landen de invoer van Belgisch varkensvlees stopgezet. Daardoor is er ook 

nog steeds een prijskloof tussen de Belgische noteringen en deze in de ons omringende landen. Het ziet er 

evenwel naar uit dat ons land op korte termijn ‘officieel’ vrij zal verklaard worden van Afrikaanse varkenspest, 

waardoor we mogen aannemen dat de intracommunautaire handel zal versoepelen en dat de export naar derde 

landen binnen afzienbare termijn opnieuw kan hervat worden. 
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De geproduceerde hoeveelheden melk stegen in de eerste 7 maanden van 2020 met 4,5%. De normale 

seizoenpiek van mei is redelijk afgevlakt. De piek is eerder een plateau geworden. De droge 

weersomstandigheden en beperkte grasgroei dit voorjaar hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Er moet 

wel opgemerkt worden dat door de droogte de beschikbaarheid van ruwvoeder terugloopt, waardoor verwacht 

wordt dat in het najaar meer krachtvoeder zal moeten aangekocht worden, wat aanleiding zal geven tot stijgende 

kosten. 

Wereldwijd kende de melkproductie in de periode jan tot en met juni 2020 een licht stijgende trend. In de 

Europese Unie is de melkproductie in de eerste helft van 2020 gestegen met 1,9% ten opzichte van dezelfde 

periode van 2019. Vanaf april 2020 zijn de stijgingen minder uitgesproken door de droogte. Ook in de VS en 

Nieuw-Zeeland blijft de groei in melkproductie met elk 1,8% beperkt. Australië noteert dan weer een zeer lichte 

terugval van de productie (- 0,6%). 

Melk kende in de eerste 7 maanden van 2020 een prijsdaling met 4,4% tegenover dezelfde periode van 2019. 

Voor de eerste 3 kwartalen van 2020 gaan we uit van een prijsdaling met 5,1% ten opzichte van dezelfde 

periode van 2019. De verschillen inzake uitbetaalde melkprijzen tussen de melkerijen zijn echter zeer groot, 

afhankelijk van hun productgamma en afzetkanalen. De coronamaatregelen waren genadeloos voor horeca en 

foodservice. De terugval van de verkopen in deze kanalen bedroeg meer dan 80%. Voor de sector kon de 

toenemende verkoop in de retail het verlies in horeca en foodservice niet goedmaken. Tevens liep de export 

van zuivelproducten terug. Het eindsaldo was een duidelijk verlies van afzetmogelijkheden. Omwille van de 

Coronacrisis daalden in het eerste kwartaal van 2020 (vooral in de maanden maart en april) de prijzen voor de 

meeste zuivelproducten zeer sterk (met meer dan 20%). Voor kaas was de daling iets minder uitgesproken 

(ongeveer 15%). Vanaf midden mei 2020 kenden de meeste zuivelprijzen een gedeeltelijk herstel, onder meer 

door de afbouw van de coronamaatregelen.  

Dit resulteert in een lichte omzetdaling tegenover dezelfde periode in 2019. 

 

De globale productie van rund- en kalfsvlees daalde in de eerste 6 maanden van 2020 met 4,1% in vergelijking 

met dezelfde periode van 2019. De productiedaling vloeit voort uit een daling van het aantal geslachte 

vleeskalveren (- 13,7%), maar ook voor vnl. reforme koeien en stieren was er een productiedaling van 

respectievelijk 2,3% en 2,5%. Door de coronamaatregelen viel de afzet naar de horeca en de export nagenoeg 

stil. Vooral kalfsvlees en vlees van reforme koeien was voor deze markten bestemd.  

In de rund- en kalfsvleessector daalden de prijzen in de eerste 7 maanden van 2020 met 2,3% tegenover 

dezelfde periode van 2019. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de prijzen van dikbilstieren 

en dikbilkoeien en de prijzen van ander vee. Voor dikbil en daarmee gelijk gestelde dieren stegen de prijzen in 

de eerste 7 maanden van dit jaar met zo’n 3% tegenover dezelfde periode van 2019. Opmerkelijk is wel dat de 

prijzen voor dikbilstieren sedert maart 2020 met ruim 10% stegen. Ook de prijzen van de dikbilkoeien stegen 

sedert maart 2020 in beperkte mate.  

De prijsstijgingen voor dikbildieren kunnen hoofdzakelijk toegeschreven worden aan het gewijzigd 

consumptiepatroon door de corona maatregelen. Meer thuisverbruik van rundvlees van dikbildieren via slagers 

en retail heeft geleid tot een stijgende vraag naar vlees van dikbildieren. Daarentegen noteerde vee van het 

type reforme melkkoeien in de eerste 7 maanden van 2020 prijsdalingen van gemiddeld zo’n 5,5% tegenover 

dezelfde periode van 2019. Sluiting van horeca en foodservice waar in belangrijke mate gehakt, worsten en 

hamburgers geconsumeerd worden verklaart deze evolutie. De omzet van de rundvleessector daalde met 6,2%.  

 

De productie van braadkippen steeg in de eerste 7 maanden van 2020 (+ 4% in vergelijking met dezelfde 

periode in 2019). De prijzen van de braadkippen kenden in de eerste 7 maanden van 2020 jaar een daling met 

4,7%. Naast de coronamaatregelen met sluiting van horeca en foodservice, drukte het aanhoudend ruim aanbod 

van kippenfilets vanuit Polen op onze markt. We stellen algemeen een gevoelige productietoename vast in een 

aantal Oost-Europese landen, waardoor extra druk is gekomen op de Europese braadkippenmarkt. Dat zorgde 

ervoor dat er de laatste maanden geen ruimte was voor een prijsverbetering. De rendabiliteit van de bedrijven 

staat duidelijk onder druk. Dit veroorzaakt bij de pluimveehouders twijfel voor de toekomstige opzetplanning. 

Globaal daalde de omzet van braadkippen met 1% ten opzichte van 2019. 
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De leghennensector werd in de loop van 2019 getroffen door de laag pathogene aviaire influenza (vogelgriep). 

Deze situatie leidde tot een aanzienlijke sterfte op de bedrijven. Verschillende leghennenbedrijven hebben hun 

kippen noodgedwongen moeten opruimen en hebben lange tijd leeggestaan vooraleer ze terug konden 

opstarten. In 2020 herstelde de productie zich opnieuw. 

De prijzen stegen in de eerste 7 maanden van 2020 met 8,6% ten opzichte van dezelfde periode van 2019. De 

verklaring is de toegenomen vraag door de lockdown en de coronamaatregelen, waardoor het thuisverbruik van 

tafeleieren aanzienlijk toenam. Globaal steeg de omzet in de leghennensector met 17% tegenover 2019.  

 

Figuur 5: Evolutie omzet dierlijke sectoren in de Vlaamse landbouw (2015-2020)  

 

Bron: Boerenbond 
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DIRECTE KOSTEN (INCL. BETAALDE LONEN) LICHT GEDAALD (- 0,5%) – DOOR DALING ENERGIEPRIJZEN 

Figuur 6: Evolutie van de voornaamste directe kosten in de Vlaamse land- en tuinbouw (2015-2020) 

 

Bron: Boerenbond 

 

Aangekochte veevoeders maken in 2020 50% uit van de totale uitgaven (incl. betaalde lonen) van de Vlaamse 

land- en tuinbouw. De veevoederprijzen daalden in de eerste 7 maanden van 2020 lichtjes (- 0,9%) tegenover 

dezelfde periode van 2019. De aangekochte hoeveelheden (kg) veevoeders stegen in de eerste 7 maanden 

van 2020 met 1,7% tegenover dezelfde periode van 2019. Dit komt door stabilisatie van de aangekochte 

hoeveelheden varkensvoeder (goed voor 50% van het aangekochte volume veevoeder), een lichte (+ 1,1%) 

toename van de aangekochte hoeveelheden rundveevoeder (30% van het aangekocht volume veevoeder) en 

een stijging (+ 6%) van de aangekochte hoeveelheden pluimveevoeder (goed voor 20% van het aangekochte 

volume veevoeder) voornamelijk omwille van het herstel van de leghennenstapel na de laag pathogene 

vogelgriep van 2019. 

 

Zaai- en pootgoed vertegenwoordigen 8% van de totale directe kosten in 2020. De aangekochte hoeveelheden 

kenden een beperkte stijging onder meer door een toename van de oppervlakte industriegroenten, de 

oppervlakte maïs en in beperkte mate door de vanggewassenregeling in het kader van de Vlaamse 

mestwetgeving. Globaal stegen de hoeveelheden met 2% en de betaalde prijzen met 2%. 

 

De kost van aangekochte meststoffen maakt 2,6% uit van de totale directe kosten. In 2020 daalden de 

aangekochte hoeveelheden omwille van het droge voorjaar en de strengere mestwetgeving. De prijzen daalden 

gemiddeld met 5,3% tegenover 2019 voornamelijk als gevolg van prijsdalingen voor ammoniumnitraat en 

vloeibare stikstof. 
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De betaalde lonen aan de werknemers in de land- en tuinbouw vertegenwoordigen 10% van de directe kosten. 

Voor 2020 raamt Boerenbond dat de personeelskosten zullen stijgen met ongeveer 1% (geraamde inflatie). Het 

betreft een raming aangezien de voornaamste tewerkstelling nu plaatsvindt, in het 3de kwartaal van het jaar.  

Het gewicht van de betaalde loonkost verschilt weliswaar enorm tussen de deelsectoren. Zo doet vooral de 

tuinbouw beroep op externe betaalde arbeid waar, in functie van de teelt, de loonkost tot 30% van de totale 

kosten kan innemen. Betaalde arbeid komt minder voor in de veehouderij. Daar wegen vooral de 

veevoederkosten door.  

 

De energieprijzen, goed voor 8% van de totale directe kosten, kenden in de eerste 8 maanden van 2020 een 

dalend verloop in vergelijking met dezelfde periode van 2019. De prijzen van diesel en stookolie daalden met 

26%, terwijl de elektriciteitsprijzen terugliepen met 8%. Belangrijk daarbij is dat land- en tuinbouwers verder 

blijven inzetten op eigen (groene) energiewinning via wkk’s, zonnepanelen, (pocket)vergisters…  

 

De gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen steeg in 2020 licht (+ 1%) ten opzichte van 2019. In 

2020 stegen de prijzen van gewasbeschermingsmiddelen globaal met 2%. Gewasbeschermingsmiddelen 

maken 4% uit van de totale directe kosten. We stellen vast dat er voortdurend minder 

gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn en dat tezelfdertijd de alternatieven aanzienlijk duurder zijn.  

 

In 2020 werden ook opnieuw kosten veroorzaakt omwille van de noodzaak van beregening van een aantal 

gewassen. Gezien de grote individuele bedrijfsverschillen valt het echter vandaag moeilijk te becijferen welke 

kost de beregening voor de gehele sector voor gevolg had. Bovendien gaat het om investeringen in 

beregeningsinstallaties, die afgeschreven worden en die bijgevolg behoren tot de vaste kosten op het bedrijf. 

 

De totale directe kosten daalden in 2020 lichtjes (- 0,5%) tegenover 2019.  

 

Figuur 7: Aandeel van de verschillende kosten in de totale directe kosten van de Vlaamse land- en tuinbouw 

in % (2020, raming) 

 
Bron: Boerenbond 
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II: RENTABILITEITSBAROMETERS PER SECTOR IN 2020 

Sinds 2016 werkt Boerenbond per kwartaal voor verschillende sectoren een rentabiliteitsbarometer uit. Bij deze 

berekening wordt de impact van de belangrijkste opbrengsten en kosten gesimuleerd in een standaardtype 

bedrijf. De barometers geven per kwartaal inzicht in de rentabiliteit op dat ogenblik en dit voor de verschillende 

sectoren. Het helpt onze leden landbouwers om sneller en doordachter hun eigen bedrijfsvoering bij te sturen. 

De rendementsbarometers zijn gebaseerd op technische kengetallen uit de bedrijfseconomische 

boekhoudingen van Boerenbond, aangevuld met actuele verkoopprijzen voor de producten. De cijfers zijn 

gemiddelden. Voor groenten werden de berekeningen gemaakt op basis van omzetgegevens van het Verbond 

van de Belgische tuinbouwveilingen (VBT). 

Akkerbouwbarometer is verslechterd in oogstjaar 2019 

Voor de akkerbouwsector wordt uitgegaan van een gemiddeld Vlaams akkerbouwbedrijf waarbij het Vlaams 

areaal akkerbouwgewassen als basis dient voor de berekening van de index. Het betreft een type bedrijf met 

aardappelen (70% op contract en 30% vrije aardappelen), suikerbieten, graangewassen en korrelmais. We 

komen voor de oogst 2019 tot een saldo index van slechts 86% ten aanzien van het 5-jaarlijkse gemiddelde 

(2015-2019). De rentabiliteitsbarometer belandt daardoor op het niveau van het slechte akkerbouwjaar 2017. 

De rentabiliteitsbarometer kent grote jaarlijkse schommelingen. Zo scoorde de oogst 2012 duidelijk het best in 

de analyse (goede aardappelprijzen). De oogst 2017 kreeg af te rekenen met slechte graan- en 

suikerbietprijzen. De oogst 2018 kende een beperkte stijging van de index ten opzichte van de oogst 2017 door 

betere graanprijzen in het najaar van 2018 en in de eerste maanden van 2019.  

De rendabiliteitsbarometer voor de oogst 2019 kende een daling als gevolg van de terugloop van de 

graanprijzen en de forse daling van de aardappelprijzen op de vrije markt. Het toeslaan van de coronacrisis 

heeft met name sedert maart 2020 geleid tot een dramatische prijsdaling op de vrije markt.   

Figuur 8: Rentabiliteitsbarometer voor akkerbouw (oogstjaren) (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 
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Rentabiliteitsbarometer openlucht groenten (versmarkt) in 2de en 3de kwartaal 2020 boven 

vijfjarig gemiddelde door recente prijsstijgingen voor bloemkool en courgettes 

Sedert 2018 berekent Boerenbond een rentabiliteitsbarometer voor open lucht groenten die via de veilingen 

gecommercialiseerd worden. Deze barometer wordt becijferd voor een korf van producten, met name prei, 

bloemkool, rode en witte kool, savooikool en courgettes. Er wordt op basis van de veilingaanvoeren en 

gemiddelde maand- en kwartaalprijzen voor deze groenten een omzet op Vlaams niveau berekend. De directe 

kosten voor de beschouwde groenten zijn afkomstig van de Boerenbond Focus boekhoudingen. 

Omwille van de grote prijsvolatiliteit voor verse groenten, vertoont de rentabiliteitsbarometer grote 

schommelingen. 

Vanaf midden 2018 steeg de rentabiliteitsbarometer (lagere opbrengsten en betere prijzen door de droogte). 

De stijging hield aan tot en met het eerste kwartaal van 2019. In het 3de kwartaal van 2019 daalde de index net 

onder het gemiddelde van de periode 2015 t/m 2019. In het 4de kwartaal van 2019 steeg de rentabiliteitsindex 

van openluchtgroenten fors, om vervolgens in het 1ste kwartaal van 2020 een terugval te ondergaan. De terugval 

in het 1ste kwartaal van 2020 was een gevolg van gevoelige prijsdalingen voor prei en rode en witte kool. 

Vanaf het tweede kwartaal van 2020 bevindt de index zich opnieuw boven het meerjarig gemiddelde. De stijging 

in het tweede en in mindere mate in het 3de kwartaal van 2020 is voornamelijk een gevolg van het prijsherstel 

voor bloemkool en courgettes in die periodes.  

Figuur 9: Rentabiliteitsbarometer voor openluchtgroenten (versmarkt) (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 
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Rentabiliteitsbarometer voor glasgroenten duikt in 2de en 3de kwartaal 2020 onder vijfjarig 

gemiddelde door slechtere prijzen voor tomaten en paprika  

Deze barometer wordt naar analogie van de rentabiliteitsbarometer voor open lucht groenten becijferd voor een 

korf van producten, namelijk tomaten, serresla, paprika en komkommer. Er wordt eveneens gewerkt op basis 

van de veilingaanvoeren en gemiddelde maand- en kwartaalprijzen voor deze groenten. De directe kosten voor 

deze groenten zijn afkomstig van de Boerenbond Focus boekhoudingen. 

Na een stijging in het 3de kwartaal 2019, viel de rentabiliteitsindex in het 4de kwartaal van 2019 terug, om duidelijk 

te hernemen in het eerste kwartaal van 2020 dank zij behoorlijke prijsstijgingen voor tomaten en komkommers.  

In het tweede kwartaal van 2020 kende de index een gevoelige terugval door een daling van de prijzen van de 

hoofproducten tomaten en paprika. Een gestegen aanbod in de voornaamste producerende landen vormt 

daarvoor de belangrijkste verklaring. In het 3de kwartaal van 2020 trad voornamelijk voor tomaten opnieuw een 

prijsherstel op, waardoor de rentabiliteitsbarometer opnieuw richting het vijfjarig gemiddelde bewoog.  

Figuur 10: Rentabiliteitsbarometer voor glasgroenten (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 
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Rentabiliteitsbarometer voor witloof verbetert aanzienlijk in 2020 

Ook voor witloof berekende Boerenbond een rentabiliteitsbarometer. In de afgelopen jaren kende de barometer 

een redelijk stabiel verloop, met waarden die in mindere of meerdere mate schommelden rond het gemiddelde 

van de periode 2015-2019.  

Vanaf het 1de kwartaal van 2020 verbeterde de rentabiliteitsbarometer aanzienlijk. Vooral in het 2de kwartaal van 

2020 kende de index een ware boost. Deze wordt toegeschreven aan de lockdown die leidde tot een gevoelige 

stijging van de vraag door een toename van het thuisverbruik van witloof. 

 

Figuur 11: Rentabiliteitsbarometer voor witloof (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 
Bron: Boerenbond 
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Rentabiliteitsbarometer fruitsector: stijgend voor zowel appelen, peren als voor aardbeien 

De voorbije jaren ging de fruitsector door een moeilijke periode. De rentabiliteit van de bedrijven stond zwaar 

onder druk. Voor peren wordt nog altijd de nasleep van de Ruslandboycot gevoeld, terwijl voor appelen de 

toegenomen internationale concurrentie steeds scherper wordt. 

Naast de internationale aspecten, wordt de sector de voorbije jaren geconfronteerd met de gevolgen van 

uitzonderlijke weersomstandigheden. Zo was er in het late voorjaar van 2017 vorst, die drastische 

opbrengstdalingen veroorzaakte. Vooral appelen werden zwaar getroffen. Verder verliep de prijsvorming van 

de oogst van het extreem droge en warme jaar 2018 desastreus, zowel voor appelen als voor peren. In 2019 

werd de appelsector getroffen door de extreme hitte in de maand juli, waardoor op tal van percelen zonnebrand 

optrad. In 2020 trad dan weer in de maand augustus extreme droogte op.  

We stellen de voorbije jaren vast dat zich een verschuiving voordoet in het areaal. De oppervlakte appelen daalt 

verder, terwijl een uitbreiding genoteerd werd voor het areaal peren. De verschuiving van het hardfruitareaal 

van appel naar peer zet zich verder door.  

Voor de gecommercialiseerde appeloogst van 2019 scoorde de rendabiliteitsindex behoorlijk boven het 

gemiddelde van de periode 2015-2019. Verklaring is het herstel van de appelprijzen na het voorgaande 

moeilijke seizoen, toen er sprake was van een zeer overvloedige aanvoer van appelen vanuit Polen. Toch moet 

benadrukt worden dat de gemiddeld berekende rendabiliteitsindex grote verschillen verbergt al naargelang van 

het tijdstip waarop individuele bedrijven hun product gecommercialiseerd hebben. Omwille van 

liquiditeitsproblemen moeten we weliswaar stellen dat een aanzienlijk aantal telers grote hoeveelheden appelen 

kort na de oogst 2019 op de markt gebracht hebben aan weinig rendabele prijzen. 

 

Figuur 12: Rentabiliteitsbarometer voor appelen (oogstjaren) (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

  

Bron: Boerenbond 
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Ook voor de gecommercialiseerde perenoogst 2019 steeg de rentabiliteitsbarometer boven het vijfjarig 

gemiddelde. Na het crisisjaar waarin de oogst van 2018 gecommercialiseerd werd, waren betere prijzen voor 

de oogst 2019 zeer welkom. Ook voor peren moeten we stellen dat de crisis voor liquiditeitsproblemen op de 

bedrijven zorgde waardoor veel telers genoodzaakt waren om vroeg op het seizoen te verkopen en als 

dusdanig niet konden genieten van de betere prijzen. Het ziet ernaar uit dat er in het huidig seizoen een beter 

evenwicht tussen vraag en aanbod zal zijn. Bovendien is de kwaliteit van het fruit dit jaar uitstekend. 

Gecombineerd met de afwezigheid van een overlap van stocks, zal dit zich hopelijk manifesteren in een 

betere prijsvorming voor de producent, wat noodzakelijk is voor de verdere leefbaarheid van onze bedrijven. 

 

Figuur 13: Rentabiliteitsbarometer voor peren (oogstjaren) (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 
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Voor aardbeien was 2020 een uitstekend jaar op het vlak van rentabiliteit. In de 1ste helft van 2020 lag de 

scoorde de rentabiliteit aanzienlijk boven het gemiddelde van de jaren 2015 t/m 2019. De stijging van de 

rentabiliteitsindex vloeit voort uit behoorlijke prijsstijgingen in de 1ste helft van 2020. De lockdown en het mooie 

weer zorgden voor een groter thuisverbruik van aardbeien. Ook in 2de en 3de kwartaal scoorde de 

rentabiliteitsindex aanzienlijk boven het vijfjarig gemiddelde. 

 

Figuur 14: Rentabiliteitsbarometer voor aardbeien (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 
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Rentabiliteitsbarometer melkvee daalt onder vijfjarig gemiddelde 

De melkveebarometer, gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, geeft de 

rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf weer. Na een stijging eind 2016 (als gevolg van de stijging van de 

melkprijs), is de barometer in 2017 verder verbeterd als gevolg van goede melkprijzen in die periode.  

Begin 2018 daalde de rentabiliteitsindex omwille van verzwakte melkprijzen en oplopende veevoederkosten. 

Het najaar van 2018 liet een verbetering optekenen, maar vanaf het 1ste kwartaal van 2019 verzwakte de index 

opnieuw omwille van een daling van de melkprijs ten opzichte van het 4de kwartaal van 2018. Deze daling zette 

door tot de zomer van 2019, vooral door gedaalde boterprijzen. In het najaar 2019 trokken de boterprijzen en 

melkpoederprijzen aan. 2020 zag er veelbelovend uit, maar omwille van de coronacrisis daalden in de eerste 

maanden van 2020 de prijzen van de meeste zuivelproducten zeer sterk (met meer dan 20%). Voor kaas was 

de daling iets minder uitgesproken. Dit zorgde voor een daling van de rentabiliteitsbarometer. Vanaf midden 

mei 2020 kenden de meeste zuivelprijzen een gedeeltelijk herstel, onder meer door de afbouw van de 

coronamaatregelen. Dit leidde tot een stabilisering van de melkprijzen maar op een lager niveau (€ 30 à 31/100 

liter) en een verdere terugloop van de rentabiliteitsbarometer in het 3de kwartaal van 2020. Weliswaar stellen 

we vast dat de verschillen inzake uitbetaalde melkprijzen tussen de melkerijen onderling zeer groot zijn, 

afhankelijk van hun productgamma en de afzetkanalen. Tevens moet opgemerkt worden dat 

krachtvoederkosten in 2020 stijgen. Heel wat bedrijven hebben in het voorjaar en de zomer van 2020 moeten 

corrigeren met samengesteld krachtvoeder en bijproducten om de krapte van ruwvoeder op te vangen. 

 

Figuur 15: Rentabiliteitsbarometer voor melkvee (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 
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Rentabiliteitsbarometer vleesvee verbetert door betere prijsvorming voor dikbilvee 

De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie weer voor een gemiddeld zoogkoeienbedrijf met afmesten 

van eigen stieren en koeien. De vleesveebarometer was in 2019 nog verder verslechterd tegenover 2018, toen 

de barometer zeer snel een diepe duik nam en daarmee een dieptepunt bereikte in de afgelopen 5 jaar.  

In het 1ste kwartaal van 2020 bleef de rentabiliteitsbarometer nog gevoelig onder het gemiddelde van de periode 

2015-2019. Maar in het 2de kwartaal van 2020 steeg de rentabiliteitsindex behoorlijk en deze stijging werd in het 

3de kwartaal verder gezet. Deze opeenvolgende verbeteringen vloeien voort uit de sedert maart 2020 relatief 

sterk gestegen prijzen voor dikbilstieren. Ook de prijzen van dikbilkoeien stegen sedert maart 2020, zijnde dan 

wel in beperktere mate. De prijsstijgingen voor de dikbildieren kunnen in hoofdzaak toegeschreven worden aan 

het gewijzigd consumptiepatroon door de coronamaatregelen. Meer thuisverbruik van witblauw 

kwaliteitsrundvlees via slagers en grootdistributie heeft namelijk geleid tot een gestegen vraag naar dit product. 

In het 3de kwartaal stijgt de rentabiliteitsindex tot iets boven het vijfjarig gemiddelde. 

 

Figuur 16: Rentabiliteitsbarometer voor vleesvee (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 
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Rentabiliteitsbarometer varkenshouderij fors gedaald door sterke prijsdalingen 

Voor de varkenshouderij wordt de rentabiliteitsindex weergegeven voor de gesloten bedrijven. De 

varkenshouder werkt in een zeer volatiele markt. Dit is merkbaar aan de evolutie van de rentabiliteitsbarometer. 

De prijsvorming stond in het verleden meerdere jaren onder druk en dit is ook duidelijk te merken in de 

rentabiliteitsbarometer. Na een zeer turbulente periode, kwam de sector vanaf mei 2016 in beter vaarwater 

terecht. De Europese varkensstapel was door de lang aanslepende crisis gedaald en daardoor was er een 

tekort aan varkensvlees ontstaan. Het gevolg was dat de varkensprijzen opveerden en deze evolutie zette zich 

door in 2017. Maar ook de productie van varkensvlees ging in de Europese Unie in stijgende lijn. In 2018 

daalden de vleesvarkensprijzen door een toegenomen Europese productie in combinatie met een gestegen 

concurrentie op de internationale afzetmarkten. Als klap op de vuurpijl werd in het vroege najaar van 2018 

Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in de provincie Luxemburg waardoor de Belgische 

varkensprijzen fors daalden. De rentabiliteitsindex bereikte in het 4de kwartaal van 2018 een absoluut 

dieptepunt.  

Vanaf het 2de kwartaal van 2019 stegen de prijzen aanzienlijk, waardoor de rentabiliteitsindex duidelijk boven 

het gemiddelde van de periode 2015 t/m 2019 uitkomt. De verklaring voor de opleving van de varkensprijzen in 

die periode was voornamelijk toe te schrijven aan de fors toegenomen vraag naar varkensvlees vanuit China, 

waar de Afrikaanse varkenspest hard had toegeslagen en een groot deel van de productie als dusdanig 

weggevallen was. Maar in september 2020 werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Duitsland, waardoor 

China en andere derde landen de grenzen hebben gesloten voor Duits varkensvlees. Gevolg is dat de druk op 

de Europese varkensvleesmarkten aanzienlijk toegenomen is, waardoor de Belgische varkensprijzen terug een 

zware klap moeten incasseren. De rendabiliteitsindex ondergaat daardoor in het 3de kwartaal van 2020 een 

zware neerwaartse correctie. 

Figuur 17: Rentabiliteitsbarometer voor varkens (referentieperiode 2015-2019 = 100) 

 

Bron: Boerenbond  

 


